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GREVE GERAL AMANHÃ EM PARIS
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ITAMARATI
SURPREENDE
ARGENTINA

Autoridades do Ministério ar-
gentino do Exterior expressaram
surpresa ontem com um pronun-
ciamento do ministro brasileiro
do Exterior* divulgado pelo Ita-
marati, de que o momento não
era adequado a uma reunião dos
ministros do Exterior das cinco
nações da Bacia do Prata. Uma
autoridade ;do Ministério do Ex*
terior esclareceu que o subse-
cretário dós'Negócios Externos,
Jorge Adolfo Mazzinghi, já se
achava em'Santa Cruz, na Bolí-
viaj fazendo os preparativos pa-
ra a reunião, marcada pata ter
início a 18 de maio, quando se

.debateria o desenvolvimento da
bacia do Rio da Prata.

Disse que o ministro do-Ex-
terior, Nicanor Costa Mendez, já
estava pronjo para fazer a via-
gem, em algum dia da próxima
semana. "PareceNum pouco tar-
de para mudar de opinião",
quanto à realização do encontro,
acrescentou*sr¦. ffe.-.-'
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Pela primeira vez na história
da V República Francesa, desde
1958, todos os sindicatos opera-
rios lançaram, ontem, uma or-
dcin unânime de greve geral do
24 horas, amanhã, em Paris, em
solidariedade aos estudantes que
continuavam em choque com a
polícia, no bairro latino. Desper-
tado na madrugada de ontem,
pelo secretário-geral do Palácio
do Eliseu — ao término de vio-
lenta refrega entre estudantes e
policiais que deixou um saldo de
367 feridos, sendo 20 em estado
grave —, o presidente Charles
de Gaulle conferericiou com to-
dos . os ministros responsáveis
pela situação e com o chefe de
Polícia do' Paris. Chegado do
Afeganistão, onde realizou visita

oficial, o primeiro-ministro Gcor*
ges Pompidou anunciou, às 22h
de ontem, falando através de
uma rede do televisão, que a
Universidade de Sorbonne será
reaberta amanhã, atendendo a
uma das exigências dos estudan*
tes que se encontram amotina*
dos, em Paris, há uma semana.
Em seguida conferénciou com o
presidente De Gaulle sobre a
crise estudantil. O presidente do
Comitô Organizador do Festival
de Cannes, Robert Favre Le
Bret, decidiu, ontem à noite, can*
celar todas as recepções oficiais
e apresentação de filmes, ama*
nhã, em solidariedade aos estu*
dantes franceses. A greve ge-
ral afetará totalmente o sistema
de transportes, luz e gás. •

PRESSÃO ESTUDANTIL

CHAMAS DA VIOLÊNCIA

Motim de estudantes cm Paris deixou saldo de centenas de feridos e grande número de carros queimados (AP)

ROBERTO EM |g§§; £ SAIGON EXCL UÍDOS
DASNEGOCiACÕES DE PAZLA PAZ NEGA

CASAMENTO
Após' ter dado à Imprensa

de La Paz, Londe chegou ontem,
formenores de seu casamento
com Cleonice Rossi, o cantor Ro-
bertQ Carlos desmentiu categò-
ricamente p matrimônio, infor-
mando queiria com a noiva para
Lias Vegas,;com o intuito de ca-
sar-se. Às iíoticias contraditórias
do casamento do cantor devem-
se, ao que tudo indica, ao não
cumprimento das leis bolivianas.
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TEMPO

Bom cora nebulosidade variável.
Temperatura'estável. Máxima, on-
iam, 31.0, ent Jacarepaguá; mínima,
IO, em Santa JTeresa.
ABSOLVIÇÃO

O Conselho Especial de Justiça
da 2.» Auditoria da l.B Região Mi-
litar absolveu por unanimidade o
capitão Eduardo Chuay e outros mi-
litares, acusados de atividades sub-
versivas, em -julgamento que se pro-
longou até a; madrugada de ontem.
APLAUSO ||

O governador Geremias Fontes
enviou mensagem à direção do
CORREIO DA MANHA, aplaudindo
a criação de uma coluna de infor-
mações sôbré o Estado do Rio.
INCENDIAI Y-A','

Trinta m oito mulheres e duas
•crianças morreram ontem durante
Incêndio nütoa pensão situada em
Viyayawadav.distante 400 quilômer
tros dè Máqras, na índia. No local,
uma centena de pessoas assistia a
um casamento.
CENSURA^-, ,'.,.-

Os censores de cinema de Bir-
minghani,^Inglaterra,- deliram on-
tem que M '.crianças poderiam ver
um ' filme?'mostrando : 300 nádegas
nuas. A película é do japonês Yoko
Onoe consiste dè projeções de
15 segunda de nádegas, acompa-
nhadas por;.comentários de seus pos-
suidores. W- ¦¦ Yf-ifí
AUTOMOBILISMO Y

O Autódromo reabre os portões
para a 2.» prova do campeonato ca-
rioca de automobilismo hoje, às lOh.
(3.° Caderno). ' ] ,;. _

. ENGANO 
"i. ..: 
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Uma concentração de estudantes I

em frente àv Bolsa de Valores- des-
pertou a: atenção da PM que resol-r i
véu mándaríum choque ao local. B
a situação só não piorou porque^ o
professor TéÓfilo. de Azeredo Santos
explicou à policia que estava dando
uma aula prática, aos acadêmicos
de Direito, Sobre mercado de ca-
pitais, na própria Bplsa (Cícero
Sandroni, ek Quatro Cantos, pá-
gina 7).
LIVROS
:' • Contistas «brasileiros fazem su-
•cesso na Alemanha, onde o conto
é gênero literário pouco divulgado
(Seção de Liyros, 2.° caderno).

a Nesta Edição .70 páginas
Rio: Dioi úteis NCrt 0,20; Domin-
fjos — NCrf 9\Z0. Brosüia, Minas Ge-
iaiti JEspírlti» Santo e São Paulo:
Dias úteis -iNCr% 0.30; Dominaos —
NCt$ 0,40. Goiás, Paraná, Santa Ca-
tarina, Rio-Grande-do Sul, Bahia,
Alaooa*, Seroipe « Perriambuco:
Dias títei* — NCr$ 0,30; Domincos
— NCr} 0,50.' Maranhão, Pari, Ama-
tonas, Acre « Territórios: Dias úteis

— NCr$ 0,40; Dominoos —
NCr* 0,70.'..-
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nova mudança

Carlos e Cleonice transferiram casamento para Las.Vegas (AP)

O Vietnam do Sul e a Frente
Nacional de Libertação (Viet-
cong) foram excluídos das nego-
ciações.formais de paz em Paris,
segundo acordo de ontem entre
as delegações norte-americana e
norte-vietnamita, em seu segun-
do dia de preparação dos proce-
dimentos técnicos. Falando em
francês à Imprensa, o coronel
Ha Van' Lau, chefe-adjunto nor-

;4^evvietnaTnitj8, disse qutV-se con-'

yl|$j|!^^^ re-
Y preseiitan^tesdo Vietnam do Nor-
a te e a 'déIegaç3o;;norte-a'merica-

na incluirá somente elementos
,Y;dos Estados Unidos". A primei-
;::' ra reunião plenária começará às

10h30min de amanhã para "en-

^ trar no essencial". Em Saigon, o
a general Van Thieu voltou.a re-

clamar o papel de principal ne-
gociador para seu governo, anun-
ciando a existência de 500 mil
armas para a população civil
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Em Bonn, três colunas com
milhares de estudantes e opera-
rios marcharam ontem • sobre o
centro da cidade para protestar
contra a lei de exceção que. de-
verá ser debatida na próxima
quarta-feira no Parlamento ale-
mão.„Em Roma, três mil estu-
dantes criticaram a brutalidade
policial aos gritos de "polícia fa.c-
cista". Os universitários minei-

MATOS TEM
RELATÓRIO
DE ENSINO

Será entregue amanhã ao
ministro Tarso Dutra, da Educa-
ção e Cultura, o relatório da Co-
missão Meira Mattos sobre "pro-
blemas estudantf no MEC". O
general Meira Mattos, acompa-
nhado do professor Hélio Go-
mes, diretor da Faculdade Na-
cional de Direito, JorgevBoaven-
tura, diretor do Departamento , í
Nacional de E^mo^do^ promq- ,

" tôir Agapito:da; Veiia t?" do ré-"preíentarjfé dos Ministérios Mi-
litareSj em audiência marcada no •
Palácio da Cultura, fará a entre-
ga do relatório final dos traba-
lhos empreendidos durante 90
dias. Fontes ligadas à Comissão
Meira Mattos afirmam que o re-
latório fax críticas" severas ao
ensino superior brasileiro, às
universidades e, em particular,
à Diretoria do Ensino Superior.'

ros realizarão passeata, na pró*xima terça-feira, em Belo Hori*
zonte, protestando contra a pri-
são dos líderes estudantis. Ma-
nifesto das mães cariocas será
hoje distribuído, no Rio, "contra

. as prisões, torturas e espanca-
mentos a que estão sendo subme*
tidos nossos filhos, ao lado dos
quais também lutaremos".Páginas 4 §10

BRASIL É
EXCLUÍDO i
DE CANNES

.,A comissã.0. organizadora do
Festival Cinematográfico de
Cannes decidiu que os três fil-
mes apresentados pelo Brasil
"careciam das qualidades reque-
ridas para serem apresentados
no festival", disse ontem o de-
legado-geral'dp,festival, Fayre
Le Bret; O secretário-geral do
festival, sr. Jean Tousèt, con*
firmou mais tarde a notícíà^to

• dí que a recusa dos filmes
brasileiros era devida à severí-
dade da comissão do festival
que se impôs a fim de conse-*
guir um elevado nível da, pro-
gramação. As três películas lírà-,
sileiras serão, todavia, projeta-
das em Cannes, no Mercado dos
Filmes. Trata-se dos filmes: Cri*
to.de Lama, Desafio, Opinião
Pública e também A Grande
Cidade..
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Candidatas ao concuiso Mss Guanabara desfilaram no Museu (Pág. 8)
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SÃO PAULO
AGUARDA O
V BNMRW"'

Há grande movimentação de
' povo e jornalistas defronte do

Hospital das Clínicas, em São
S; Pauloi onde se anunciou, para

qualquer momento, um trans-
plante de coração pelo dr. Eürí-

, clides ^erbini. Os jornais paulis-
tas' destacaram repórteres è fo-
tôgrafos,, qüe estaò de plantão

: permanente naquele hospital, :à
espera do início do transplantei

Oíprofessor^ Zerbini, diante
\ de tamanha expectativa, apare-

çeu e conversou com os jorna-
listãsi^afirmando que, por agora,

k não Será realizada qualquer in-"tervenção dè transplante cardía-
cb, "porque íje, tornam neçessá-
íios certas providências e prepa-

. rativos".' ÇoUclülü"'düiendõ:":'Fci"
dem ficar descansados-qtie quan-
do a operação. íôr, possível, .a Im-.

\ prensaserá informada" ;(r: a . ¦
"¦-:¦ -aríificiâís'/^. 

^'j:;y
Médicos da Universidade cie Y

Utah, nos Estados Unidos, ale*
gando que Yòs 'transplantes dè
coração-hunlanò em última aná-
lise serão ^epipir]e dispendiosas e

, compücadbs, ésfâó ífâbalhaüdoi: em dois projetospará?aperfei-
coar çQi&ções'sr^cms,i^t pó-
deíão ser produzidos em. massa.

1 Willem Js Koiff, que inventou^o
rimlártificlairdissé,^que>Íora'çõès1 artificiais já foram colocados em

:"¦'¦ animais com algum sucesso,-:~
Em Hóustòn, Texas,'passam

bem os pacientes Everett>Clàire
Thomas e John Stuckwishj ope*
rado? no Hospital St. Luke. Em
Caracas, o professor Barnard foi
recebido por um.grupq de cirur*
giões e jornalistas, què o saúda*
ram e o aplaudiram à sua che-
gada. r'%
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/ Y a VISÃO DO DIA

Favelados cariocas escolheram Mãe do Ano que tem 29 bisnetos (Pág. 2)

€M MOSTRA COMO
VAI O VIETNAM
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio de 1068 Í,° CutleniM

_-_ . ~ *-._--. ~ _-_-._--. -_- _ -. _r Preços altos Mãe favelada

MÃES CARIOCAS FESTEJAM M-*^- ,*cm29neios
caírem em 68 e é de Minas

Ml/iVDO POLÍTICO

O SEU DIA COM PROTESTO
Com mais de 50(1 assina-

«oras, será hoje distribuído
em tóda a cidade um mani.
festo das mne.s cariocas, pro-
instando contra as "prisões,
torturas e espancamentos a
que estão submetidos nos-
60S filhos, ao Indo dos quais
agora lutaremos".

PROTESTO
Eis a Íntegra do mani-

festo:"Nós educamos nossos ÍI-
lhos para um mundo em
que a mais profunda írater-
nidade una todos 06 ho-
mens; pretendemos conti-
nuar a educá-los dentro dos
principi-K cristãos da íami-
lia brasileira.

Nós respeitamos cs ideais,
_s Idéias, a vontade de co-
nhecer a Verdade que anl-
ma a sadia curiosidade de
nossos filhos, e temos, na
medida da capacidade de
cada uma de nós, procuro-
do orientá-los e conduzi-
Ios. Buscamos complemen-
tar essa educação doméstica
com a informação cultural

que só as escolas podem e
devem dar. No entanto, ns
mais caias tradições de hu-
manldnde crlstA vém aendo
— com uma freqüência que
já se toma alarmante paru
nossos espíritos — violenta-
das pelos que deveriam con-
duzlr o destino de nossos ÍI-
lhos quando tratwiormndos
cm estudantes.

Mas Juntaremos nossa
fragilidade ft fragilidade de
nossos meninos, para tomar
menos desigual essa luta em
que eles se empenham na
conquista do saber. Essa
disposição e essa unldnde
nos torna suficientemente
fortes para impedir que o
terror ontlnul: faz de nos-
sas iragtlidades uma forço
imbativel, íórça capaz de
fazer governantes humanos
e cristão;

A familia brasileira nao
será desintegrada em seus
princípios informados pela
moral cristã; nem será mu ti-
ladn com perdas urepará-
veis. Com todo o amor quo

a rir.- nos une, lutaremos ao
lado de nooKfl filhos."

DONA IOLANDA1
BRAStUA (8ucursnl) —
Por motivo das comemora-
ções, hoje, do "Dia das

Mfiea", d. Iolnndu Costa e
Silva, dirigiu o seguinte
mensagem ft Nnçfto:

"Utlllzo-nie dn radlodlfu-
são para dlrlglr-me ft que-
rida família brasileira, na
oportunidade cm que 60 co-
memora mais um Dia das
Mães.

Ser mãe — coisa maravl-
lhosa.

Função saciossanta, co-
mum, diária, aparentemente
banal..- Mas que encerra
em si mesma, um dos mnlo-
res mistérios do Universo.
Funçfio que aproxima a mu-
lher do Criador.

JA o disse o poeta:

"Ser máe é andar • cho-
l rando num sorriso

Ser mfie é padecer num
[Paraíso."

CONHEÇA PRIMEIRO 0 BRASIL!
PASSE AS SUAS FÉRIAS DE JULHO, VIAJANDO PARA A AMAZÔNIA -

A MAIS BELA E MISTERIOSA REGIÃO DO MUNDO

Sob os auspícios do Tourin. Club
mo, a bordo do luxuoso paquete "Ann

dos famosos Cruzeiros Turísticos ao N
sej-lntes cidades: Vitória, cuja pltores
do Brasil: Salvador, a mais fascinante
rigoroso contraste entre a Cidade Col
a grande metrópole do Nordeste, digna
da Europa e da América; Fortaleza, cl
rendas e bordados típicos; Belém do
Manaus, a mais setentrional das nossas
RESSADOS DEVEM CONSULTAR O
VADO PELO T.C. B. Informações no
à Praça Mauá, sem número. Tel. 23-

do Brasil, realiza-se, em julho próxi-
a Nery", do Lólde Brasileiro, mais um
orte. Serão visitadas, entre outras, as
ca entrada é uma das jóias turísticas
das nossas Cidades Históricas, com o

onial e a "urbs" moderníssima; Recife,
êmula das mais progressistas cidades

dade praeira por excelência, com suas
Pará, gigantesca Capital amazônica;

Cidades e assim por diante. OS INTE-
PLANO DE FINANCIAMENTO APRO-
Departamento de Turismo do T.C.B.,
1660. i 94455;

12, pois, ato de Justiça *•
de quo mo fuço porta-vo/,
eu que também tive a ven-
tura de ser mfie, homena-
gear em todos os quadrai*-
tes do nossa Terra aquelas
que nos puseram no mundo
c uno as sublimes Inspirado-
nas de nossas vidas.

Mães brasileiras: conti-
nuai a cumprir n missão
magnífica; Contimuii a en-
tregnr ao Pnís os seus futu-
ros homens e a bem edu-
cn-los, para que prossigam
na construção da grandeza
nacional; continuai a encher
os lares deste Brasil, de ••fl-
ciência, virtude, carinho o
amor; confiai cm Deus;
confiai nas autoridades cons-
tltuldas; confiai, sobretudo,
no valor da nossa gente. A
conquista dç um futuro
cada vez melhor já se está
desenhando radlosa e feliz.

Mfiea brasileiras: esse o
mau apelo, essa a minha
mensagem na data em
que a Nação inteira, respel-
tosamente, vos agradece e
reverencia."

ISpSSoíís
Trat. di Impotência — Pré-

Nupclal — Dr. Cl|varf Torres
— Av. Rio Branco, 154, »' 913
—_T«I. 41-1071.^ 1.729

NEUROLOGIA INFANTIL"
' DR. OLAVO NERY — Prof.

PUC, Docente UB — Rua Soro-
caba, 4(4, grupo 401 — 37-3516.

7339»

ÍMPÕTÍNCIA 
"

ESGOTAMENTO NERVOSO
FIM0SE-HEMORR6IDAS

Dotnçtt sexuais crônicas, pré-
nupclal, atraio do desenvolvi-
mento, tratamtnto rápido. Dr.
Augusto Marques. Radloscopla.
Consultas t is 30,00 horas. Si-
bado * feriado até as 18 horas.
Cartas • Informações, Rua Ria-
chuelo, 384 — Rio. - 87373

Pk presentes mais compra-
dos poro as mAes, ente ano,
kio on mesmos comprados h-
dez anos ntras. so mudando
os preços que, em alguns ar-
tlgcs, toniaram.se 100 vezes
mal* altos. Meias llngerie.
bolsas e utilidades para o
lar foram os mais procura-
dos, todos com a recomen-
dnçílo expressa de "embru-
lho de presente".

"A finalidade do Dia das
Mües é é será sempre, dar
um dia de carinho àquela
que dá carinho a vida In-
telra" e nSo aumentar as
vendas porque o aumento é
de apenas 40 ou 50 por
cento do movimento normnl
e Isto é multo pouco compa-
rado com o sentido espiritual
da data — disse o prcülden-
te do Sindicato dos Legislas
da Guanabara.

Natural de Mutum, em MU
na. Gerais, dona Maria
Leandia de Freitas — "Mlle
velha" para os amigos —
foi escolhida a "Mfie do
Ano" na Favela do Arará,
no Caju. Casado há 54 anos
e com 79 anos de Idade, do-
im Maria teve oito filhos, 29
netos e 14 bisnetos, lamen-
tando apenas, em toda sua
vida. a morte do marido,
Manoel Teixeira de Freitas."Estou no Rio há 19 anos,
gosto da cidade grande e
fiquei nlegre quando vi o
mar. Mas foi em Mutum
que aprendi a viver", nflrma
a máe velha, cercada pelos
seus netos e bisnetos. Dona
Maria Lcnndra náo tem pre-' ferência por nenhum clube
de futebol, acha que o Vas-
co da Gama será campeão
deste ano.

Afonso Pena Júnior
e os modernistas

João Paraguassú

EUROPA EM EXCURSÃO ABREU
Aproveite bem suas próximas férias, pagando em 20 meses

A Axênda Abreu, fundada em Portugal em 1840, prestou aervlcos, no ano passado, a cerca de S mil

brasileiros em viagens de turismo pela Europa. ..
Um. ride de excolentes hotéis, modernísslmo* autopullmans, uma equipede 
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tut^e* fa«m da Agência Abreu a mais famosa orianix.c&o de «cursoes do Velho Continente.

Europa Maravilhosa, Grande Circuito da Europa, Safa Eicandlnava. Terra Santa e Gra*»» SSgtyj
sio Sas de suas excursões que V. encontrai* à venda nas m'**^&fà*&f* *&%_$!

mt-__-GenI: Kealtur S/A Agenciamentos - São Paulo: Av. SSo JoSo. 665, *el^85--155 - Elo. Buaf

Santa Luria, 799, 13» and. - teL 32-2300 e 52-4931. mw
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(PRESENTE NOS BONS MOMENTOS)

IMAGEM-Hipnótica»
SOM - Claro, puro, envolvente! \
GARANTIA - 6 meses - V '¦*

o dobro de outras marcas!
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Direta da

Fábrica

Modelo TK-567

© Nilill il i___--B----*^^*'^^^^^^----B ^Kt/hhI

|l!||l||{jII, MB " * _H _B___II

¦_5__?^S í&^^-h-ísyfeif-rt p»T* 
',--...': vi . .\-s

.v . 
- 

- 
I 

,1

SEMlTRANZiSTORIZADOS
Leves. Trabalham a frio.

CIRCUITO VDR
Dispensa estabilizador de Voltagem.

SELETOR DE CANAIS
Sintonia automática de som e imagem.

E QUE PREÇOS!!!
JAMAIS A QUALIDADE FOI

OFERECIDA POR TÀO POUCO.

Comentando comiyó a morte de Afonso Pena Júnior,
ponderou-me Ivan Lins:

<. "Se a grande obra de sua vida — A autoria da Arte
de Furtar — foi, em parte, in.alidada pelo documento en-
contrado nos Arquivo* da Companhia de Jesus em Roma,
pelo historiador, lusitano padre Francisco Rodrigues, S.J.,
documento segundo o qual, ja em- 1660, ainda em uida de
Vieira, se daua como autor da famosa sátira o padre Ma-
«uel da Costa, nem por isto o seu grande livro deixará de
ser acabado modelo de crítica histórica e de literatura
comparada.

Notável, em Afonso Pena Júnior r- continuou Ivan
— é que, apesar de sua sólida formação huuuinística, que
o tornava capaz de façanhas como o epitá/io de Jackson
Figueiredo, por êle composto em primorosos versos lati»
nos, quando se encontrava em Paris, versos que merece-
ram ser traduzidos pelo padre Lsonel Franca, êle também
conhecia e apreciava, como ninguém, os nossos poetas mo-
dernistas, sabendo e dizendo de cor versos de seu ilustre
conterrâneo de Santa Bárbara do Mato Dentro, Carlos
Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira, de Jorge
de Lima, de Henriqueta Lisboa e de muitos outros.

Lembro-me dei estar uma vez em conversa com- êle
quando alguém se referiu à fúria dos ventos descrita por
Jorge Amado em Velhos Marinheiros. Estranhando que um
dos presentes não citasse o romancista, expressamente, a
esse propósito, o poema de Joaquim- Cardoso — O Con-
gresso dos Ventos —, Afonso Pena Júnior, que ficara en-
tusiasmado com- o livro de Jorge Amado, acudiu logo e dis-
se: "êle não precisava, nem devia, ao descrever a fúria
dos ventos, referir-se, expressamente, ao grande Joaquim
Cardoso, porque tomou para eplgrafo das Aventuras do
Comandante Vasco Moscoso de Aragão, exatamente o ver-
so inicial de Congresso dos Ventos: "Reuniram-se em con-
gresso todos os ventos do mundo." E quem há aí que não
saiba de cor essa obra-prima da nossa poesia?.'" E, dizendo
isto, declamou-nos, do primeiro ao último verso, o lindo
poema de Joaquim Cardoso.

Era assim esse surpreendente sertanejo de Santa Bár-
bara do Mato Dentro, tão versado em Homero e Vergflto.
quanto! em, Henriqueta Iisboa, Carlos Drummond de An-
drade e Joaqum Cardoso... '¦ -'X'

S r-Do dr. Felisberto C. Camarão, residente na Rua Ge-
neral GÍicério, 407 — ap. '402 — nl cidade, recebemos a
carta abaixo que transcrevemos.

:,'è\' * * *
"Foi com grande interesse que li o comentário de

João Paraguassú, a respeito do Ciclo de Conferências rea-
lizado no Club de Engenharia, sabre o "Grande Lago
Amazônico". .

Convidado para participar do Ciclo, concordei em

fazê-lo na certeza de que o objetivo do Club era o de
estudar o assunto e apresentar suas conclusões a íavor
ou contra a idéia da reconstrução do "Lago Amazônico",

que eu passei a chamar "Mar Amazônico".
Antes-de entrar no assunto» principal desta carta, de-

sejo esclarecer a razão por que passei a usar o nome "Mar

Amazônico". A questão da nomenclatura não tem grande
importância, mas a prioridade sempre merece alguma
consideração. Tendo em vista que a região compreendida
entre Gurupá e o Puni» foi mar há 200 milhões de anos, ,
se um dia a construção da barragem na área do Baixo
Amazonas, entre Óbidos e Monte Alegre, vier a concreti»
-ar-se i justo que o nome a prevalecer seja "Mar Ama-
zônico'". Será o "Mar Dulce" que tanto surpreendeu os
primeiros exploradores da América do Sul! Será o "Maré

Nostrum" que, se chegar a ser construído, «irá a consti-
íuir um testemunho eloqüente da capacidade técnica de
um povo que, como um gigante, se elevou para controlar
o iifuel da vazão ,do rio "Rei dos Rios". Cabe salientar

que, nas grandes'enchentes, a vazão do Rio Amazonas
chega a atingir 400.000 metros cúbicos por segundo e

que, nessa oportunidade, rouba cerca de 3 milhões de to-
neladas de solo brasileiro e sul-americano por dia, para-

. jogá-los%npunemente no Oceano. ."'. . -,,___,_'.
Os comentários de João Paraguassú, no CORREIO

DA MANHÃ, foram o primeiro fruto útil do Ciclo de
Conferências que o Club de Engenharia promoveu, ape-.
sar de a critica não me ter sido favorável. Peço licença
para fazer uma ressalva. Eu não disse "que os Estados
Unidos tomem «onta da Amazônia e. que henhuni mal
surgirá desse fato". Seria uma atitude em inteiro desacôr-
do com todo o meu passado. Diante das declarações rei'
•teraãas dos inquisidores de que seria antieconômico^ apli»
car elevadas somas na Am.azônia para construção da
barragem, quando essas i?nporídncias seriam melhor aprú-
«eitadas em outras regiões do País, levado pelo grande en-
rusiasmo que sempre senti pelo vale amazônico, em meio
ao calor da discussão; tive um desabafo irônico que não,'
foi bem compreendido. Declarei; "Então é melhor dar a
Amazônia para a China." Era apenas uma manifestação
de protesto à "esquerda festiva" ali presente. Desejo es-
clarecer que os debates foram, gravados e, assim, é facíli*
mo constatar a uefdade.

Com relação ao último.parágrafo do comentário, peço
licença paro fazer olgumas considerações. Hoje, o custo
da energia atômica já é inferior ao da hidrelétrica; to-
da.ia, há dois pontos importantes a serem esclarecido?:.
19) os recursos disponíveis, até hoje conhecidos no Brasil
no tocante a minérios atômicos, recomendam a máxima
parcimônia, para melhor uso em futuro próximo; 2') a

produção de energia hidrelétrica, no caso do represa em
•Monte Alegre, não é o objetivo fundamental e sim sim-
pies subproduto da obra. Por essa razão, o verdadeiro
custo da eneroia ali produsida tornar-se-â mais baixo do
que o da energia atômica. Atenciosas saudações." ú

Costa nada tem
com sublegehda

— A única responsabilidade do -marechal Costa <•
Silua no projclo dn. sublegendas foi a de ter subs- *

crlto mensagem cncamiii/iaudo-o ao Legislativo — rc-
velou-nos, ontem, qualificado membro do Governo,
que advertiu ser o problema algo da economia lu-
terna da ARENA, que pode dar ao assunto o desfecho
que bem entender. <

Situando a figura do presidente no seio do con-
troudrsia que st- ergueu dentro e fora do Parlamento,
a cilada fonte oficial esclareceu que foi por lustân-
cias ria própria ARENA que o presidente Costa e
Silva, alé enlão arredio o desinleressado, decidiu cn-
caminhar a maléria ao Congresso, para que a mesma
se beneficiasse do regime excepcional de tramiíação.

Sendo essa a pri?>ie!ra po.tulaçüo que a ARENA
lhe fazia, em sentido político, o marechal Costa e
Silva acabou vencendo suas próprias hesitações e as-
sinou a mensagem que ora se encontra sob o exame
do Poder Legislativo.

Se o projeto vier a ser njodificado, ou se, pelo*
contrário, decidir a maioria parlamentar rejeitá-lo, d'-
presidente da República 7ião "perderá o sono", por-'
isso, pois em verdade relutou muito antes de se de*''
cidir a subscrever a mensagem que garantiu tramita*'
ção rápida à maléria. '*•'

A revelação vai deixar numa "posição difícil" os.
liberais da ARENA, diante de seus colegas da Opost-'
ção. Com a inconfidência, fica-se sabendo que não foi.
o Governo pessoalmente,, mas os seus Correligionários
da ARENA que, escudados na autoridade presidencial,^
querem esmagar os adversários na livre concorén»'.
cia das urnas em proveito, segundo à. Oposição, dà-
"manutenção do sistenu oligárquíco" que o sistema
dominante implantou à sombra da revolução.

RElt^VOZ
NTE^ GARANTIA NOQUALIDADE NO PRESE1 FUTURO

Rua Uruguaiana, 38/40 • Rua Senador Dantas, 48
Av. Copacabana, 750 • Rua Conde de Bonfim, 330
Rua Dias da Cruz, 69 • Rua 7 de Setembro, 110
Estrada do Porteta, 54-A • Rua Rlachuelo, 81/87
Avenida Presidente Kennedy, 1597 - Caxias • Eatr.
Governador Amart! Peixoto. 255 - Nova Iguaçu
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SURDEZ
NOVOS INVENTOS DE AUDIÇÃO

2 NOVOS APARELHOS COM DIODOS ESTÉREOS,
uso invisível! criados em.Vienna (Patenteados). Au-
mentam o som 10.000 vezes. Até os surdos 99% vol-
tam a ouvir normalmente!... Sem nenhum rutdo. Um
milagre Viennatone. Parabéns à Ciência! Procure por
Viennatone. Imediatamente. Em seu beneficio... Te-
rá vida tranqüila. Audiometria e demonstrações _ri-
tis. Chame ou visite Viennatone. No Rio, GB: Av.'Rio 

Branco 133 — 18*. Aproveite nosso novo serviço
de teste domiciliar. Para sua comodidade. Chame
VIENNATONE: 42-9740. 88935

Rejeição por inteiro
" Segundo o deputado Martins Rodrigues, a Oposição

rejeita o projeto das sublegendas por inteiro. Pouco
significa que a ARENA suprima da proposição o artigo,
referente ao mutirão, ou à filiação partidária.

Pondera o parlamentar emedebista que essas alte-
rações só serão feitas porque consultam às convénièn'-.
cias subalternas dos que controlam as decisões oficiais
no âmbito legislativo. .;

Observa o sr. Martins Rodrigues que "nesse'pro?r. |
blema inexiste'grandeza ou desejo de. aperfeiçoar o;;

. processo eleitoral". A seu ver, procura-se apenas "a,
solução de casos pessoais".

Depois de assinalar que foi a ARENA a principal
inspiradora do projeto das sublegendas, que agora os'.
seus próprios dirigentes e lideres impugnam como pre-»
judicial à causa partidária, o deputado Martins Rodri-
gues, comentando o aspecto irônico da posição dòs'.«
arenistas, observou: . . •

O grande mal para a ARENA, agora, seria.
o MDB votar a-favor do projeto governamental; seria',
um Deus nos acuda.€ ' i

Visão pessimista - j?
Licenciado por quatro meses da atividade parla--

mentar, o deputado Amaral Peixoto contempla o País...
com uma visão pessimista. Não vê êle uma saída ra-.;
zoável para a crise, muito embora seja a favor dá
manutenção do atual Governo porque "depois dele
ninguém sabe o que virá".

Se pudesse influir, confessa que aconselharia ao
presidente da República a não tomar qualquer_delibe*.,'.
ração importante antes de ouvir. .. K-

"Ouvir — diz o sr. Amaral Peixoto ¦—-'•com?:-
paciência beneditina, pára evitar, erros 

' 
como o ài%

cassação da autonomia' de Município, como o de Du---i
que de Caxias,'por exemplo". No particular, observa-
o sr. Amaral Peixoto que, se estivesse na Câmara;,.-,
votaria contra, como contra certamente vai votar bn->
seu suplente. ¦>¦".*

Alagoas diferente '.-# " -*
A denúncia feita; na Câmara, pelo deputadçi;'-,

.Djalma Falcão, de que se trama, em Alagoas, o as^s-• sinato do deputado Alcides Falcão para favorecer o
suplente do mesmo, descontentou os srs. Napoleão Bar-
bosa, presidente da Federação das Indústrias, è Celso
Bredat presidente da Associação Comercial daquele .
Estado. -' ' 

';..

Em telegrama que ambos dirigiram ao governador-^
Lameuha Filho, afirmaram os dois líderes das classes ;
produtoras alagoanas que a "leviana afirmação pre-\
tende, .apenas, conturbar o clima de segurança, paz-
e desenvolvimento que Alagoas presentemente atra-:,
vessa, bem diverso do de outros tempoá". - ..,-1
Irregularidades •»¦_¦ .,

O sr. Levy Tavares (MDB-SP) denunciou, ontem-
na Câmara, em Brasília, graves irregularidades nií ¦'
processo de massa falida da Panair dp Brasil S, A., J
que tramita pela Sexta Vara Cível dá Guanabara* -
Disse da arbitrariedade da decretação da falência dff '
JPanair e que, decorridos dois anos contiíiuam desem- 

'

pregados muitos.dos que serviam à companhia, princi--;
palmente os mais especializados, comandantes de longo !'
curso qüe têm reduzidas possibilidades de arranjar ¦
emprego'compatível com ò padrão .de . vida que até/
então sustentavam. .'.'!¦ :|,'' No curso da ação do Banco do Brasil, maior cre- 

"

dor, foi destituído 'de síndico e designado para subs- -
tituí-lo o major do Exército Adriano Guimarães Lima.'.
A partir de então sucedem-se as queixas e denúnciasN
de graves irregularidades, inclusive da contratação;';'
de auxiliafes na administração da massa,' com salário/"
de. 1.500 cruzeiros novos por. mês, dentre outrtís o-fie- .
neral Colombo Telles de Siqueira, o cppnel Renjjr'

. Coulaud e o coronel Roberto "Moreira Garpez, além •-,
de dois outros oficiais da Aeronáutica, que não-.áo .
nomeados. Pediu imediato pronunciamento das autori-7'
dades federais diante da gravidade das denúncias.

Euforia e aviso
O governador Paulo Pimentel, do Paraná,'está.,-

eufórico: "a ARENA elegerá 95% dos' prefeitos e'/
vereadores", anunciou. "Os que talvez pensem era/,
utilizar a sublegenda apenas para sobrevivência pes-._.
soar ou dé grupos superados não devem' iludir-se, esj-/
perando nossa cobertura oficial1 ou pessoal", avisou*-.
Prometeu "integral apoio" aos vitoriosos, "indepen-,
dentemente da corrente arenista pela qual concor-.'"
ram". Assim pretende corrigir as "sobrevivências do",
coronelismo personalista". Vl ;•'•
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João Carlos Mallet

Caso prevaleçam os critérios cstabele-
cidos na minuta do Plano Nacional de Saú'
de, os trabalhadores terão que psfgar no
ato do atendimento parte de suas despesas
com assistência médica, isto no momenfo
em que o Governo reconhece o baixo po-
der aquisitivo da população urbana e os
homens do campo aind.a se encontram em
condição de miserabilidade, sem possuírem
recursos até para o próprio sustento.

Para os trabalhadores urbanos, b Pio-
no Nacional de Saúde representa um desem-
bolso considerável, visto que continuarão'
a sofrer o desconto de 8% para a Previ-
dência Social, enquanto que os trabalha-
dores rurais retornarão à suaVcondição dé
indigente, regredindo à fase anterior ao fun-
cionamento do Fundo de Assistência e Pro-
vidência ao Trabalhador Rural.

PRINCÍPIOS

Segundo publicação do Ministério da
•Saúde, o princípio íundamental do Plano
Nacional de Saúde é o da "completa arti-
culação das diversas atividades médicas esanitárias, visando ao bem-estar físico, men-
tal e social e ao desenvolvimento sócio-eco-
nômico". O Plano se destina "a atender
às necessidades individuais e coletivas da
população no que diz' respeito à assistên-
cia médica e farmacêutica, devendo ainda
servir para a formação profissional, o aper-
feiçoamento do pessoal, pesquisas e estatis-
ticas". A execução de suas atividades de-
ve ser de "natuseza primordialmente pri-
vada, mas o\poder público estimulará, co-
ordenará e custeará parcialmente o -seu
funcionamento". É prevista a criação de
um órgão nacional de saúde, de Juntas Es-
taduais de Saúde e de Comunidades de
Saúde, sendo uma para cada das 83 áreas
fixadas pelo Governo. Na constituição do
órgão nacional de saúde não está prevista
a participação dos demais setores do Go-
vêrno interessados no assunto, bem como
de representantes dos trabalhadores- e dos
empresários, ficando o assunto inteiramen-
te a cargo do Ministério da Saúde.

ATENDIMENTO

Baseia-se o plano "no condicionamento
do preço dos «serviços para os usuários de
baixo poder aquisitivo, a participação dire-
ta do cliente no preço e, a subvenção com
recursos oficiais, da parte do.preço que o,
cliente não puder satisfazer, garantida a
inelasticidade da parte subvencionada con-

137,50. Um parto normal custará pnra n
Clame A. em média, NCrJ 1,80; para a C1m-
M B, NCr? 21,00; ('lasse C, NCr? 39,00 e
para a Claaae D, NCr? 85,50. Uma cesnrla-
na, custará respectivamente NCr? 2>80;
NCr$ 26,80; NCr? 40,40 e. NCr? 114,00 ou
mais, do acordo com as diferentes classes
contidas no plano. Uma anestesia será co-
brada na razão de 30% do preço da opera-,
ç5o. O eletrocardiogroma custará paro a
Classe A, NCr? 0,28; pnra a Classe B, NCr?
3,32; para a .Classe C, NCr? 6,17 e pnra a
Classe D, NCr? 14,00 ou mais. Uma opera-
çfio de 'câncer na boca com esvaziamento
gangllonar do pescoço custará na Cl**»e A,
NCr? 4,70;' na Classe B, NCr? 66,50; na
Classe O, NCr? 123,50 e na Classe 0, NCr?
285,00 ou mais. Uma exclsSo. simples de' lesfio Intestinal será 'cobrada na razão de' 
NCr? 2,85; NÇr? 33,25; NCr? 61,75; -e NCr?
137,50. Os mesmos preços serão cobrados
para uma operação de hérnia unilateral.

MÉDICOS

Ao receber do cliente parte da consulta,
no caso das 3 primeiras classes, o médico
no fim dó mês se reembolsará, junto ao
órgão do Governo, do restante da quantia
pelo atendimento prestado, sendo que o cre-
denciamento dos médicos será obrigatório
para o atendimento. Como bem poucos* mé-
dlcos cobram NCr? 7,00 por uma consulta
é evidente que o atendimento aos indlger*.
tes e aos trabalhadores da classe A Será
sempre preterido, pois entre receber 'um

preço' elevado para atender um cliente de
Classe D e um de Classe A, o de Classe D
terá preferência. Pela publicação do Mlnis-
tério da Saúde, o critério da fixação das
classes é omisso, podendo ser tanto reali-
zado pelos médicos ou tomar por base uma
tabela elaborada de acordo com a hierar-
qula salarial. No primeiro caso, o enqua-
dramento do cliente se chocará» com a rea-
lidade, pois existirá sempre o interesse de
atender os clientes de classe mais elevada.
No caso de a tabela ser elaborada e demar-
car as classes de acordo com o salário rece-
bido, os menos aquinhoados sentir-se-ão èm
posição de inferioridade junto ao médico
e aos demais clientes, «criando assim uma

, situação não existente na Previdência So-
ciai, onde o atendimento é feito sem dis-
tinções salariais.'* 

A experiência dos convênios da Previ-
dência Social com casas de saúde com-
provou que o sistema permite inúmeras
fraudes,» tendo em vista o acréscimo das
operações chamadas Laparotomia Explora-
dura, precedendo ás demais operações, a
íim de que sejam cobradas duas interven-
ções ao mesmo paciente. Constatou ainda
o INPS que o parto normal está dando lu-
gar à cesariana, que é mais cara, isto em
virtude de um trabalho de parto demorar
às vezes várias horas e de a cesariana ser
uma intervenção rápida, liberando o mé-
dico, em seguida, para outros atendimentos.
No Paraná, ficou apurado que até opera-
ções falsas eram cobradas do INPS, a fim
de haver o reembolso posterior.

ESTUDO DIZ COMO
ESTÁ O SERVIDOR
BRASÍLIA (Sucursal) —
"Um exército de cerca de
700 mil servidores,, cm sua
maioria despreparados pa-
ra a missão que lhes in-
cumbe realizar, sujeitos a
uma legislação desordena-
na e caótica e, além dis-
so, terrivelmente reniune-
rados." Essa é a conclusão
dc relatório entregue ao

marechal Costa e Silva, sô-
bre o atual panorama da
administração pública bra-
sileira.

EMPREGUISMO, UM
MAL

Ao ser analisada a defi-
ciência do Serviço Público,
o documento afirma que,
de modo geral, os funcio-
nário não estão, técnica,

intelectual e psicológica-
mente preparados para o
desempenho das atribui-
ções -que devem • executar.

No entanto, o critério ha-
bitual de escolha de servi-
dores fugia a essa evidên-
cia: era o filhotismo poli-- tico, o protecionismo pa-
ternallsta. Por isso, em pre-
visão, certamente otimista,
apenls dez por cento dos
atuais funcionários se sub-
meteram ao crivo seletivo

do concurso. Todos os de-
mais — e totalizam mnis
do 600 mil — Ingressaram
no Serviço Público por
meios espúrios, por vias
transversas. Embora a exi-
gêncla-do concurso JA fosse
íormalmento estabelecida,
a administração e o legls-
lativo sempre procuraram
recursos nem sempre piau-
sívels pnrn escapar das teias
de aranha da exigência le-
gal: os cargos ditos Isola-
dos, as funções de con-
tratados e de tarefeiros,
os denominados eventuais,
credenciados, avuisos ou
quaisquer outros apelidos
que se lhes dêem."

SALÁRIOS BAIXOS

Argumentando que o pro-
blema salarial constitui po-
deroso e preponderante fa-
tor de integração do íun-
cionárlo público em sua
carreira profissional, o do-
cumento assinala que é dl-
íícil a permanência do pes-
soai qualificado, que se uè
solicitado, a cada instante,
por outros empregadores,
com polpudas ofertas pe-
cuniárlas. Não se pode ad-
mitir a exata idéia de pro-

flsslonullzaçno sem quo o
Estado empregador rotrl*
bun, condlgnamento, quem
lhe presta serviços. No ser-
viço público brasileiro, o
problema não tem sido sa-
tisfntórinmente equaciona*
do, por uma série de cir-
cunslâncins.

PROVIDÊNCIAS
O relatório aponta como

urgente a adoção de provi-
dènclas que possibilitem no
funcionário desqualificado
a aquisição dos conhectmen-
tos indispensáveis ao sa-
tisfatório desempenho de
suas funções.

Quanto ao problema sala-
rial, acha que 01c somente
poderá ser Integralmente
solucionado com a revisão
do atual plano dc classlfl-
cação de cargos, de forma
a atender múltiplos fato-
res, inclusive o sistema de
retribuição ao funcionalis-
mo, no seu entender Ues-
figurado da idéia original.
Isso seria facilitado com a
climlnaç'ão programa-
tica das despesas gerais ae
pessoal, o que se consegui-
ria com a gradativa dimi-
nuição do número de ser-
vidores.
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RESTOS DA PRINCESA
ISABEL VÃO MESMO
PARA PETRÓPOLIS

Serão retirados, segunda-feira, do porão da Cate-
dral, os restos mortais da princesa Isabel e seu esposo,
o conde D'Eu, transladados recentemente da França
a pedido do Itamarati, e a solenidade será presenciada
por diversas autoridades, inclusive por descendentes
da princesa.

As urnas em que se encontram os despojos da
princesa e seu marido serão substituídas por sarcó-
fagos de mármore, projetados pelo falecido escultor
Leão Veloso e serão executados por Curziò Zani,
a quem a familia de Veloso cedeu as maquetas.

TRABALHADORES

tíevido ao baixo índice salarial do tra-
balhador e ao acréscimo do custo de vida,,
os assalariados que já sofrem um desconto
obrigatório de seus salários no valor de 8%
do que corresponde a um pagamento anual
de quase um salário mensal, serão obriga-
dos às despesas com" o reembolso da assis-
tência médica. O trabalhador que recebo
pouco mais que o salário mínimo será o
mais'prejudicado, juntamente com a classe
média de nível mais baixo, representando
o pagamento do atendimento médico uma
elevação indireta da contribuição para a
Previdência' Social. Revela ainda o plano
que,, devido ao atendimento sofrível ofere-
cido pelo INPS aos segurados, por culpa
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Várias sugestões foram
feitas quanto ao lugar em
que deverão ficar definiti-
vãmente os sarcófagos, co-
mo o Panteon, a Capela
do Palácio Guanabara, ou
a Catedral de Petrópolis,
comprada e conTstruída es-
pecialmente para receber
os restos mortais do Impe-
rador e seus descendentes.

A verba para a confec-

ção dos sarcófagos já se-
encontra no Patrimônio
Histórico e Artístico Nn-' cional no total de S0 mil

• cruzeiros novos. A soleni-
dade será às 17 horas, e até
que estejam prontos os
sarcófagos, os despojos se-
rão removidos para a Ca-
pela da Ordem Terceira da
Penitencia, e, mais tarde,
para a Catedral de Petró-' 
polis, onde ficarão defini-' tivamente.

Proprietários
de MG contra
expropiação

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — A desapropria-
ção de apartamentos va-
gos, defendida por setores
militares do Governo cm
reedição à medida propôs-
ta, há mais tempo, pelo
ministro Abelardo Jurema,
foi condennd ¦ pela Asso-
eiação dos Proprietários de
Minas Gerais como "pró-
pria du regime totalitário
e que virá atender apenas
a um grupo privilegiado do
especuladores".

Se é pa/a
honrr"! é cem
A Esplanada

OUTONO
Poça da mais'fina ourivosaria

em platina,
brilhantos e osmoraldas.

KVCTLTOADE DE CREDITO
A SUA CON VEISIÊtNCIA

<

RStettv
Jonlhciros

AVENIDA RIO LlRANCO. 17Í1
Em COPACABANA - AVENIDA ATLÂNTICA,

(aberto até na 2ü horas)

SAO PAULOi PRAÇA DA REPÚBLICA. 2-U*

COMPRE

Era7eventuaís ma orações decorrentes do quase qüe exclusiva dos médicos oue nao
^t^tamphtó técnico individual e fman- , produzem a contento e das,; administrações

eXtoÔSS® O Plano será 
* £«, SP tomam omissas para fazer com oue

executado através dos consultórios médicos
e das entidades hospitalares, sendo que o

pagamento realizado de acordo com o critê-
rio das classes previstas no Plano. .

PARTICIPAÇÕES

Para a remuneração do médico ou do
estabelecimento hospitalar e a participação
dos trabalhadores no pagamento das despe-
sas, foram fixadas 4 classes: Classe A: en-
tre indigentes e e o nivel menor favorecido, .
congregando 40 milhões de pessoas que te-
rão desde a gratuidade até um reembolso
de 10% do preço do atendimento de acordo
com a tabela existente adotada pelo INPS
nos convênios com a,s entidades hospitala-.
res; Classe B: compreendendo a classe mé- ,
dia mais pobre, num total de 20 milhões de
habitantes, a qual participará das despesas

'com 35% do preço do atendimento: Classe
C: .abrangendo a classe média de melhor ní-

,vel econômico,' cota 12 milhões de habitan-
tes, com a participação de 65% do preço do
atendimento; Classe D: a de maior renda,

'8 milhões de habitantes, com o pagamento
dè 150% oumais do preço do atendimento.
O. próprio Ministério da Saúde afirma, na
sua publicação, que "o usuário deve .parti-
cipar do preço mesmo.nos casos em que está
participação seja simbólica, como acontece-
rá com cerca de metade da-população que
pagará, em média, 3%". Se a metade da
população, segundo o critério estabelecido
no Plano, é composta de indigentes e de ní-
vèl menos favorecido, os que ganham me-
nos participarão de 3% do preço do atendi-
mento, em média. O total da participação
dás diferentes classes é de 46,7% no Plano,
cabendo ào Governo os 53,3% restantes.'\ &V,S 1

>¦:. PREÇOS

Prevalecendo a atual tabela de remuhe-
ração existente na Previdência Social para
o pagamento dos segurados nas casas de
saúde e hospitais que mantém convênios
com o INPS, a simples-consulta d0 traba-
lhador ao médico, fixada em NCr$ 7,00, se-
rá custeada no ato do atendimento da sé-
guinte forma;, indigentes, com base ma par-
ticipaçâo de 3% do preço, NCr$ 0,21; Classe
Bi NCrff 2,45; Classe C, NCr$ 4,55; Classe D,
NCrf 10,50 ou mais, pois o preço é libera-
do. Na operação chamada Laporatomla Ex-
ploradora, quando o médico abre o pacien-
te para localizar o mal, a Classe A pagará
em média NCrS 2,85; a Classe B,' NCr|
33,25; a Classe C, 61,75 e a Classe D, NCr*

7

que se tornam omissas para
estes cumpram com seus deveres, os ele-
mentos de • classes mais favorecidas que
custeiam-certos tratamentos passarão a se
utilizar da assistência médica goyernamen-
tal. Desta forma, os que necessitam do
atendimento médico do Estado serão pre-
'udíca&Òs, pois junto a eles, disputando
a mesma assistência médica, estará a par-,
cela da população de maior nível financei-
ro havendo, assim, um nivelamento por
baixo do atendimento. A Previdência So-
ciai deverá, portanto, perder a assistência
médica, ficando, a seu cargo apenas o pa-
eamento dos benefícios. A participação do,
INPS no Plano será de NCr$ 600 milhões,
isto è, um quinto do oyçamento da ins-
titulção.

UOfiftatt'smoPmil I

Slml Dos pós a caneca!
Roup-5, calças- ccmloas, sa-
paios ludo, TUDO para Ho-
mem, na melhor qui>lldnr!«
o preços abaixo dos nor-
mais,

Crédito na Esplanada é a
vontadt: de 4 a 10 presta-
ções, sem entrada, sem |u-
ros e sem flador.

"A Esplana-*-" Centro,
Niterói. Madurelra e Campo
Grande. M023

Perachi não
veta aumento
de servidor

PORTO ALEGRE (Sucvtr-
sal) — O governador Pe-
rachi Barcelos não preten-
de apor qualquer veto ao
projeto aprovado nn ma-
drugada de sexta-feira, pe-
Ia Assembléia Legislativa,
pelo qual foram rçajusta-
dos as vencimentos do fun-
cionalismo estadual. O le-
gislativo não Incluiu emen-
das na proposição governa-
mental, limitando-se n cies-
membrá-la em duas par-
tes.

A data de vigência do
aumento desdobrn-se du-
piamente, pois uma parle
dele tem efeito r^lroati-
vo a janeiro, e outra esti-
pula o prazo de 1.° de maio
para a sua execução. O nu-
mento do funcionalismo
gaúcho é de, em média, 37
por cento.

Caixa de MG
tem três mil
candidatos
BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — Apesar do.s re-
duzldos vencimentos — 171
c 130 cruzeiros novos, res-
pecllvamente — mais de 3
mil candidatos foram lns-
critos para disputar menos
de 100 vagns de escritura-
rio e contínuo da Caixa
Econômica de Minas Ge-
rais. Longas filas se for-
maram à porta do estabe-
leclmcnto depois que pas-
sou a correr o prazo pára
as inscrições demonstrai).-
do que há carência dc cm-
prego em Belo Horizonte o
que o ideal da maioria con-
linua a ser o emprego pú-
blico. As provas serão rea-
lizadas no final deste mês.

0%

O MELHOR PAPEL DO MOMENTO
(consulte o seu corretor)
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RURAIS

ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Com o funcionamento do Fundo de As-
•sistência e Previdência ao Trabalhador Ru-
ral passaram a ser celebrados convênios
com entidades hospitalares não lucrativas
para o atendimento ao ¦ trabalhador .rural,
não mais como indigente, fato que possibi-
Íita uma melhoria razoável da situação dês-
ses trabalhadores. Contudo, com a adoção
do Plano, o trabalhador rural que recebe
apenas metade dô salário mínimo ou pou-o
mais, o que já é raro, voltará à sua condi-
ção de indigente, tendo de suportar nova-
mente o abandono em que se encontrava no
passado, no que diz respeito ii mínimas
condições de assistência médica. No Plano
está prevista uma participação do FUNRU-
RAt de aproximadamente NCr$ 200 mi-
lhões, quando-na verdade a arrecadação da
Previdência Rural é de 43 milhões. Se atu-
almente a arrecadação de NCr$ 43 milhões
permite 

'que o trabalhador rural não seja
mais tratado como indigente, com a exe-
cução do Plano êle voltará àquela condição.
Com essa másma ou com maior arrecada-
ção, está o Governo fazendo que o homem
do campo, abandonado e lançado à própria
sorte, ainda sofra o ônus de custear a assis-
tência médica nas cidades. Entendendo,
ainda,'o Govêmo, que é possível elevar

i para NCr$ 200 milhões* a arrecadação do
FUNRURAL, deveria, portanto, dedicar-se
ao pagamento de alguns benefícios previ-
denciários aos trabalhadores rurais, pois as-
sim estaria agindo consoante as palavras do
presidente da República,.de que a.meta do
Governo seriado homem, mas nunca exclu-^
sivamente alguns médicos, que, serão os
grandes beneficiados com a execução do Pia-
no Nacional de Saúde.,

DA
O Secretário do Estado de Finanças torna público

que está em pleno vigor a Portaria "N"-SPI-35, de
22 de agosto de 1967, pela qual; nas alienações in-
ternas de cafés destinados a ligas ou formação de
lotes para exportação, o allenahte poderá, em subs-
tituiçãó ao regime instituído pelo Regulamento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, optar por
uma base de cálculo fixa, equivalente a 6,666% (seis
inteiros e seiscentos e sessenta e seis milésimos por
cento) do valor total da opreação.,

Outrossim, esclarece que o imposto incide sobre
as operações realizadas por qualquer pessoa, natural
ou jurídica, inclusive sobre as que forem efetuadas

pelo Instituto Brasileiro do Café, conforme dispõe
a Lei n.<> 5.172/66, em seu art. 58, §§ .1.° e 4.°

(Alteração 6.a do Ato Complementar n.° 34/67).
Porí último, adverte que, os adquirentes de cafés

negociados no mercado disponível, são, solidários com
os álienantes em relação ao crédito fiscal que de-
correr da falta de pa"amento do imposto no prazo
determinado na referida Portaria.

Rio de, Janeiro, GB, 10 de maio de 1968
ass. MÁRCIO MELLO FRANCO ALVES
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EM 3 HORAS E 30 DE VOQ PELO

OKHUViK
DIARIAMENTE, ÀS 18:30 HORAS.
JANTAR A BORDO.

VIAJE BEM...VIAJB ; jVASR
Consulte seu Agente de Viagens
ou a VÁSP-Tels.: 32-8095 e 31-3825
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Carros já entregues
FUNDO MÚTUO AUTÒFINANCIAMENTO

"LAP" VEÍCULOS DO ¦

LAR ANTÔNIO PÁDUA :

CONTEMPLADOS NA 2.» ASSEMBLÉIA

ti
%

h
%

DE NITERÓI 4-5-1968

N.° íe Inscrlclo Nomo , ,,
Declo Halmundo Constnntlno
Antônio Germano da Silva

20 Joao Alves Dlnli
25 Aírton Frnnclsco de Lima
45 Carlos Alberto Alves Carvalho
70 Virgílio QuintSo

114 Celso, de Arnujo
124 Roberto Deluca
181 Artur Perclrn de O. Filho
187 Jomar Bretas•51D Ottllla Adelaide Bccho
lll LuizTFrancisco Andrade Mergulhao
.106 Nlldo Marques Oliveira
100 José Gomes Farias
.'.60 Waldir Baptlsta Souza ,,
Síll Eddy Bensoussan
PB Fernando Maurício Barbosa Azevedo
760 íosá Figueiredo Carvalho

O seu carro on seu Caminhão, novo ou lisado. dc qualquer mar. i
Nacional vocô adquire hoje mesmo, a partir dc NCrf 36,00.

VENDAS: Centro PRua Atalaia, 133 — Engenho de Dentro
Rua Senador Dantas,' 117 — grupo 1709
Rua da Alfândega n.o 119 — Centro
Rua Tomaz Alves n.o 32 — Quintino \
Rua Etelvtnn n.o 35-A — Olaria
Rua Visconde do Rio Branco n.o 52 — S/44 — Centro
Av. Amaral Peixoto n.o 300 — S/ 505 — Niterói
Rua Aurellno Leal n.o 41 — sobrado — Niterói.

CONTAS BLOQUEADAS E VINCULADAS

Plano Guanabara — Caminhão — SSo Paulo: Banco IrmSos I
Guimarães S/A

Plano Niterói - Brasília: Banco Lar Brasileiro S/A
Plano Fita Azul — Belo Horizonte: Banco da Bania S/A.
OUÇA DIARIAMENTE, AS 20 HORAS, NA RADIO GUANABARA

1360 KW O PROGRAMA DA "LAP VEÍCULOS"
2,a-feira, dia 13 sensacional lançamento na Guanabara

"PLANO FITA AZUL"
74191 —
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio do 1908 l.° CiuloriM

SAIGON FORA DA CONFERÊNCIA DE PARIS
 BOB KENNEDY PEDE

súmula EM NEBRASKA VOLTA
 DO PODER AO POVO

Eleições
sob tensão
no Panamá

PANAMÁ — Espera-se
que lioje uofem. um ml-
Vião de pannmcn/ios paru
eleger o presidente e o
Assembléia Nacional, cm
eleições duramente dis-
ciifidns, nas quais as par-
tes adwcrsíírifls se encon-
trnm. filo confiantes em
sua nllória, que 6 dlft-
cil que a derrota seja
admitida pacificamente, A
perspectiva dc conseqílén*
cias violentas ocasionou o
êxodo de muitas famílias (
panamenhas desta Capi-
tal. Umas se dirigiram ao
Interior do país, em fé-
rias, outras foram para o
estrangeiro.

Medidas de segurança,
qualificadas de normais
em vista dc acontecimen-
to dessa natureza, foram
tomadas pela Guarda Na-
cional, única força arma-
da do Panamá, que conta
quatro mil homens. Os
efetivos armados dos Es- ,
tados Unidos na Zona do
Canal, que eram de nove
vi it homens, foram reduzi'
dos nos últimos anos, mas
um porta-voz disse que em
-questiio de horas" po-
ri iam ser reforçados.

Israel

AMA — Forças Jordânia-
nas e israelenses trocaram
disparos por alguns minu-
tos, onlem dc manhã, ao
norte da Ponte Rei Hus-
¦«in (Ailenby), através do
Rio Jordão, segundo um
porta-voz militar da Jor-
ddnia. Disse o porla-voz
que dois tanques israe-
lenses abriram fogo pri-
tneiro* contra as forças
jordantanas na área de Ai-
Mandaasah. As forças jor-
dnnianas responderam aos
disparos. Não houve bai-
xas jordanianas.

Wilson

LONDRES — O premier
Harold Wilson, com sua
autoridade sêriamen-
te abalada pela çontun-
denfe derrota trabalhista
nas eleições municipais de
quinta-/eira, apega-se ào
cargo na esperança de
melhores tempos no futu-
ro. A despeito da profun-
da impopularidade do go-
vêrno e do fraco moral do
partido, o premier Wilson
deúcou claro, ontem, que
nem êle, nem seu pabine-
te pretendem renunciar.
Aparentemente, o chefe do
govêrno deseja deixar
passar a atual tempesta-
dc até que a política de
austeridade, que trouxe
impopularidade ao govêr-
tio, traga os esperados be-
nejícios para a economia
do país. Os jornais contl»
nuaram, ontem, a ressal»
tar a grau idade da derro-
ta eleitoral trabalhista, a
pior em quase 40 anos.

Foguete

CABO KENNEDY —
Fragmentos de um fogue-
te que estava em órbita
caíram, ontem, prorocan-
do uma verdadeira exibi-
ção de estrias luminosas e
numerosas informações sô-
bre objetos brilhantes, no
espaço, não identificados.
Os fragmentos do foguete
produziram estrelas lumi-
riosas, ao incendiarem-se
ao contato da' atmosfera
terrestre. A Força Aérea
informou que de acordo
com a queda 'dos objetos,
o Joguete teria saído de
órbita ds 2h44min (hora
local). O Centro de Ras-
treamanto de Satélites
Goddard, da Agência Es-
pacial, informou logo que
se tratava do estagio su-
perior de um foguete lan-
çado na VRSS no dia 21
de abril.

Protesto •

NOVA DELI. — A policia
prendeu cerca de 250 ma-
nifestante» que protesta,
vam contra a entrega de
350 milhas quadradas do
Ranh de Kutch ao Paqiiis-
tão, quando tentavam
marchar, ontem, sobre o
Parlamento, nesta Capital.
Todos os manifestantes,
inclusive 15 mulheres, ai-
gumas levando crianças,
foram condenadas a 10
aias de prisão. Uma dispu-
ta. sobre parte do Ranh de
Kutch levou à luta entre
a índia e o Paquistão em

/ abril dc 1965.„Em- feverei-
ro deste ano, o Tribunal
Internacional criado para
resolver a disputa decidiu
que a índia deveria trans-
ferir para o Paquistão,
cerca de 350 milhas qua-
dradas da área. Ambos os
governos aceitaram a de-
cisão.

(Reuters-AP-FP*
DPA-CM)

OMAHA, NEBRASKA (AP-DPA-CM) — Percorrendo
este Estado era Bua campanha política, o senador
Robert F. Kennedy disse que o povo norte-americano
"quer uma modificação que não pode ser realizada
pelos políticos nem prpmulgada pelo mais poderoso
governo". O povo procura "uma alteração do espirito
nacional" declarou ontem em Omaha, Nebraska.

Os Estados Unidos devem encarar seus problc-
.mas e tomar uma atitude enérgica em relação a eles,
porém, não com o pensamento de "deixar que Was-
hington o faça" — acrescentou. "Devemos fazê-lo —
explicou — não por decisão das alturas do poder em
Washington, senão pelo retorno desse poder ao povo
norte-pmericano.

Essas declarações em um
almoço para levantar fun-
dos do dia de Jeífcrson e
Jackson, foi uma exposição
de um dos temas predomi-
nantes de sua campanha:
Que o governo deve ser des-
centralizado, transferindo o
poder ao povo.'

Hubèrt H. Humphrey
também falou no almoço.

Os dois pretendem a
candidatura democrata.
Humphrey, porém, não in-
gréssou a tempo na campa-
nha para figurar na can-
didatura das primárias de
Nebraska, marcadas para

. terça-feira.
Espera-se que haja alguns

votos inscritos em nome de
Humphrey, apesar de não
figurar na lista. Todavia, o
vice-presidente não fêz na-
da por estimulá-los e seus
assessores calculam que se-
rão em número reduzido.

Kennedy é favorito para
superar McCarthy, que põe
maior ênfase nas primárias
de 28 deste mês em Oregon
e nas de 4 de junho, na Ca-
lifórnia.

McCarthy, fazendo- cam-
pahha em Portland, Ore-
gon, disse a seus partidários
sexta-feira que voltará a
visitá-los quaisquer que se-
jam os resultados de Ne-
braska.

A seguir, em uma ceri-
mônia no Eástern Oregon
College, em La Grande,
Oregon, foi aplaudido pelos
estudantes e seus pais quan-
do disse que os norte-ame-

ricanos querem o fim da
guerra.

Humphrey tenclona visi*
tar Huron, Dakota do Sul,
sua terra natal, antes de
regressar a Washington. •

Kennedy fêz comício sex-
ta-íclra à noite em Dakota
do Sul e disse a cerca de
3.500 pessoas,, em Mitchell,
què se fôr eleito presidente
concederá prioridade para
garantir a faculdade de ne-
goclar dos agricultores a
fim de que protejam seus
próprios Interesses.

Em seu discurso de
Omaha,- Humphrey manl-
f estou que os eleitores "não
querem que esta nação viva
em um frenesi". Apartam-
se,tanto dos que Ignoram os
problemas como daqueles
que os exageram, "aterro-
rizando o povo norte-ame-
ricano" — acrescentou.

Além de Kennedy e Mc-
Carthy, a relação democra-
ta de Nebraska inclui o pre-
sidente Johnson, muito em-
bora tenha declarado não
aspirar a outro período.

Pouca atenção se está
prestando à primária repu-
blicana de terça-feira. Bi-
chard M. Nixon è tido co-
mo seguro vencedor diante
do governador da Califór-
nia, Honald Reagan, que
não empreendeu campanha.

Os partidários do gover-
nador Nelson Rockefeller,
de Nova York, procuram
obter para êle votos inseri-
tos na relação, embora seu
nome não faça parte da
mesma.
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PAUIS (PP-Reütci'8-AP-CM) -- O Vietnnm do Sul
e u Frento Nacional do LibortdçQo (Vlelconf*) foram
excluídos du conferindo de paz t>m Paris, segundo
acordo de onlèm enlre us deldgacfioa norte-nrrterlcann
c norto-vietnnmitn, em seu ROgundo din do prepnrnçfio
dos aspectos lócnicos du rouniao. Em declarações em
francos ii imprenso, o coronel _l_ Van Lnu, chefe»
adjunto nopto-vietnomito, disse qiu> se concordou que"a delegação norlo-victnomitn Incluirá apenas repre-
sentnntcs do Vietnam do Norte c n delegação norte-
americana "incluirá npenns representantes dos Estados
Unidos". Os diplomatas do ambas as partes trocaram
as listas finais de delegações para O encontro plenário
de manhã, ás lOhllOmin. as quais ficaram limitadas a
uni máximo de 20 membros fcnda uma.

PRÊMIO NOBEL

Prêmio Nobcl de Medicina Jacques Monod socorre estudante ferida em Paris (AP)

PARIS APÓS MOTIM
TEM GREVE GERAL

ONGANIA ACATARA
DECISÃO DA CORTE
POR IMPRENSA LIVRE

I
BUENOS AIRES (AP-DPA-ÇM): — O regime do
general Ongania anunciou ria sexta-feira, à noite
que acatará as determinações da Corte Suprema de
Justiça, contrárias à apreensão dos jornais da opo-
sição.

No último dia dois, a Corte admitiu os recursos
de amparo interpostos pelos diretores dos jornais
Azul e Branco, Prensa Confidencial, e Prensa Libre,
fechados há três semanas pelo regime militar, e
deixou evidente o princípio de que a Constituição
nacional proíbe expressamente a censura prévia, nor-
ma que não pode ser deixada de lado pela legislação
especial imposta ao país após o golpe.

A Corte, por voto unàni-
me de seus cinco membros,
estabeleceu que a dissolu-
ção dos partidos políticos
pelo general Juan Carlos
Ongania, não pode ser in-
terpretada como a proibi-
ção de divulgação de idéias
e exposição de pensamen-
tos em matéria política.

A Corte , expressou que

"o homem, como ser poli-
tico que é, tem direito na-
türal de pensar e expressar
seus pensamentos acerca
das coisas públicas".

O ministro do Interior,
Guillermo Borda, disse que"posto que estamos viven-
do um estado de 'direito, o
regime se ajustará ao pro-
nunciamento judicial".

EX-MINISTRO EM 56
ADVERTE DIRIGENTES
DO PC NA HUNGRIA
BUDAPESTE (AP-DPA-CM) —• Uni filósofo de 84
anos que foi membro do Gabinete Húngaro da Revo-
lução de 1956 fêz ouvir novamente sua voz em debate
público com os dirigentes comunistas húngaros. Geor-
gy Lukacs, que disputou repetidamente com os prin-
cipais marxistas, anunciou que' falará "com toda a
franqueza, e advertiu aos dirigentes: "Não se, metam
comigo.".. .

A declaração de Lukacs, uma entrevista a revista
literária Kortars, parece ser resposta indireta a um
desafio do secretário do Comitê 'Central, Gyorgy
Aczel, do dia 27 de abril, Aczel havia se referido a
uma declaração de Lukacs, em dezembro.

"Sempre expressei o pon-
to de vista de que eles, os
dirigentes do partido, de-
•vem conceder liberdade de
expressão a meu ponto de
vista marxista, comp um
dos pensamentos dentro do
conteúdo do marxismo",
disse Lukacs.

Lukacs foi ministro da
Educação no gabinete de
Limre Nagy. Depois caia
em desgraça por vários
anos e não foi readmitido
no partido senão no ano
passado.

Lukacs apelou aos lide-
res comunistas para que
se "desfaçam" de dois ex-
t r e m o s do comunismo
atual: os métodos de "leve-
mente melhorados e mo-
dernizados dogmas" e a
"adoção sem críticas das
ainda mais estúpidas mo-
dalldades ocidentais". Bis-
se êle que "a coexistência
é a nova forma de guerra
de classes".

Lukacs acrescentou que
os escritos comunistas per-
deram muito de seu impac-
to depois do período sta-
linista e, em conseqüência,
os intelectuais europeus
perderam sua fé "na boa
vontade e veracidade dos

comuhistas". Depois disse
que, portanto, o cómunis-
mo deve eliminar os restos
do stalinismo, afirmando
que "Stalin subverteu o
marxismo")

Lukacs também falou
contra a interferência co-
munista na literatura.

"Toda tendência literá-
ria é falsamente demons-
trada quando se tomam
medidas burocráticas con-
tra ela", disse. Referindo-
se depois à desordenada
juventude do Oeste, disse:
"Na Europa e nos Estados
Unidos emergem novas
oposições.

Uma peculiaridade dessas
oposições é que são quase
idênticas em natureza. En-
quanto na forma íreqüen-
temente recordado os. "mo-
dos" norte-americanos, em
seu conteúdo político pa-
recém estar profundamen-
te influenciadas pela ideo-
logia comunista chinesa",
disse o filósofo. E acres-
centou:^ "A influência chi-
neSa, agora amplamente
propagada ,na Europa, é
uma forma de castigo para
nossa habilidade de tática
sem princípios e nosso dog-
matismo."

PARIS (AP-FP-CM) — A
policia francesa anunciou
que os motins iniciados na
noite de anteontem causa-
ram 367 feridos, dos quais
54 foram hospitalizados, ha.
vendo 20 em estado grave,
entre estudantes e policiais,
que entraram em choque no
bairro latino, em Paris.

Todo o sistema de trans-
portes coletivos, eletrlcida-
de e gás vai parar amanhã.
A greve foi decretada em
sinal de solidariedade às
reivindicações dos estudan-
tes, que exigem reformas
universitárias e a liberta-
ção de seus líderes. Além
da CGT, o Sindicato Cris-
tão Socialista, o dos Pro-
iessôres e o do Partido da
Federação da Esquerda
anunciaram que apoiarão a
greve.

Ainda na tarde de ontem,
seis automóveis ardiam no
bairro latino He Paris* en-
quanto a policia continua-
va desalojando os estudan-
tes de suas barricadas.

A fachada de um café foi
presa das chamas, as quais
chegavam até o segundo
pavimento do edifício. Os
bombeiros acudiram ime-
diatamente.

Em numerosas ruas do
bairro latino, os cristais de
todas as casas saltavam em
pedaços por efeito das ex-
plosões das granadas lacri-
mogêneas lançadas pela po-
licia.

Esta 'última, segundo o
Sindicato Nacional do En-
sino Superior, fêz uso tam-
bém de bombas dê cloro.

• Más o Ministério do Inte-
rior desmentiu a noticia,
afirmando que as forças de
segurança empregaram uni-
camente granadas lacrimo-
gêaeas "de tipo clássico".

A Federação da Esquer-
da e o Partido Comunista
pediram, ontem pela ma-
nhã, a convocação da As-
sembléia Nacional, para
submeter à dlscussão_ a
eventual responsabilida-
de do govêrno nas desor-
dens estudantis da noite an-
terior.

O chefe da polícia, Mau-
rice Grimaud, ; informou
que entre os feridos en-
contram-se 20 estudantes,
4 pessoas que não são es-
tudantes e 251 policiais.

Entre os estudantes • fe-
ridos há 4 casos muito gra-
ves e entre os policiais, 8
casos graves, sendo que
um deles é de um coman-
dante que sofreu fratura de
crânio.

O chefe da polícia afir-
mou que 468 pessoas fo-
ram detidas para interro-
gatório, sendo que 61 eram
estrangeiros.

Dos detidos, 63 possuíam
armas as mais diversas e
foram colocados à. dispo-

' sição da Justiça.
Entre estes últimos há 26

universitários, 3 estudan-
tes de liceus e 34 pessoas,
que não eram estudantes.

A polícia afirmou, - por
último, qúe 60 automóveis
foram incendiados e com-
pletamente destruídos e
outros 128 danificados.

Trezentos -estudantes
<me deviam fazer na manhã
de ontem o exame de ca-
pacitaçãó abandonaram as
aulas para desfilar pelo
famoso bouleuard Sam Mi-
chel, reclamando a liber-
dáde de seus companhei-
ros detidos durante a
noite.

Importantes forças- poli-
ciais cercam o perímetro
do bairro latino e, paru»
cularmente, as proximida-
des da Universidade de
Sorbonne.

Os estudantes, cândida-
tos à prova de capacitação,
são futuros professores,
que perderam pelo menos

um ano ao recusar os exa-
mes de ontem.

O general De Gaulle reu-
niu-se, ontem de madru-
gada no Eliseu com três
de seus ministros, para
examinar a situação cria-
da pelas graves desordens'
estudantis, lio bairro la-
tino.

Participaram deste con-
selho restrito Louis Joxe, .
que substitui como primei-
ro - ministro a George
Pompidou, ausente, Chris-
tian Fouchet, ministro do
Interior, e Pierre Mesm-,
mer, ministrjb das Forças
Armadas.

Entabularam-se conver-
sações entre Jean Roche,
reitor da Sorbonne e o dr.
Sarda, advogado da União
Nacional de Estudantes dâ
França (UNEF), uma das
promotoras das manifesta-
ções estudantis.

Após o encontro, o go-
vêrno distribuiu o seguinte
comunicado:"N ovas manifestações
ocorreram em Paris na
sexta-feira à tarde e à
noite.

O govêrno deu instruções
às forças da ordem para
que dessem proya de gran-
de paciência diante das
provocações I estudantis e
a ordem foi execuíada de
maneira exemplar."

Entretanto, o reitor da
Universidade de Paris es-
tava disposto, como decla-
roú publicamente, a. rece-
ber os representantes dos
estudantes da Sorbonne a
fim de examinar com eles
as modalidades de um rei-
HÍcio normal dos trabalhos
universitários."

Este oferecimento de diá-
logo não foi aceito.

A partir de meia-noite,
aproximadamente, vários
milhares de manifestantes
concentrados na Praça,Ed-
mundo Rostand, no Quar-
tier Latin e seus arredores,
começaram a arrancar pa-
ralelepipedos • levantar
barricadas.

Tendo fracassado as ten-
tativas de apaziguamento,
a • polícia recebeu ordem,,
às 2 e um quarto da ma-
nhã, hora local, de disper»
sar os manifestantes e res-
tabelecer a ordem pública
que não podia continuar
sendo violada por mais
tempo.. Esta operação foi
realizada em condições
muito difíceis, por causa
dos incêndios provocados
pelos manifestantes.' - -

O que significa a atitu-
de dos jovens que partici-
param dos distúrbios nos
últimos dias?

Para alguns, trata-se de
impor, mediante a violên-
cia,! suas convicções revo-
lu cionárias.

Mas a maioria deles ex-.
pressa, embora de forma
condenável, uma inquieta-
çSo diante do futuro pro-
fissional e uma vontade de
adaptação à universidade.

"O govêrno, que tudo fêz
neste sentido, sabe que ain-
da JiáL multo por fazer e

i está disposto a receber tô-
_das as .opiniões úteis, in-

cluslve as que os estudan-
tes possam formular dentro' 
de um espirito construtivo.

O oferecimento feito pe-
lo reitor continua válido.
O govêrno prosseguirá em
seus esforços• para que a'
Sorbonne possa reabrir suas
portas em condições nor-
mais e para que o esforço '
de renovação do ensino

y prossiga no interesse de
todos". I

ALEMANHA

BONN (FP —• Reuters —
CM) — A capital federal

alemã tomou o aspecto de-
uma cidade em estado de
sitio, ontem pela manhã,
quando três colunas de mi-
lhares de manifestantes,
cada uma convergiam para
o centro da cidade, impe-
dindo a circulação de vel-
culos. Esta marcha sobre
Bonn foi organizada por as-
sociações de esquerda c e\-
trema esquerda, organiza-
ções sindicais, estudantis e
pacifistas, para protestarem
contra a lei de exceção que
deverá ser debatida na pró-
xima quarta-feira, no Par-
lamento. O projeto dá po-
deres ao Govêrno diante de
situações de emergência,
mas as. críticas proclamam
que êle abre caminho para
que o govêrno assuma po-
deres ditatoriais.

Um trem especial de
Berlim, fornecido pela Li-
nha Férrea Comunista da
Alemanha Oriental, pene-
trou em Bonn, ontem, con-
duzindo estudantes que se
juntaram à manifestação.
ÍÊstes manifestantes, quase
todos com capacetes e bo-
tas, se! deslocaram pelas
ruas de Bonn levando ban-
deiras vermelhas e dando

» vivas ao nome de Ho Chi
Min.

NA ITÁLIA

ROMA (FP — Reuters —
CM) — Cerca de três mil
estudantes protestando
contra a brutalidade poli-
ciai, marcharam ao redor
do compus da. Universlda-
de de Roma, ontem, aos
gritos de "policia'fascista",
Centenas de policiais em
caminhões jipes rodearam
a Universidade e a Embai-
xada dos . Estados Undos,
que freqüentemente são
alvos das manifestações. Os
estudantes resolveram dis-
cutir a projeção de um íil-
me tirado durante as lutas
entre universitários e po-
liciais, dia 27 de abril pas-
sado, e ouvir.a leitura de
um documento de um estu-
dante detido nesta ocasião,
no qual relata as sevicias
recebidas na policia. '

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK (AP-CM) —.
A maioria dos departamen-
tos de polícia, que experi-
mèntou o produto quimi-
co Mace na repressão dos
distúrbios,.inclina-se a
prosseguir no seu uso ape-
-sar das reservas' levantadas
por alguns médioos. \

Em geral, a policia jul~
ga que um jato de Mace no
rosto é muito mais humano
que um golpe na cabeça
com o cassetete ou uma ba-
Ia na perna.

O secretário de Saúde
Pública dos EUÁ, William
Stewart, disse que o Mace
"poderia ter efeitos poste-
riores sobre os olhos huma-.
nos a menos que se pres-
tasse um socorro imediato".

BOM CLIMA
Os Estados Unidos o o

Vietnam do Norte prepara-
ram o caminho para dis-
cussões em larga escala só-
bro o Vietnam, amanhã,
acertando todas as questões
de procedimentos, cm uma
reunião de duas horas e '20
minutos, "boa c sem dlfl-
culdadcs".

Entre os pontos que cs
dois lados acertavam esta-
vam a ordem dos assuntos,
o tamanho da mesa rie dis-
cussões c que cada delega-
ção faria um pronuncia-
mento de abertura.

Também concordaram opi
que as conversações seriam-
chamadas "conversações ofi-
ciais", começariam às ...
10h30min locais, e que ca-
da delegação ficaria limita-'
da .1 20 membros.

Cada lado usará sua pró-
pria linguagem e seus pro-
nunclamentos serão então
traduzidos.

Nenhuma decisão foi to-
mada sobre que lado faria
o primeiro pronunciamon-
to, nem foi acertada' qual-
quer agenda.

Os acordos de ontem fo-
ram preparados pelos vi-
ees das duas delegações.
Cyrus Vancc e o coronel
Van Lau.

Foi a segunda reunião
entre os dois homens. En-
contraram-se durante mais
de uma hora na sexta-feira.

SATISFAÇÃO
Um porta-voz dos Esta-

dos Unidos disse que a reu-
nião foi "boa e sem difi-
culdades".

O embaixador Itlneranto
Averell Harriman, princi-
pai negociador dos EUA,
estaria "satisfeito" eom "¦
progressos Coitos até agora.

Enconlrar-se-á com o
principal emissário de lia-
nói. Xuan Thuy. no inicio
das tão procuradas nego-

' ciações, que deverão durai
vários"meses. As negocia-
ções que resultaram nó ar-
mistício da. guerra coreana
duraram dois anos.

O porta-voz disse que
nenhuma decisão fora to-,
mada sobre quão freqüen-
temente as duas delegações
iriam se reunir ou se ha-
veria um presidente.

A delegação norte-ameri-
cana não via a questão de
quem faria o pronuncia-
mento de abertura como um
problema.

Também se chegou a um
acordo sobre o limite do ta-
manho de cada delegação
em 20, inclusive estenógra-
los e pessoal técnico.

O porta-vo-/. norte-ameri-
cano não fêz comentários
sobre o que seria exatamen-
te discutido.,

Hanói já disse que vê p
item número um da agenda
como a cessação incondicio-

i, nal dos bombardeios e ou-
tros atos de guerra por par-
te dos EUA.

Indagado pela manhã
após a reunião se estava
otimista, o coronel Lau dis-
se:' "Estou sempre olimis-
" 

. A MESA
O porta-voz dos Estados

Unidos também disse que
se chegara a um acordo pa-
ra se sentarem as delega-
ções em torno de uma mesa
maior do que a fornecida

j originalmente pelo govêrno
francês.

Os franceses forneceram
uma mesa de quatro lados,
com uma separação de cèr-' ca de 5 metros entre as de-
legações. Não se sabia que'. tipo de mesa seria agora

¦ apresentado.
O porta-voz norte-ameri-

cano recusou-se a dizer se
Harriman estava preocupa-
do corri o fato de que as
conversações pudessem ser
prejudicadas pelas violên-
tas manifestações- estudan-
tis em Paris esta semana.

"Não creio que fósse inte-
ressanto comentar questões
domesticas francesas nesta
momento", riis.se.

APERTO DE MAO
Como na sua primeira

reunião rie anteontem, os
delegados norte-amerleanos
d norte-vletnamitas aper-
taram-se as mãos, pela
manhã, na entrada rio Cen-
Iro de Conferências Inter-
nacionais,

Foram recebidos a l i,
pouco antes das 10 horas.
GMT, por um funcionário
da Chancelaria francesa, n
qual os conduziu até a sala
de reunião onde, a portas
fechadas, reiniciaram suas
conversações preliminares.
Anteriormente, o chefe da
delegação norte-vietnamita,
nas negociações com os Es-
tados Unidos, Xuan Thuy,
visitara o embaixador da
União Soviética em Paris c
o encarregado dos negócios
da China na! França. Quan-
lo ao problema prévio das
línguas que serão utilizadas
nn* negociações entre os
Estados Unidos e o Viel-
iialn do Norte- cada dele-
gação empregará sua pró-
pria língua, isto c, o inglês
e o vietnamita, as quais
serão traduzidas simullíi-
neamente, por especialis-
Ias pertencentes a cada dc-
legação.

Decidiu-se também que
o francês será utilizado na-
quelas intervenções que
requererem uma terceira
língua "de referência", ca-
paz de esclarecer alguma
argumentação obscura.

Os IcXtOS escritos, acres-
centou-sm reqiglr-sc-So cm
inglês, vietnamita e fran-

PRAVDA
O comentarista polltii-o

do Pravda declarou, ontem,
que ns conversações de pa/.
em Paris, entro norte-ame-
ricanos e norle-vietnamitas.
têm boas possibilidades dc
sucesso. Mas acrescentou
què só haverá êxito se os
representante* dos EUA re-
uunciarem à idéia de que
podem obter puma mesa de
conferência òi que não con-
seguiram no campo de ba-
talha, disse o comentarista
Vladimir Kudryavtsev.

Segundo a agência Tass,
o mesmo comentarista de-
darou existirem indícios de
que a atmosfera em Paris e
favorável e que as conver-
sações deverão apresentar
bons resultados.

MAO TSÉ-TUNG
O Hong Kong Star escre

veu, ontem, que o líder cio
Partido Comunista Chinês,
Mao Tsé-tung, recusou-se
a receber o delegado nor-
le-vietnamita; de paz, Xuan
Thuy, quando de sua pas-
sagem por Pequim, rumo à
Paris.

Acrescentou que o pri-
molro-ministro Chou En-
Lai ofereceu um almoço em
homenagem _ delegação,
mas esteve com'Thuy; ape-
nas alguns minutos, e cri-
ticou o Vietnam do Norte
por concordar em conver-
sações de paz com os Esta-.
dos Unldtfs.

A emissora de Hanói, por
sua vez, informou que Thuy

. e sua delegação chegaram a
Pequim na terça-feira, par-
lindo no dia seguinte.
Acrescentou que foram sau-
dados pelo ministro do Ex-
terior, Chen Yi.

O Star, ao citar "fonte.»
exclusivas chinesas", deu a
seguinte versão:"Chou En-Lai mostrou-
se frio quando finalmente
viu Thuy. Disse-lhe que
Mao Tsé-tungi e outros ai-
tos dirigentes' de Pequim
julgavam que a aqulescén-
cia de Hanói, de íalar de
paz em Paris era um gran-
de erro tático e diploma-
tico." /',

\

EUA ainda bombardeiam
Saigon contra Vietcong

SAIGON (Reuters-FP-AP-
CM) — Jatos norte-ame-
ricanos continuavam ontem
a bombardear os redutos
do vietcong perto da Pon-
te Y da capital, aberta an-
teriormente ao tráfego ci-,
vil pela primeira vez após
quatro dias de lutas san-
grentas.

Enquanto os refugiados
começavam a voltar atra-
vés da ponte a suas casas
bombardeadas, fontes do
govêrno sul-vietnamita di-
ziam que os guerrilheiros
deveriam fazer um grande
esforço militar até agosto,
quando serão realizadas as
convenções para a escolha
dos candidatos à presidên-
cia dos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, um
porta-voz do comando mi-
lltar dos EUA anunciou •
que as forças aliadas ha-
/Viam recapturado o vale
A-Shau, rota chave dos

suprimentos perto da fron-
teira laociana.

Jatos dos EUA lançaram
Napalm sobre os redutos do
vietcong em torno 'da ca-
nitál, mais o principal ai-
vo foi a área da ponte Y.
a 8 quilômetros do centro
da cidade. ;i •' ? ,

. Segundo ps prisioneiros,
os vietcongs; foram informa-
dos pelos seus comandan-
tes que nãq se retirariam
da área, mas morreriam
em combatei •

A multidão no centro de
Saigon parava nas ruas re-
pletas para yer as colunas
de fumaça que subiam das
áreas de combate.

Também os bombardel-
ros B-52 norte-americanos
realizaram incursões pelo
segundo dia consecutivo,
mas o vietcong está, po-
rém,. na capital em sóll-
dos e profundos redutos.

h t[y
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a, qiii! faltou rni diversos bairros tio Rio,
nn a tor distribuída normalmente, sem en-
elxar tranqüilos os moradores do Vila Isn-
pntlnuaram n guardá-la em cosa, temendo"io do fornecimento, A Rua Visconde

estn, em alguns pontos, sem água há
u CEDAG nada soubo informar sobra
restabelecido o fornecimento. Os técnicos

t Informaram que, devido a um defolto em
a telcffmlco, nfio puderam resolver o pro-
Imediato com o 1» Distrito de Anuas. Dc-

í -a

TELEFONE IMPEDE

NORMALIZAÇÃO DA

ÁGUA PELA CEDAG

vido ao dia du ontem ter .sido sábado, um funciona-
rio da CEDAG disse quo os engenheiros riíio Iam tra-
balhar, mesmo havendo um inicio do colapso no
fornecimento. A Rua Engenheiro Eufráslo Borges,
ondo houve o rompimento da Adutora do Lajes, te-
ve seu fornecimento da água normalizado na manha
de ontem, em quase todo o bairro dc Lins Vasconcelos.
Moradores da Rua Visconde do Santa Isabel ouvidos
pela reportagem disseram quo nfio entendem como se
processa a dlstrlbulçüo de água na rua, pois em ai-
guns pontos a água nfio falta.

VIVA COM SAÚDE
Com euíotls, com o cérebro, músculo» • nervo» udloi; com
lucidez • mamaria potfolla e sono tranqüilo, um canuço •
esgotamento a vida soxual normal, mando por «Iflum tampa o
SUFICIT (SUFICITE). o SUPER TÔNICO do cérebro, músculos
a norvos. SUFICIT d quaia lodo verjelal. E encontrado mi
Drogarias • Farmácias.

Cinelàndia: Rua do Passeio, 42/54-
Tijuca: Rua Almto, Cochrane, 225
Móler: Rua Dias da .Cruz, 155
Niterói: Rua Vise. do Rio Branco, S21/3
Volta Redonda: Av. Amaral Peixoto, 228/32

SERVIÇO ESPECIAL PARU NOIVOS - Aprontam no
SERVIÇO DE ATENÇÃO A FREGUESIA - 2.» andar - a lista
dos presentes qua gostariam tio roceber no sou casamonto.
Sou» convidados sorâo orientados por pessoas espaclallH*
das, para avllar duplicidade da presentes,

~<*£S 
9 i

, .-^tó^s». ~* "" " * '" '' " 1

COLCHÃO EPEDA JÚNIOR Molejo r..iefenf
índeformSvei:400 molas por m2, Esmerada for-
raçlo. Garantido por 10 anos.

PREÇO NORMAL 180,00

msfoêh 160,00
ou 11,28 mansão

! ModiloPramler. Eatofado em espuma
de borracha. Revestido em Côr Napa,
Virlas coras.

PREÇO NORMAL 225,00

niM 198,00

llllp
RRMáRIO-KIT HÉRCU-
LES Resistonto armário -
de aço. Tratamento anti-
ferrugem, Prateleiras re-
guláveis.
PREÇO NORMAL

330,00

275,00
21,62

mwmmgÊM ".." j '! [ I

ou
mensais

YflQUETA Pelo natural, Várias cô-
ras. Grando efeito decorativo

12,22

COHIUHTO HÉRCULES fUIURRMft Bur.t
de 1,80m de comprimento* Mesa elástica da
1,20m x O'80mx0,40m. Cadeiras -com encosto
•m Formlpleo • assento estofado.

PREÇO NORMAL 893,00

nm/JM2i 810,00

ou lVfU*W mensais

S0FA-CIMA RUOLI
Modelo Matlnoréi Fino acabamento.
Caixa para roupas, Confortável cama
d» casal.

PREÇO NORMAL 300,00

mmHíedék 270,00

58,28 mensais á.

CQIIUH.O HÉRCULES PRIMOR Bur.t n.
1,50m com gavetas para talheres. Mesa fixa
da 1,20m x Ol75m..4- cadeiras. Revestimento
em Formlplao

PREÇO NORMAL 652,00

MmtffoA. 570,00

Olí 43,24 mensais

ou lUjUU mensais

aaaBBBBBBBttiw PJr

COZINHA ALIANÇA
A PARTIR DE 109,00

%ék 7,05
Revestida em Fórmlo.ac. Fecho mag* PELA « 'M^ « f •» «-*
nético. Elementoa madindo 0,50m d» Orçamento grátis. Solicite,a presença do nosio
largura • 1,OOm projetista.

mensais

PAPEL DE PAREDE Lavávei
a Inalterável. Decorativo a
funcional. Para ambientes a
vitrines. Impresso' a mio.

nm4Mbi2950
CADA ROLO |

Orçamentos pelo tel. 22-7720 I
ramala 841 e 422

jL. • MMmMMMMMtr^
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l^^TAPEIE INFANIIL 
/v 

t;; \S§h^<^ÊÀ
iTamanho 0,50m x 1,OOm.Aveludado com „'i ' % /^$f| «tj8|
'motivos do Walt Dlsnoy (Mickey o outros) &j^., : •''¦'¦'^¦¦;'-'^B' M\Uaa«A*]5Q0 ^^9tm^mê

UnOPIRI BERC0 Con* :*M ,„.. k\$Ê-

^*^^%mgg^ I

IAPETEKIRMIN
Tamanho 1,40m x 2,00m Padrões orien*
laia. Fabricação de primeira qualidade

TAPETE CHENILLE Tamanho 0.50mx1,OOm
Fabricado com fibra da nylon lavívef. Várias
círes.

brlcaçío de primeira qualiaaae ^ .. -^

«.15,04™..., v; ""^25,00
„% ¦'<¦-¦;.

TAPETE BOUCLE Tamanho 1,7Óm x
2,40m> Fabricado com fibra de II de pri*
meira qualidade. Textura superreslttente
• de fácil limpeza.

OrWTA

CORTL.- . tfecclondo am nylon com decoração
em rei da.

PERSIANI DE ALUMÍNIO
Confeccionada em alumínio • com
tratamento contra marlzla • ferru*

WÊÊÊB^mmmApenas
TEMQS CORTINADOS DE CASAL
EM RILÓ DE ALGODÃO E EM
NYLCk

om2
Colocaçlo grátis. Orçamantoi pelo
telefone 22-7720 ramala 841 e 422

9,40 mensais

CORTINAS PR0M
TIS Tam. 3,00 m x '<i||
3,00 m. Confacclo*
nadaa em cSnhamo
liso, cetim de algo-
dio ou tecido misto,
com gravatae • ar*
golas da madeira;
grande variedade.
Colocaçlo srdtla.

mmn/lfaSk
11,28

m

CAPACHO COCO LISO Tama-
nho O,30m x o,60m. Fabricado
com fibraa selecionadas » das ma*
lhoraa procedência»

Apenas 4,25

COLCHAS CISAI
Confeccionadas em
tecido tricotado ou
tafetá, forradas com
moare
PREÇO NORMAL

100,00

OrWk

75,00
A venda na Seçlo
d< Cam» • Mesa.

JiLANCHONETE • Faça suas rafei- HORÍRIOS ESPECIAIS .Para
lições rápidas na LANCHONETE.do conveniência do seus clientes iMetb a
^ManazinaMESBLAPASSEIO e MÉIER permaneça aberta nos seguintes hora*

| instalada para melhorservit a segundo rios: Passeio - Terças • sextas ale,
iosmalsmoderoospròcessosaéhiglene. às 22,00 horas,

«I MÉIERETIJUCA-Segundai, Terçto,
$m "Quintas • Sextas ali is -21,00 horas

«ESTRCIONItMENTO CRáTIS •às QuartM a,é is l9'00horM-

|diX?ííd8 P8,a Rua Eva,Ist0 BSSttSE^

1 mensais
Hleéék

VISITE NU MESBLA ft MAIOR EXPOSIÇÃO DE MOVEIS DA GUANABARAJ
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A DESILUSÃO
A NaçSo está sob duplo dc*

«afio. No mesmo momento
em que o presidente da Re-
pública ameaça estrangular a
Oposição, Implantando o par-
tido único, acirra a repressão
estudantil. Negou ontem aten-
dimento às reivindicações de
Dom Jos6 de Castro Pinto: li-
bertação dos estudantes pre-
sos como condição de aber-
tura do diálogo com a juven-
tude. Coincidindo com essa
recusa, veio a decretação da
prisão preventiva de todos os
líderes estudantis mineiros.
Solicitou-a o coronel Otávio
Aguiar de Medeiros que, con-
tra os jovens de Belo Hori*
zonte, instaurara um IPM.
Ato continuo, instalou o ter-
rorlsmo carcerário em Belo
Horizonte. Não se trata de
mero acaso. Já se sabe que o
presidente da República, de-
pois de classificar os estudnn-
tes de anarcóides, determi-
nou-lhes a prisão. A transfor-
mação dessa prisão em prisão
preventiva, correndo paralela
à negativa dada a Dom José
de Castro Pinto, coincidiu
também com a chegada a Be-
Io Horizonte da Comissão Es-'
pecial da Câmara Federal,
que foi à capital mineira exa-
minar a situação dos alunos
presos. Não pode deixar de,
ser considerado como desti-
tuído de significação política
o encadeamento desses fatos.

Ao recusar as condições
para a abertura do diálogo,
propostas por Dom José de
Castro Pinto, o Govêrno não
está apenas se recusando a
eliminar fatores de atrito
com a mocidade. Está inutili-
zando a mediação para o diá-
logo e, com esse gesto alcan-

çando, também, a Igreja. Pe*
dindo e obtendo a decretação
da prisão preventiva — pe-
dido feito através de um seu
delegado militar — o Govôr-
no, com essa.atitude, dá igual-
mente resposta antecipada à
Câmara, que enviara delega-
ção especial a Belo Horizon-
te. Nenhum motivo justifica
a prisão preventiva. Os lide-
res estudantis já estavam, na
sua grande maioria, detidos.
Belo Horizonte não está sob
ameaça imediata ou remota
de insurreição. A transforma-
ção de uma prisão em prisão
preventiva, nesse caso, ocor-
rendo como ocorreu, só pode
significar ato de hostilidade
ao poder parlamentar. Ê ato
político que transcende a
área da questão estudantil,
para projetar-se no plano do
choque institucional. Tudo
isto, no momento cm que o
Crr.jresso é chamado a votar
a mensagem do Executivo
que modifica o sistema elei-
toral, abrindo passo, na prá-
tica, à implantação do unipar-
tidarismo.

Se esta convergência de fa-
tos não aponta para um es-
quema político visando a re-
tardar ou impedir a marcha
da redemocratização do País,
estamos, então, diante de uma
colossal manifestação de ina-
bilidade política, senão
de imaturidade. Um governo
mais sensivel às aspirações do
País e, mais do que isto, às
condições objetivas da atual
conjuntura brasileira, jamais
se esforçaria para bloquear os
caminhos que a Nação quer
abrir ao seu futuro. Saberia

REVISÃO

esse Governo que não é mais
possível, hoje, banir a mod-
dade da participação da vida
pública, deixando de ouvi-la
nos seus anseios «específicos
dc classe estudantil, e tam*
bém nas suas aspiraçòeií de
força majoritária absoluta da
população brasileira. Não bus-
caria, à aproximação de ciei-
ções gerais, garrotear o par-
tido da Oposição, cercear nin-
da mais a área de escolha do
eleitorado, com.leis casulsti*
cas destinadas a criar um
monopólio do poder e a en*
tregá-lo a uma minoria divor-
ciada da Nação. Não buscaria
isolar a Igreja, como força
mediadora entre o poder e os
governados. Não plantaria,
em síntese, tantos germes de
inquietação, tantos fermentos
de intranqüilidade social e
política.

ü marechal Costa e Silva
a;-: miu a Presidência da Re-
pública em meio a simpatias
gerais, que não queriam di-
zer outra coisa senão a espe-
n.nça de que. embora gra-
dualmente, afrouxasse a ca-
misa-de-fôrça em que imobi-
lizaram o Brasil. Ainda que
pertencesse ao mesmo siste-
ma que promoveu aquela imo-
bilização, a esperança de que
êle rompesse, mesmo lenta-
mente, o círculo de ferro em
que aprisionaram a nacionali-
dade, tinha a seu favor, en-
dossando-a, a própria dinâmi-
ca dos fatos sociais, pois uma
Nação como esta ninguém a
conseguirá, por muito tem-
po, manter cativa.

É a'esta esperança que es-
tá faltando o marechal Costa
e Silva. A desilução seria ape-
nas triste, se n?o carreasse
forças à elaboração do caos.

A guerra no Vietnam deverá atenuar-se, a mé- .
dlo prazo, em virtude da Conferência de Paris,, se
bem que, a curto prazo,- tende a ganhar em lntensl-
dade, pois ambos os lados procurarão criar, no campo
de batalha, condições que lhes permitam negociar de
posições de íôrça.

O Vietnam poderia ter sido arrasado pelos EUA,
st estes empregassem todo_ o poderio a seu dispor. A
presente vantagem do Vietcong deve-se ao lato de
que a guerra foi limitada, convencional. Pesou muito

na contenção dos EUA o protesto .de ponderáveis se-
tores da opinião pública mundial, Inclusive, e desta-
cadamente, a americana, que consideravam intereen-
ção estrangeira a presença das tropas do general
ÍVestmoreland.

A lição mínima que se pode tirar desse episódio
é a falência dos mitos da Guerra Fria, estabelecidos
há 20 anos, e hoje claramente irreais. O monolitis-
mo do mundo comunista, por exemplo, só pode ser
defendido por cegos, surdos e mudos, nos nossos dias.
O nacionalismo permanece a Ideologia, dominante
em todos os países, o qüe" Inclui o Vietnam, e daí a
coesão popular na luta contra os EUA.' 

¦' M

Já é tfempo, portanto, que o conceito de zonas de
Influência, firmado em .Yalta, seja revisto pelas na-
ções líderes (governos como os de Mao e De Gaulle
fizeram revisões por conta própria, unilaterais), sob
pena de que tenhamos uma sucessão de conflitos, de
gravidade crescente. A URSS tem posado de amiga
da paz, aproveitando-se dos desastres dos EUA no
Vietnam, mas agora enfrenta um teste decisivo na
Tchecq-Eslováquia, cujo govêrno e povo tentam
romper oi satellllsmo ideológico e econômico (é um
dos objetivos de Dubcek manter relações diplomáti-
cas e comerciais com a República Federal Alemã) em
face da URSS. Tropas soviéticas, ém conseqüência
disso, foram destacadas em direção á Tcheco-Eslová-
quia, ejaquanto o Izoestia ataca duramente as libera-
lizações dos reglmçs comunistas

A volta à Carta da ONU, multas vezes rasgada
nós últimos 20 anos, seria a solução mais racional.
Caso contrário, os naclonalismos asfixiados pelas
grandes potências terão, cedo ou tarde, uma erupção
vulcânica. O Vietnam é um exemplo.

': 
INEFICIÊNCIA

O projeto que cassa 68.mu-
nlcípios íol aprovado pela Co-
missão de Justiça da Câmara por
.negligência (ou conivência?) do
MDB. Quando o relator termi-
nou a leitura do mostrengo, ha- .
via maioria de emedebistas na
Comissão. Poderiam, pelo regi-
mento, demandar o voto ime-
diato da matéria. Complacente-
mente, aguardaram' a chegada
dos arenistas, que garantiu a vi-
tórla do Governo.' O fato dis-
pensa comentários, exceto no que
elucida sobre o estado-de coni-
vencia ou ineficiência a- que-
atingiu a Oposição consentida
no País.

RETÓRICA

. Em !Í880,. Machado de Assis
saudava o' advento iminente da .
ponte Rio-Niterói. Nos últimos
anos, estilos inferiores íizeram o
mesmo. A • ponte, entretanto,
permanece virgem de execução,
ae bem que já propiciou retórl-
ca suficiente para cobrir de pa-

. pel a distância, entre Rio e j-Niterói. .•-•¦.• •

NOVIDADE
i

Diante de três mU pessoas
em Nova York, Robert Kennedy
prometeu que, se presidente, im-
pedirá' novos Vietnames. Na po- ,*-
Htica externa dè seu govêrno,
os EUA não se comportarão como
policia mundial nem se atribui-
rão o direito de intervir em ne-
gócios internos de outros países,
e, muito menos, apoiarão gòver-
nos reacionários e corruptos.' _
tuna nova linguagem de lideran-
ça americana que certamente terá
a maior ressonância ha América
Latina. Convém acrescentar, em
referência especificai ao Conti-
nente, que Kennedy se uniu a
um grupo de senadores- propon-

• do cortar a venda de armas e o
auxílio americano a Jiaçoes la-
tino-americanas que empregas-

sem mais de 3,5% de seu Pro-
duto Bruto. Nacional em orça-
mentos militares.

PALAVRAS

O. governador de Santa Ca-
tarina, sr. Ivo Silveira, num
acesso de subserviência — de res-
to rotineira, em nossos dias —
declarou quê os militares fôrta-
lecéranv á democracia" nó Pais,
Para conferir' exatidão á essa
imagem deveria acrescentar que
os I militares construíram uma
fortaleza tão alta e sólida que a •
democracia tornou-se.cercada por
todotf os lados e, para todos os
eleitos, invisível.

POLICIAMENTO
¦ •

O nôvp Secretário de Segu-
rança está trilhando a rota da
demagogia. A chamada blitz con-
tra os marginais do Rio só pode
impressionar aos desinformados,
pois hão há espaço para alojar
os presos, seu encaminhamento
à Justiça leva anos, inexistem
centros de reabilitação, e o re-

• médio. Invariável das autoridades ^
é solta-los discretamente, depois 

"

que os responsáveis pelas, prisões
ganham manchetes na Impren-
sa. Quando se diz que não há
polícia / na GB, leia-se policia-
mento, isto é, a ação preventiva
que impeça os criminosos de
atacarem os lares cariocas. Uma
colocação estratégica de guar*
das idôneos resolveria esse pro-
blèma, bastante atenuado, por
exemplo, nos tempos dos Cosmo"
e Damião. Todo mundo sabe que
há polícia até demais do Estado.

„ Policiamento é outra.coisa, ex->
/ clulndo a espetaculosldade inócua

das blitzes.
MEDIDA

O governo do Estado vai alar-
gar a Rua Barata Ribeiro, pro-
metendo fazê-lo em tempo re-
corde. Para corrigir pequeno tre-
cho da Rua Santa Clara levou
mais de um ano. À impressão

é de que o govêrno aíere o tem-
po pela medida astronômica dos
anos-luz. E nesttf Cidade, que fr,e-
qüentemente fica às escuras.

ALEMANHA

Em Bade-Wurtemberg, o Par-
tido Nacional Democrático (neo-
nazi», obteve um avanço qüe não
deve ser exagerado, pois repre-
senta muito pouco em relação
aos democrata-cristãos e aos
social-democratas, mas de todas
as formas constitui uma amea-
ça em potencial i democracia
alemã. As declarações agora íel-
tas pelo líder do partido, Adolf
Von Thaden, são já arrogantes,
prometendo grandes vitórias pa-
ra as eleições, de, 1969. Esse par-
tido, por enquanto, é pequeno,
mas o grave é que tem cresci-
do e firmado algumas posições.
A divisão da Alemanha, um dos
fatos mais Injustos do século,
tem nisso, responsabilidade e a
União Soviética, e Walter Ul-
bricht, a serviço de uma hege-
monia estrangeira, contribuem
eficazmente para uma afirma-
ção da direita na Alemanha.^ Se
essa direita tem sido contida é
porque a Alerflanha Ocidental
soube criar prosperidade e ga-'
rantir as liberdades. Cumpre, no
entanto, dizer que deve ser
exercia a maior atenção sobre
êste partido que capitaliza de-
magògicamente ressentimentos,
principalmente dos refugiados, e

. alguns descontentamentos entre
os camponeses, como íol o caso
em Bade-Wurtemberg. E, final"
mente, deve dizer-se que uma
das grandes forças que se opõem
ao neonazismo, como à direita
em geral, a juventude, nem sem*
pre tem sido tratada com a de-
vida atenção. E tratar bem os
que são aliados — mesmo nem
sempre usando de sabedoria —>
na defesa da democracia, parece
ser o bom caminho para o go-
vêrno da grande coalizão dos
democrata-cristãos e dos social-
democratas.

O destino do mundo esti
sendo decidido, almultAnea-
mente, em viria*, frentes,
mediante negociações •
pressões mllltiires reprosen.
tnttvus da força dos vArlofl
Estadoii c sintomáticas doe
rlsccs que querem ou arei*
iam assumir para garantia
da pai. F.m Paris, realizam*
te os primeiro» entendltren-
tos part solucionar o pro-
blems do Vietnam, enqrnn.
to as ngínrias noticiosas ln*
formam que, ftnnlTiente, rs
egípcios rd-rltlram, «a
pr}nelp)o, conversas com !s*
rael pr.ra pôr fim ao coafll-
to do próximo Oriente. No
mundo comunista, a Tclie*
cO-EslováquIa pretende evl-
tar que se rcni«a o crime
cometido pela URSS con-
tra i Hungria, lutnndo ga-
lhardnmente pela manuten*
Ç7.0 He su* autonomia e irl*
v-aftuarda rio« dl^eOos Indi-
ildusis que. aes poucos, vnl
reconhecendo, Nc*, Estados
Unidos, ns eleições apre-
sentam uma reformulação
nas plataformas partidárias
de tôda a política interna e
externa norte-americana
Entre todos estes fatos, há
uma relação necessária e
um denominador comum: «
necessidade de se reconhe-
cer o policentrismo como
meio de alcançar a pas.

O "bipolarismo" do po-
der de outrora não mais re.
presenta a verdade, embo-
ra ainda esteja lmprcgiinn-
do a política exterior de
muitos paises. Não só a lm-
portánrla adquirida pelo
"terceiro mundo'", como
também ns divergências po-
llticas crescentes entre os
Estados Unidos e os várias
países europeus, deram ao
Ocidente, os características
de uma simples aliança

programátlca, em que tôda»

Policentrismo e paz

as decisões silo tomadas no
nivel nacional. Quanto ao
mundo comunista, a cisão

quo remontava A heresia ti*
tolst» fol-so generalizando,
{atendo com que não se pu*
dos.se deixar de reconhecer
c declínio progressivo da
autoridade do Moscou.
Como ocorrera anterior*
mente na própria Rússia, o

comunismo, nós países sr.té-
lites. foi sendo moldado por
condições ti contingências
peculiares, opondo-se A ou-
torldade eonírnllradora do
Kremlin os Interesses na-
clon.ils centrífugos de cada
ptits. Apôs a divergência
des partidos comunistas da
Iugoslávia, AlhVila e Itá-
lia. a Romênia afirmou h»
su». autonomia, tanto no
pln'io da politlM econômica
como nas suas relações In-
ternactonals, reaproxlman*
do-se, por exemplo, tnnto
da República Federal da
Alemanha como de Israel.

Agora, a democratização
da Tcheco-Eslováqula «Un-

ge o pfóprlo "trlíingulo de
feiro" do Pacto dc Varsú*
via, constituído tradlclo*
nuimento pelos governos ás
Praga e de Moscou c pela
Polônia. O movimento do-
minante na Tchcco-Eslo-
viquta consiste na defesa
da liberalização no plano
político e da reformulação
do socialismo no cartipo
econômico, a fim de aten-
der nos países Industriou-
saàos, ao mesmo tempo que
significa uma renproxima-
çio com o Ocidente.

Decorridos perto de trin-

ta anos do acordo d« Mu-

Arnoldo Wnld

nlque, é na Tcheco-Eslová-
quia que está sendo decidi*
do o futuro do mundo so-
vlétlco, A slternntivs que
se apresenta para a URSS

implica cm admitir o poli-
centrismo, sacrificando suns
tendências imporlollstas *o
convívio pacifico c cons-
tnitlvo das dlvcrfas naçócs
dentro do bloco soviético,
ou cm reprimir o movi-
mento democrático c llbe-
ral, criando uma crise de
repercussão Internacional,
que poderá pôr em perigo
a situação do atual govêr-

Costuma-se afirmar que
a história não se repete e.
assim, não há porque evo-
car o exemplo da Hungrii,
frtitc de outros tempos. Ho-
Jc os poloneses já saúdam
a Tcheco-E^lováquin libe-
rada c não se sabe se ama-
nhã os estudantes russos
também não farão o mes-
mo. Dc fato, o amor k 11-
berdade não desaparece
com o decorrer dos anos
de ditadura. Está hoje su-
perada pelos aconteclmen-
tos a velha idéia do sacrifl-
cio necessário da liberdade à
igualdade c da maturidade
política ao desenvolvlmen»
to econômico. Ao contra-
rio, sabemos que a eleva-
ção do nível de vida das
massas não depende da su-
pressão ou atenuação da
democracia política. A hls-
tória comprova que o desa-
parecimento da liberdade
Implica também cm declínio
da prosperidade. Os tchecos
aprenderam que Condorcet
tinha razão quando ensina*
va que, "somente são revo-

Juclonárlu aa
cujo fim é a
Lenln chegou
que há uma co
cessaria entre o

1.* Qdcmno

Iravoluçòes
perdadt".

escrever
laçAo nc-

Vbltrio po*
lltlco e a oprefio econô
mlca, pois tô<B
nio se cosdunsfom o de
senvolvlmento

ditadura

produção
c o progresso rrlerisl.

A história ei tradição
da Tchcco-Esltwqula re*
velam que a lemocracia
constituiu naquíi região o
verdadeiro estai natural
de um povo cunpário a tô-
da espécie de otessão po*
Utica. De nocli adiantou
reprimir a demcjracia pela
força das arms. Tanto
nazistas como omunlstas
perderam o seu empo em
Praga. A demoeacia vol*
tara a Imperar jn Praga,
como atltucte Btural do
povo tcheco-esltaco. Já
dbia o poeta: Casse: le
¦natural, II revienjau galoo,
Se o Ocidente ackou o po*
]lccntrlsmo, o i indo so*
vlétlco também < ve odmi*
tl-lo dentro das egras do
jogo. internacion . E tal-
vez seja o polici trismo o
caminho para a az. Per*
mltiu que se spssc da
guerra fria e "ta ez possi-
bilite agora que e ponha
fim ao conflito í nado. O
momento atual í caracte-
rlza tanto em P is como
no Oriente Prójfrio pela
substituição da viftncla dos
tanques pelo diogo dos

. diplomatas. Saibia Rússia
apreender a liçãi • não
queira impor pele armas o
que não pôde ober pelos
meios suasórios, pis é efê-
mera tôda conqulsa militar
e a experiência tç!eco-eslo-
vaca apresenta uia nova
experiência fecuda para o
mundo soviético.
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Uma surpresa que en estou dando pra senhora. Quer abrir logo pra
o que i?

eu náer

Qunr.do se Iniciam as
coiiuersaçõe» entre os dele-
gados dos Estados Unidos e
fio Vietnam do Norte, *m
Paris, wwnos rrarwcrersr
pasjflpens do trabalho de
André Afasson. Histolre du
Vietnam, da editora Presses
Universltaires de Erance,
que se referem ao contexto
dos acordos tíe Gínebro da
'.954.

Dii AJossotu "A í'rat!V-o
tirou urna licáo de Dier»
Blen Phu, com franqueia e
firmeza. Sacrificou uma in-
fluència secular par» p«r-
tniHr ao Vietnam rtalirar
as sua*, asplrcçôes hislóri-
cas: o independência e a
tíhldade. Agora, «otitudo,
veri/ico-M qií# isso nôo /oi
ainda conseguido, pela ln-
ter/erénda d« outttw paises
no< conflito* internos da
NaçJo, * Hciio psriptmtar-
st çruando o Vietnam, «n-

Vietiiam-Textos
fim Hberfo das continpén-
das Internacionais, ferd dl-
relfo à par, a uiuer a sua
vida."

Ou seja.- quando «ai
cessar o corte arti/lcial do
17.° p.imlclo? Simples cUu-
mia de armistício destina*
da ao reagrupamenio de
forcas adversas, por um pe-
riodo limitado, esta situaçío
criou tim antagonismo en-
rr* duas parte- dc «m mes-
mo país."

-Os acírvios d* Gtnt-
bra nâo tim o cardter de
um trotado d* p&x, mas sim
de «im armistício, as condi*

ço*s de cessar fogo. A dt-

claraçiSo final d* 21 de ju-

lho ds 1954 «sclarcce que o

17.° paralelo i ttma Unf—

provisória f qu« n&o pode,

de forma alguma, ssr con-
siderada como constituindo
um limite político ou ter-
ritorial. JE fixou as eleições
para o mis de julho de 1956
sob o controle de uma co-
missão internacional. O dr.
Tran Van Do, em nome de
Saigon, não assinou, e a 22
de julho Kgo Dinh Diem
protestou, em nome do mes-
mo governo de Saigon, con*
tm a "iniqüidade que en-
trega aos comunistas todo
o norte do país e mais qua-
tro proDíncias". Por seu
lodo, Ho Chl.Mtn conside-
raoa que a sua vitória, em
todo o Vietnam, lhe tinha
sido subtraída.*" \ \ \ \

— «A partir de setembro
de 1954, Ngo Dinh Diem
obtém a garantia da OTASX
• o apoio incondicional do

poder americano, i Começa
por perseguir seitrj» rellgio-
sas como Cao Dai, Hoa Hao
e Binh Xuyen (ttaoafr. -

Vcriados as condições pela
luta interna úetma dita-
dura contra tôda a oposi-
ção, de uma pastagem dos
elementos liberais para a
resistência que nal* tarde
Deio a ssr a Frente Nacio-
nal de Libertação)."

— "Para 'tentar pôr fim
aos males que arruinam o

país, at mais alas autari-

dades morais do i nundottm

feito grandes esforços, ma»

quem estuda a estória do

Vietnam tende a crer que
etn dirima analise é do»

próprios t-tetn-snUas **u«
•1 '

poderá otr a salvação."

BANCO BOATOS. A
Uma eomplct»

knscirla.
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ls* Caderno CORREIO DA MANHA, Dominfio, 12 de ninio ds 106(1 7

santapaula [Jultanchnha clube
MTHÔPOLIf

Convite
temos o prazer de convidar os srs. Associados para os próximos

aWCVlLMWflRteS
^^^ do nosso Calondário Social

19/5 AGNALDO TIMÓTEO 30/6-
26/5 ELIANA PITTMAN U/7 -

2/6 - WANDERLEY CARDOSO :
16/6 CHICO BUARQUE 28/7 -

TODOS 
%AS 16 HORAS

JERRY ADRIANI
GOLIAS o

CARLOS ALBERTO
EUS REGINA

Os srs. Associados terão ingresso aos shows mediante a
simples apresentação do ,recibo do môs, participando ainda da
Campanha de Complementação do quadro social com

sorteio interno
de 20 Volkswagen, O km

- um por domingo -
a partir do próximo dia 2 de junho!

©
santapaula melhoramentos sa

Rua Alcíndo Guanabara, 24 S/ loja

É hora de convidar para aproveitar o

prazo praC frente
c o pre£o praTtras do

Rua Uruguaiana, 89/91
Rga Sacadura Cabral, 164
Niterói: Rua da Conceição, 75/77

W

PRODUTOS SPAM
À Vista

Secador tto Cabelos 54,00
Lustramatic (sapatos)..... •.. 75,00
Torradeira de Luxo 59,00
Grill Automático de Luxo 169,50,

PRODUTOS ARNO
A Vista

Liqüidificador Novo Arno  49,00
Liqüidificador Cromado  64,50
Batedeira '•• 65,00
inceradeira 138,00,
iecador de Cabelos;  52,00
loedor de Carne.. ..-¦¦ 49,00
lotor com farol  59,00

Mensal
4,46
5,14
4,52

14,82

Mensat
5,11
5,59
5,24

14,62
5,20
5,11
4,95

PRODUTOS YTALITA
AVista Mensal

liqüidificador Esmaltado  51,00 5,05
iquidificador Cromado  74,00 6,32
Jatedeira... li. 108,00 8,63
aspirador de pô 148,00 13,11
tfalità Mix.. ••••• 39,50 3,41
Enceradeira 149,00 12,27•erro Automático.. Consulte 3,4S

PRODUTOS GE %í-AVista Mensal

torro Automático ....Consulte 3,21
secador de Cabelos  98,00 B,95
Srill Automático..  69,00 6,62
íatedeira de Bolo c/afiador 119,00 9,47

MESES pelo Crédito
Direto ao Consumidor

GEJ.ADEIRAS
Mensal

Brastemp de luxo - 39,33
Cônsul, • 42,69

MAQUINAS DE LAVAR
Mensal

Brastemp •• Wi58
Bendix....  52,47

TELEVISORES
Mensal

Philco portátil - 16" ,....<¦••." 50,70
Philco 23" 68,01
Philco controle remoto 85,13
Admirai... 41,32
Teleking *— 43,28
Emerson 61,90
Invictos... ....•.•, 57,19

FOGÕES
Mensal

Semer, 2,3 e 4 bocas, desde • 5,77
Wallig Nordeste  18,47
Wallig Flamatic ....;, .;.. 32,79
Brastemp Príncipe de Luxo 24,20
Brastemp Imperador, 6 bocas 42,52

RÁDIOS |1
Mensat

Philco, mod. 468  5,77
Philco, mod. 469  8,00
Philips, mod. OGRO-67  5,50
Tamura-  6,36
GE, mod. RT36-58-P............ 15,41
Philco Trans"globe........  20,01

\ DIVERSOS• Mensal
Máquina de Costura Minerva,. ,...
Vigorelli etc t a partir de 15,87
Enceradeira Lustrene.  t2,12
Transformador TV Ineltec... .7,50
Transformador TV Eletromar. 10,96
Idem Geladeira  6,92

SBV DÍNHEJPÕ VALE ONDE SEU DINHEIRO VALE MAIS ONDE SEU DINHEIRO VALI

Brasa nega
seu casamento
em Santa Crus

LA PAZ tAP — Reutera
— cm> — o cantor e com*
poflüor brasileiro Roberto
Cnrloü desmentiu ontem aqui
quB st casam com Cleonlee
Rossl em Santa Cru/, rie In
Sicrra, Informando que cs-
tava a caminho rir Lu Ve-
gns, Nevada, para contrair
matrimônio. Roberto enr-
los preetou essas declarações
poucos minutos antes de to-
mar o avião, cm companhia
de Cleonlce, que o levou a
Lima, no Peru, a caminho
doe Estados Unidos.

anteriormente, o ministro
do Interior, Antônio Argue-
rias Medieta, (leclarara aos
jornalistas que se Roberto
Carlos havia casario, a ce-
rlmônln estnva nula, pois o
casal não cumprira as íor-
maltdadt* essenciais, Acres-
centou o ministro, comeu»
tando «6 notlolas do casa-
mento do cantor, que, se o
notárlo público Herman Jus-
tinta no Chavei real liou de
fato a cerimônia de casa-
mento, íste está sujeito a
processo.

FUGA

Roberto tíarlos e Cleonlce
tinham evitado comentários
e sempre fugiram rios Jorna-
listas, embora chegassem
de Santa Crur. na compa-
nhla de um ítrupo de rspór-
teres brasileiros. Noticias
anteriores davam conta rie
qiie o cantor ae casara ua
noite de sexta-feira em San-
ta Cruz de Ia Slcrra e o
casal transitava por La Paa
a caminho de Las Vegas,
provavelmente para a lua-
de-mel. Mas o cantor des-
mentiu categoricamente tais
noticias.

Os primeiros Informes dl-
zlam que nenhum Jorna lis-
ta boliviano foi admitido a
cerimônia porque segundo
explicou o representante do
casal, Freddy Jorge, "a
presença de bolivianos po-
deria invalidar o casamen-
to". Roberto Carlos e Cleo-,
nlce chegaram a Santa Crur
na tarde de sexta-feira. Sem
continuação, revelou-se que
a apresentação dos documen-
tos para as bodas foi feita
há oito dias, através da Em-
baixada boliviana no Rio de
Janeiro e mediante um ad-
vogado do cantor brasileiro
na Bolívia. Legalmente, é
necessário observar-se esse
trâmite para qualquer ma-
trlmónlo.

Segundo as primeiras no-
ticias, desmentidas posterior-
mente pelo cantor brasileiro,
Herman Justlnlauo Chaves
íoi o celebrante do casamen-
to civil. Pela noiva, servi-
ram de testemunhas sua mãe,

• Minerva Rossl, e seu irmáo,
Liiiz Carlos Rossi. Por parte
do noivo, os Jornalistas Pred-
dy Jorge, amigo da família,
e José Carlos de Morais. O
próprio cantor havia infor-
mado que se casara no civil.
mas depois desmentiu o que
declarara. Informou-se ain-
da que a comitiva que acom-
panhava Roberto Carlos,
constituída de quase 30 Jor-
nalistas brasileiros, presen-
iteou cs noivos com vun

bolo de casamento.

DÚVIDA

Porta-vozes dos noivos dia-
seram que outro dos requl-
sitos, a notlficaçfto do casa.
mento às autoridades com
oito dias de antecedência,
íôra devidamente cumprido
através de um documento
lesai ante a Embaixada bo-
liviana no Rio de Janeiro,
De qualquer maneira, tendo
em vista náo se conhecerem
ainda em La Paz os do-
cumentos relativas ao casa-
mento, a validade de tais
papéis era posta em dúvida
por entendidos no assunta.
Cleonlce, segundo 6e lnfor-
mou, está legalmente sepa-
rada de seu marido, mas de
acordo com as leis do Brasil
nfio podia contratar segun-
das nüpcias no Pais. Na Bo-
lívla, onde existe a lei do
divórcio, podia casar-se le-
galmente, desde que fô6sem
preenchidas as formalidades
da lei. Em contraditórias
declarações á emissoras lo-
cais, Roberto Carlos dissera
antes de partir que náo ha-
via contraído matrimônio na
Bolívia. Mas em sua che-
gada, na manhã de ontem,
a La Pai, tanto *le como
Cleonlce deram pormenores
do casamento. O casal em-
barcou com destino a Nova
York e provavelmente irá a
Las Vegas, para casar-se de
fato ou passar a lua-de-mel.

Se é para
homem é com
A Esplanada

Sim! Do» pis « «b««tl
Roupas, c«l{«i, csmliM, M-
pato, tudo, TUDO p«r« ho-
m«m, n» molhor quilWido
• proçoi ibslxo do» nor-
m,,,• . . j» « »Crédito m ítplanidi * t
vontadt: d» 4 * 10 pr«»t«-
çôm, Mm tntrid», »tm |u-
ro» o »om flidor."A Esplanada" Contra,
Nltoril, Madureira t Campo
Grandt. *****

¦'--.' /

QUATRO CANTOS

CtCFRO SANDROtil

A leguratiçn «• » Hôlsa

Quinta-feira pela hianhi » Policia
Mlitiii- M chamada com urgência á
Praça Quinze, onde utn grupo de «es*
senta estudantes estava (atendo uma
concentração, que ao, olhos dos en-
carregados ds segurança pareci* sub-
verslva, Chegando so local, entretanto,
o choque da PM verificou, multo de*»*
pontado, que m\o se tratava dr agita-
ção, mas sim dc uma visito qne «ca-
riémlcoj dc Direito («;t«iu A i\Msa
dc Valores, acompanhados do professor
Tcofilo dc Aieredo Santos que reaol*
veia dar uma aula aõbrt mercado dc
capitais na prtSprla Itôlsa.

São «ta do Nordrutci q«o vêm
Kiiipicsáiio.s do Sul do Pais estlti

profundamente Impressionado» com .<
desenvolvimento da nova indústria no
Nordeste do Draill, Se o proceno con-
tlnuar nesta base, muito em breve ~
acreditam alguns —, certas »ona> do
Sul vSo necessitar da colaboração rtvta
capitais nordestinos,

m * •

R Isto não está multo lot\ge da ver-
dide O Rto Cirande do Sul, por e\en\-
pio, que sempre foi um Estado produ*
tor, está com a economia estagnada,
conforme recente análise d» Associa-
çào Comercial do Estado. S em Santa
Catarina hoje c multo mais (Actt com-
prar uma geladeira fabricada cm Per-
nambuco do que nas fábricas locais.
Razjo: os produtos nordestinos sAo
bom mais baratos.

O serviço mililar
Parece que o »r. Leonel Brliola

perdeu » esperança dc voltai- triunfal*
incute ao Brasil, na crista dc uma ve-
voluçio popular. Parece também que
perdeu seu entusiasmo com as esquev
das Agora esta-se volli.ndo paia os
militares, procurando quebrai- iiiestas,
dnnd\> dicas para futuros entendimeiv
tos, É o que so conclui da sua decla*
raç&o, feita em Montevidéu, sobre 0
cumprimento do Sevvico Militar por
parte de seu filho José Vicente, que
está na bica da oonvocaçào. O ex-revo-
luclonárta dos pampas afirmou como
qualquer patriota conservador: "Todo

brasileiro, independente de suas mott-
vações políticas, deve cumprir o Sttrvl-
ço Militar."

• • «

Multo bem. multo bem, Parece
que o homem náo está disposto, mesmo,
a voltar trlunfalmenta ab Brasil; no
bojo de uma revolucAo popular.

do Atum. K.ntre outras coinas o acôr
tU^ ««staticlece o» limites da pe»ca, o*
Icmpo» da pesca e o aproveitamento
econômico do atum.

Teatro
Vai estrear dia vinte e trís no

Teatro Oualra, em Curitiba, a peça
Tio \Mnln, de Tchccov, sob a direção
nc Cláudio Correia e Castro, com (!•
gurlnos de Napoleíto Muni?. Freira,
Alirts, o Paraná está em mando atlvl*
dade cultural, principalmente no se*
tor do teatro, qua recebe «Io Estado
uma ajuda «le selscòntos mllhfiea por
ano. O Ratada de Sim Paulo também
ajuda o teatro com a mesma quantia,
enquanto os teatros da Guanabara na-
da recebem do Qovèrno estadual, o
que está prwocsndo um verdadeiro
êxodo dos nossos melhores artista».

Inicgrnçno
Modificando a estrutura da Comls*

sáo de Marinha Mercante e privatlian*
do a economia do setor marítimo, ao
admitir empnVas particulares dc na*
vegaçUo nas linhas internacionais, pa*
tece que o Govimo conseguiu lavrar
Um tento. IV um lado vem o- Pala
conquistando fretes antes pagos a
bandeiras estrangeiras e, de outro, as
companhia* particulares de navegsç&o
passaram a interessar-se, sob a nove
política, pela encomenda dc navios
nos estaleiros nacionais.

• • •

No Museu de Arte Moderna, outro
,Ua, armadores e construtores navais
mostravam-se confiantes nesta pnlltl-
m, enquanto o ministro dos Transpor-
tes sustentava que o Governo vai man*
té-la. chamando-a de política Integra*
ria dc navegaçáo e construção naval.

Senta a pnn
 A opressão dos pequenos, mas

poderosos grupos. Juntamente com a
ignorância dns massas populares e a
incipléncia das infra-estruturas consti-
tuem as grandes forças de opressão dos
povos.

Isto foi o que declarou, ontem, o
irmão Cristóvão Pella Senta, wc.relá*
rio Executivo da Conferência dos He-
ltgtosos do Brasil, ao apresentar o tema
Pastoral de Conjunto, par» debate na
reunião dos provincial» Jesuítas da
América Latina.

Municípios e deniooracin
Fixando sua posição contra a cas-

saçáü da autonomia de mais Je ses-
senta municípios, sob o pretexto go-
vernamental de segurança, o deputado
arwlsta Osmar Cunha declara que bas-
taria a sua convicção de presidente da
Associação Brasileira de Municípios
para que votasse contra o projeto
que o Congresso examinara em pou-
cos dias. Mas ressalta q\ie * por con-
vicção muntcipallsta que assume es-
sa posição parlamentar. A autonomia
municipal, rili èle — i um sinônimo
de democracia.

Atum
Há dois anos está passando de mão

em mão, no Congresso Nacional, a le-
gislação que homologa o scOr-do do
Brasil com outras vinte e duas nações
do mundo sAbre o problema da pesca
do atum. íste acordo foi assinado exa-
tamente há dois «nos. quando se reali-
iou no Rio a primeira Conferência

A revisão criminal

O Ultimo número da revista fran-
eesa Krcncil dc Proit IVnnl, divulga
\ima nova teoria sobro a Revisão Cri-
minai, dc autoria do jurista brasileiro
Jorge Alberto Romeiro, professor de
Direito Judiciário Penal da Faculdado
Nacional de Direito p Juiz do Tribunal
de Alçada da Guanabara.

A repercussão no exterior dessa
teoria, bem resumida no titulo com que
foi publicada: "La revision romme fac*
tom- dViinoMIssomont dc Ia Justice",
\ cm on circunstância de desincompatl-
blli».nr esse Instituto jurídico em pai4
ses que ainda uno o adotaram, por en*
tendMn dcsprcsllglador do Fodor Ju-
dlciárlo Inglaterra, Paraguai, Esta-
dos Unidos, México o outros — e de
ampliar o Âmbito de aplicação nos pai-
ses que jã O admitem.

Qunnlo custa uma
família real?

tinia síria ameaça paira sobre O
futuro financeiro do príncipe Oliarles:
um grupo do Partido Conservador está
lutando no Parlamento para que as ren*
das do Ducadò dc Cornwall, que a par-
tir dc novembro dêste ano atingirão
mais de liuwnlas mil libras por ano, e
que a êle são destinadas, revertam cm
favor do tesouro nacional.

tis conservadores acham demasiada
a quantia que o príncipe Charles vai re*
eobev, o sugerem que, cm vci das du-
sentas mil libras, o governo estipula
uma quantia, consideravelmente menor,
mas compatível com a situação do fu*
turo Príncipe de Gales.

» * *

Durante O presente reinado, A rainha-
mãe recebe do governo britânico seten-
ta mil libras por ano: o duque dc Edinv
burgo, o nosso conhecido príncipe Phi*
Up, recebe quarenta mil; o duque de
Clloueester, trinta e cinco mil e a prin*
cesa Margarel quinze mil.

F,slas quantias os conservadores
náo adiam exageradas; mas criticam
mudo as "salários" dos irmãos do prln'
ripe Charles, a princesa Anne, que re-
eeberá seis mil libras a partir dos vin*
te e um anos e quinze mil quando se
casar, e os príncipes Edward c Andrew,
que terão cada um dei mil ati os vinte
* um. e vinte e cinco mil quando sa
"enforcarem".

Gente
Fausto Cunha estava ouvindo a li-

radiação do jôjíQ Flamengo e Vasco,
quando Jorge Cúri. em um momento
Inspirado narrou a trsjetêria da bola:
"Como um meteoro passou fugas, brl-
lhou um momento e desapareceu."
Fausto deu um pulo e gritou para As-
eis Brasil, <jue eslava ao seu lado:
"i a glória, é a glória!" A frase citada
por Cúrl, é uma das pedras de toque de
Fausto,

» » *

Ainda sobre o problema rio trans-
plante de órgãos de animais para sê-
res humano*, é bom lembrar que qual-
quer dia a expressão estômago de aves-
tn« vai se tornar uma wrrivel rea-
lidade *'* iJtdtslas Burjan, que Já ro-
tratou entre outros o sr. Juscctino
Kubitschek e D, Jaime Ao Barros CA-
mara, vai aposentar »US trabalhos ns
Galeria rie Arte do Copacabana Pala-
ee, a partir do próximo dia trinta.

» » *

O deputado Ernáni Sátiro contes*
sava ontem a um jornalista que ás vê*
res ficava cansado de sua missão de II-
derar um partido tão hetervfíneo ro-
ma a ARENA. "Mas não tenho outro
jeito. Renunciar, não renuncio, pois
náo faço o que os meu* adversários de-
sejam." *»• Segundo o sr. Antônio

Carlos Osório a Assoclaçáo Comercia!
do Rio de Janeiro vai passar por uma
fase de renovação.

* *

O Burcau Interestadual de Imprcn*
sa. fundado e dirigido pelo Jornalista
Uo Arruda, comemorou com um co-
quctcl. trinta anos de existêncie ?**
Anteontem, o prefeito Faria Lima • o
sr. lrineu Bornbauscn foram homenaf
geados com um grande jantar na rcsl?
dência do brigadeiro Dario Azambuji
••* Lucila e Arnaldo Borges receberará
ontem para um jantar ernuate noire.;

* ' v t
O sr. Ari Burgcr, diretor do Bati"*

oo Central, esteve reunido na sexta-íel*
ra com banqueiros, no Sindicato do»
Bancos, discutindo o problema do cré-
dito •** Ò Conselho Diretor da Pan
American Wolrd Airways elegeu o sr.
Harold E. Gray para o cargo de presl*
dente do Conselho c diretor-chefe exe?
cutivo *m face da aposentadoria do aí.
Juan Trippe, que ocupava aqueles carr
gos na companhia.

i
Depois de nienter vários entendi-

mentos com pessoas ligadas ao turis-
mo carioca regresa boje a Natal o jor-
nallsta Paulo Macedo, secretário de Tu-
rtsmo da Prefeitura daquela capital.
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Revisão do aumento
O .overnador Geremlai

Fontes, resolveu convocar
xeuni-o dc seu secretaria-
do para amanhã, ás 18 ho-
ra», quando «crio debati*
dos pontos da mensagem ds
aumento do funcionalismo
público estadual, cuja apro-
vaçüo pela Assembléia vem
•encontrando grande rosln*
téncla nüo só entre o» ser
•vldorcs como também en*
tra os próprios deputados.
Essa decisão foi tomada
•pós o encontro do gover-
nador com o secretario de
Admlnlstraçfio GerM. sr.
.¦Francisco da Cunha Go-

«mes, no qual os assuntos
'básicos tratados foram a
«permanência do quadro de

segurança, o restabeleci*
mento pelo critério real do
risco de vida, a rcgulamcn*
taçfio das cotas funcionais
• • redução do tempo se-
•manai de aulas dos proles*'¦ores do Ensino Módio.

,' Na Assembléia Legisla-
' tiva, a comissão mista de

rlamentarei 
do MDB e

ARENA começou a estu-
¦ dar a fundo a mensagem

para apresentar um subs*
f itutlvo quo atenda mais
de perto aos Interesses do
funcionalismo, sem que se*
ja aumentada a despesa —
«orno determina a Consti*
tulção Estadual. O presi-
dente da Casa, deputado
Raul de Oliveira Rodrl-
fues, solicitou aos lideres

^dos servidores que qunls-
!(uer sugestões para intro-
•duxlr na mensagem sejam
encaminhadas ao Legisla.!-
v» até as 18 horas de

"amanha, Do máximo.
V

."Ferindo
„ Na próxima terça-feira,
dia 14,* quando a Consti-
tuiçfio do Estado do Rio
«ompletará um ano de pro-
jnulgaçfio, será feriado es-

'ladual, não funcionando as
-«partições públicas flumi-
Penses nem o comércio e a
indústria. Os bancos, en-

tretanto, abrlrXo. A As-
scmbléla Legislativa come-
morará festivamente a da-
ta, tendo programado: as
11 horas, missa em ação de
graças na Catedral de 84o
João Batista, sondo oficlan-
te o arcebispo dom Anto-
nlo de Almeida Morncs Jú-
nlor; ás 14 horas, sessão
solene no plenário, oportu-
nidade cm que dlscursnrão
um representante do MDB
e outro da ARENA; e, fl-
nnlmcntc, após encerrada
a sessão, o presidente do
Legislativo, deputado Raul
do Oliveira Rodrigues, re-
cepcionará os convidados
com um coquetel em seu
gabinete.
Recusa de ajuda

O deputado Bismarck de
Souza, da ARENA, criticou
duramente o secretário do
Energia Elétrica, sr. Nilo
Peçanha de Siqueira, a
quem acusou de ter decla-
rndo ao sr. Luiz Seixas —
assessor c amigo pessoal do
presidente da República —
qua o Estado do Rio não
necessita de qualquer nuxl-
lio federal no setor ener-
gétlco. Agradecendo de pú-
blico o interesse demons-
trado pelo assessor do ma-
rechal Costa e SUvn em
ajudar o Estado do Rio, o
parlamentar estranhou que
o.próprio secretário, que
devia conhecer melhor do
que qualquer outra pessoa
os problemas fluminenses,
tenha recusado o ofereci-
mento. Advertiu, em se-
gulda, que a deficiência do
energia no território flu-
-nlnense vem provocando
grande evasão de rendas,
havendo mesmo o perigo
de numerosas indústrias se
transferirem para outros
Estados, onde a situação
energética é bem melhor.-
Finalmente, o sr. Bismarck
de Souza fêz apelo para
que haja um diálogo franco
entre as autoridades do
Ministério das Minas e
e Energia e da Secretaria
de Energia do RJ para

NOVA ESCOLA
DE MEDICINA:

VOLTA REDONDA
A Escola de Ctêndas Mé-

dicas de Volta Redonda te-
re seu funcionamento au-
•Jorliado, anteontem, «m
sessão de Conselho Fede-
tal de Educação, após In-

jentes esforços desenvolvi-
dos pelo prefeito da Cida-
de do Aço, sr. Sávio Gama.,
.; A Escola, que é patrocl-
fada pela Fundação Os-
•waldo Aranha e subordina-
da a Prefeitura de Volte
Redonda, teve voto favo-

Íivel 
do professor Moniz

e AragSo, do ex-mlnlstro

flóvis Salgado e do presi-
dente do Conselho Federal
de Educação, sr. Deolindo
do Couto. O relator da ma-
léria foi o professor José
Mariano Rocha Filho, da
fcfimara do Ensino.
* O prefeito Sávio Gama

|á contratou os professores
fljue lecionarão na Faculda-
4a, cujos exames vestibula-
|es se realizarão em Junho

próximo, estando as Inseri-
ções abertas para'estuclan-
tes da região. A sede da
escola- construída pelo pre-
feito Sávio Gama, ocupa
uma área de 1.000 metros
quadrados e tem seis salas
de aula, dois laboratórios e
unia sala de Anatomia.

REPERCUSSÃO

A criação da Escola de
Ciências Médicas de Volta
Redonda repercutiu ampla-
mente nos meios do ensino
iluminense e foji motivo de
discurso, na Assembléia Le-
gislativa, dò deputado Wil-
son Mendes que, ria ocasião,
fêz o elogio do prefeito Sá-
vlo Gama, afirmando estar
êle fazendo uma adminis-
tração das mais fecundas e
honestas dc Volta Redonda.

33088-RJ

INDICADOR PROFISSIONAL
DO ESTADO DO RIO

a*

P ADVOGADOS

-^ ÁLVARO FERNANDES
!àv. An*ar»l PeUoto, 178 í/tOS
Ifd.l 4897 — du t is 12 hora»

fefDIO BRASILEIRO ROCHA
At. Amaral Peixoto, S70 ¦/ 511

Tti.t tom
J32SS

OTHON BARROS CARVALHO
Av. Amarnl Peixoto, J8 ¦/ W>4 -
Tel,: 7272. Das 10 »» II e 10 aa

WJiij 23239

A5T0R P. OE MBllf"
a», S» c » «m Niterói. «* feira

em Araruama 23244

MAM0 >,*-,,<  HELCK) DAMASO RODRIGUES

talNGTOH R. QUEIROZ
Sm Miestro relido Toltdo, «S
P^ a/ UU - T_l.« «47

1>
â-n Moreira Cisar, SM, ap. 10S

Icarai 1JM6

; Hélio Brasil Alvares
AT. Amaral Peixoto, SO b/411-415
jw Tel.: 7707 28263
• Odir de Arauto
Ar. Amaral PeUoto, 334 i/ «18Tell 

MgW 23184

- José Danir Siqueira
: do Nascimento
At. Amanl Peixoto, 80 i/ 100»

I MÉDICOS
JOSÉ TESTAHY F1UK)

DENTISTAS

ALÜÍSK) TORTELLY COSTA
(Clinica Infantil» ,

At. Amaral Peixoto, 178 •/ 404
23245

(Correeao dentária). At. Amaral
Peixoto, 36 «/ 803. 3as e 5ts das

15 às 19 hs. 23240

qua fique definitivamente
equacionado o problema.
Aniversário
de Friburgo

O prefeito Amftnclo Are-
vedo, de Nova Friburgo,
sancionou decreto tornando
feriado municipal o dia 16
de maio, data do anlversá-
rio de fundação do Muni-
ciplo.

Rio Bonito
O governador Geremias

Fontes entregou, às po-
pulayões dc Lavras e Basl-
Ho, duas novas unidades
escolares, ao participar de
diversas solenldades come-
moratlvaa do 122* anlvcr-
sárlo de emancipação dc
Blo Bonito.

Em companhia do prcfel-
to Edgard Moncrat Solon
de Pontes, o chefe do Exe-
cutivo fluminense presidiu
ainda às inaugurações da
biblioteca municipal e de
um pavilhão de serviços in-
dustrlais da Prefeitura, as-
sistlndo depois ao desfilo
cívico escolar. O governa-
dor Gepemlas Fontes anun-
ciou na ocasião que se
acham em andamento os
estudos para eletrificação
do distrito de Boa Espe-
rança, obra que pretende
iniciar ainda éste ano e que
está orçada cm 120 milhões
de cruzeiros.

Saúde
O ministro Leonel Ml-

randa estará amanhã em
Niterói para debater com o
governador Geremias Fon-
tes e o secretário Armando
de Sá Couto, da Saúde, vá-
rios problemas de interesse
do Estado do Rio ligados à
sua pasta.
Câmara de Niterói

O aumento aos servido-
res municipais de Niterói
será votado amanhã pela
Câmara de Vereadores. O
presidente da casa, verea-
dor Parcy Bibeiro, acredi-
ta que será aprovada na in-
tegra a mensagem do pre-
feito Emílio Abúnahman
que propõe a elevação sa-
larlal em 20%.

Empréstimos
O Instituto de Previdên-

cia Social do RJ já atendeu
a mais de 3.500 associados
inscritos para a aquisição
do empréstimo simples, que
êste ano íol aumentado pa-
ra NCr$ 800,00. O atendi-
mento dos inscritos conti-
nua e o presidente do IPS,
professor Carlos Werneck,
informa que só após serem
atendidos todos é que rea-
brlrá as inscrições.
Impedidos
de advogar

Os ex-governadores Bad-
ger Silveira, Togo de Bar-
ros e Teotõnio Ferreira de
Araújo e dezenas de depu-
tados, promotores e dele-
gados de policia vão ser
impedidos de exercer a
advocacia porque não pa-
garam à seção fluminense
da Ordem dos Advogados
as anuidades de 1968. A re-
lação que a entidade cias-
slsta encaminhará ao DU-
rio Oficial para publicação
dia 30 inclui tanníém os no-
mes do desembargador apo-
sentado Abel Magalhães,
Murilo Portugal, presidente
da Federação Fluminense
de Desportos, major Ha-
roldo Brlggs de Albuquer-
que e prefeitos José Amo-
rim Pereira e Jorge Paulo
WishartL Entre os depu-
tados estão: 'Michel Sallm
Saad, Paulo Couto Píeil,
Iltamir Honório Abreu, Al-
berto Torres, JoSo Batista
da Silva e Edéslo da Cruz
Nunes, ex-deputados Joa-
délio Codeço, Brigido Ti-
noco, Afonso Celso Noguel-
ra Monteiro, Demistóclides
Batista, Freire de Morais •
Jonas Baienae Lyra.

Os delegados de policia
que estão devendo à Or-
aem são: Amil Ney Re-
chaid, Amaury Bentes Via-
na, Eldo Pereira da Costa,
César de Almeida Luz, Ig-
náclo Bagueira Leal, João
Antônio da Silva, Rogério
Mont Karp, Romem Josó
Vieira, José Luiz Maron,
Jorge José Barquet e Silvio
Paulo Lugon. A relação da
Ordem dos Advogados pa-
ra publicação no Diário
Oficial inclui, ainda, os pro-
motores Sidhey Hadock Lô-
bo FUho, Custodio Tostes
Filho, Edmundo Pedro Al-
vim, Jaime Delgado Mota,
Lindolfo Fenandes Filho,
Paulo Gomes da Silva Fi-
lho e Paulo Monteiro Bar-
bosa.

Paviuia desmantela-se
ante omissão

administrativa
fi. .
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DIVERSOS
DINOL

rflito — Garagem — Estadia*.
lt. Bar!» de Amazonas, 184 —

Tel.: 2-48M 1334*

Ginásio
Icarai

At. Amaral Peixoto, 38 ¦/ 501-
Wk — Tel.: 3*598», apo* ài 15 hl.

I323I
- Doenças Pulmonares
' Alberto Hãmmerii
(Ain — X&fltemat — Brcrav

qoitei — etc.)
Amaral Peixoto. M4 a/Nt' i éSTUlm u fcagg

Ginástica — Massagens-— Fisioterapia — Sauna
e Lutas I

Rua Gavião Peixoto, 142,
sobr.

Rua Sfio Pedro, 41, sobr.
Icarai

NITERÓI
SIMPLIFICA
i LICENÇAS

A Prefeitura Municipal
de Niterói ilmpllf ioon » ex-
trac&a* de licenças par»
obras residenciais, desde a
simples pintura até maiores
reparos, que antes deman-
dava uma série de lormall-
dades burocráticas. Agora,
•penai comparecendo ao
baleio da Seção dc Obras,
• interessado adquire, na
hora, «devida licença, bas-
tando «ue preencha asa su*

¦cinto formolirlo que, inclu-
eive, é selada mecânica-•oente no local. UM»

"Caro Gerta». Ela o nosso
brado de socorro dnqul da
Pavunu. Pelo amor do Deus,
venha ver o abandono em
que s« acliam estus runs,
principalmente a chamada
Apoio. Venha ver etita ver-
diideliu tronfdla. Voei JA
viu uma vala profunda • tt-
tida, cortando em transver-
sal Mim rua, lnutlllr.nml.v-ii
ao transito de veiculos? Pa-
ra cliegar-a** ao centro da
Rua Apoio, tem-se de passar
por cima de uma tábua im-
provlsada em ponte, equlll-
brando-se para não cair n»
¦mia fétida. For ocasião das
chuvas aumenta o nosso tor-
mento. íüte apelo t feito,
''•Jerico** amigo, em nome do
todos oa moradora desta ma
para que voe* cone He as au-
torldadea competentes a qus
venham ver o deplorável es-
tado em que ae encontra a
Pavuna, com -uas.nm.i cia-
mando por pavimentação.
Todas elas estão precisando
ser endireitadas, aplainadas,
ajustadas e, claro está, pa-
vlmentadaa, de modo a que
façamos Jus ao nome do povo
civilizado. Ao que se dU,
aem multa reserva, o mate-
rlal que era destinado á pa-
vlmentaçao da Rua Nina
Ribeiro, aqui naa adjacôn-
cias, íol desviado para ou-
tros fins. Precisamos, caro
"Gerico-, Impedir que fa-
tos como esses voltem a re-
petlr-se. Mais uma ves,
obrigado "Geiic-o' pelo «eu
brado em favor dos desespe-
rados.*

Es ai o trecho da carta
que recebemos do leitor
Joáo dos Santos, residente
na Pavuna. Náo exagerou.
Antes, pelo contrário, náo
contou todo o descalabro que
vai por aquele populoso su-

•búrblo deste Estado. Dlficll-
mente se poderá crer no que
se vê por aquelas paragens.
As ruas, de um modo genil,
apresentam-se aem pavlmen-
taçáo e. o QU« * Plor> lntel*
ramente desniveladas, cheias
dfl burocos « valas que Im-
pedem na maioria dos ca-
soe o trânsito de veiculos. A
por dea» anomalia, Já por
sl bastante grave, há ainda
a agravar a eituaçáo aa va-
tos que correm paralela» àa
fachadas daa residências
destinadas ao escoamento
das águas servidas, pois que
a rede de esgoto ainda náo
existe. Bao «o, ê claro, Já
dis bem do sofrimento im-

posto • quantos ali residem.
Além do especto repelente
daquelas valos, há ainda o
mau cheiro a afligir os mo-
-adores tocaia. Quando o
calor ae faa mais forte a
íedemtina torna-se inaupor-
tável. Contam os moradores
que para conseguirem ali-
mentar-se nesses dlaa náo
tim outro alternativa senão
fechar porta» • Janelas, en-
frentando o calor, maa dl-
mlnulndo» Irritação causada
pelo mau cheiro.

MATO
Outro problema sério a

•afligir os moradores da Pa-
-una é o mato que cresce
exuberante em todas as ruas
da localidade, sendo que em
algumas delas restam ape*
nas algumas trilhaa por on-
de transitam os pedestres.
E somente graças a Isso *
que ainda o mato náo to-
mou conta de tóda a nia.
A presença do mato acar-
reta a proliferação indosojá-
vel de lagartos e até cobras,
além de ondaa e mais ondas
de mosquitos que nfto per*
mltem aos •moradores o re-
pouso neceasário. Rato»
também s»o enoant-adoa
em abundância por iMjuela»
*MU»i$e*M> Ju-t-amente devido
ao matagal.

LIXO
A ausência dos homens do

DLU é fato público « noto-
rio na Pavuna. Sabem todoé
que o Depoj-tamento de Lün-
pe-sa urbana Ignora por
completo a existência da*
quela localidade. Dai, natu*
rahnentc, o tapressloiionte
volume de lixo que se en*
contra Jogado por todos oa
cantos daquele subúrbio.
Apresenta-se éle como ae
fosse uma sucursal da Ba**
pueola. Contam o» morado*
res que tudo têm leito no
sentido de que as »utoriú>
des responsárels tornem pro-
•ridênclai no sentido de ml-
norar bs problemas que mui*
to os vêm afligindo.

VAZAMENTOS
Também grande é o nume-

ro da vaz*unentoBd'águaque
se observam nas ruas dá
Pavuna. De outra\ íorrna,
náo poderia aer, pois que a»
nas náo feudo pavimentar*
das, com as chuvas m terra
cede e à passagem do vel;
cuias mais pesados rom-
pem-se os canos da xéde dia*
trlbuldora de água para a
localidade, íormando poças
o mais poças de água t, em
conseqüência, diversos lama-
cais, aumentando, assim, as
dificuldades para o trtnslto
dos pedestres. As ruas Oaa-
táo, Netuno, Sargento Basl-
leu da Costa, Nina Ribeiro,
Apoio e tôdaa ag tocallradaa
nas adjacências destas pre-
cisam ser vistas com urgên*
cia pelos autoridades com-
patentes.

CARRO OFICIAI,
ATOLOU

que, r. «unili. contam <va niiv
ro-loit**.. por ocruilfto da
lnauguraçAo da Kttw\* PÚ*
blica OtávK) Kelly, m ITiiç»
Enlo, o AiiU-movcl oflolnl
que ctuuUutla o NPrMQntAn*
te do governador do isui.U*
{tara a solenlüade, utoloit
numa dlatAnola aproxürmdft
de duaentot) metros diuitirlt*
estabelecimento, o mie le-
vou a autoridade a dlriglr-so
a pé pelo lamaçal ptvi_ ihv
der chegar à XM-ola im liou»
da te-tlvtattde. Aliás, a
Praça Enlo, quo congragr»
grande número dr Mttnbelt»
clme-ntos eiwolarcvi i\ sua
volta, constltulBO em wx\\\\.
deira calamidade ndinlitls*
tratlva, tal o abandono em
que ae encontra* IV ll-uçt»
mesmo só tem a amplitude*.
No mais, i*i*.o dcmlvelado,
esburacado, cheln de lixo o
de moto, e também com ai-
guns ¦.•ttiamen.tos e *n>las
condualndo águas servidas o
putreíactai, que exalam ter*
rlvel mau cliolro. E por
essas valas, é bom que 89
diga, possam dlbrla-i-cnto
alguniai. centenas de coits
glals. O espetáculo náo po-
deria ser mais deprlmontõ,
... E PACUM IMPOSTOS

Omtuie. isntlmos, a nuV
gua dos comerclanli":! da It.
Aiwlo. Pagiun rellglosaioen-
te todos os »eu_ liniK\6toa o
nüo recebem o tratamento
do Estado a que foíeni
Jus. O mato cresce ás por-
tas dos estabelecimentos o
as valas de água piltrldn,
náo raro, lhes Impede o en-
trada dos fregueses. K quan*
do chove ficam Impedidos
até de receber mercadoria.*.*
Nessas ocasl&es outra ai lor-
nativa náo lhes rata acudo
aquela de carregarem suas
mercadorias nas costas, pois
que do contrário os cuntl*
nhôcs que, náo, raro, e*!i\*
clonam a cwn e até durwn*
tos metnxs da loj», dali vol*
tam sem potler fsier a en-
trega. Como ne vé, por de-
mais penosa é a Vida tle
quantos povoam, vlvc»a s
trabalham na Pavuna.

'* 
>'*JiVÍ' '-..K

ASPECTO COMUM
dna rim» da 1'nvuna
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A dtuaçáo ali 4 tio trrava

ewcevai
JA pe-iíou, comploter bou curso de iíigiau
no» Estados Unldoa o wicobor o diploma do
uma grande nnivereldada aniorlcana?

Ó Yázigl também já ponaou. E providenciou
paru. quo vocô transfoimo ôaso ngrndávol pan-
aamento em açÜ? (mais da 400 alunos.Yásigi
já o iizemm em janoiro o íovorolro).

Tudo vai tw, passar assim: voofl começa a
aprender inglós aqui moamo. num doa inil-
meroai curso» AVL-YAZLGI do Brasil.

Em julho,* voo_*embaroa com aüa turma num
jato da VARIG 6 voa para Miami, o passa
30 dias noa Estados Unidos.
É recebido na "Univerelty of South Florida",
na cidade de Tampa, e começa seu curso do
aperfeiçoamento AVlrYAZIGL
Entre ttma aula p outra, voeft passeia, viaja,
conhece Tempa, St Rttsbura, Claar Water,
Six Gun TerrltorY, Qprya Gardon, o Teatro
Submerso, o Barque Estadual de tampa^ o Ca-
bo Kennedy (onde lançam oa fc-guotas, nabo?),
Davtona Eertoh, cta , ,\ f\

aalas pda^&rig
Após O curso vocô passará 4 dia em Miar l
o so hospoda no Hotel Fontainebleu - o mala
suntuoso do munda
Sim, vocô mosmo. Nüo olho para ba lados.
Depois, vocô recebo o diploma, diz "Good b} fc
America", o volta.
Tudo «estu QC A A
aloano» por NCr$ UOyJ " mentais (o o.
pequena entrada] ou vário» planos li sue •icoli 1.1

SAIDAS:(
30 de junho - IV grupo • S do folho -Vgm-j
pa Numero de vagas limitadas.
Informo-se hoje no YÃZIGI, em qualquw
agòncia da VARIG ou no seu agente i,»
viagem IATA/EMBRATUR

UMA PROMOÇÃO DA
BRASTUR

â_i,i/Bi

\ T t \\i
¦ ¦ . \~,
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UORRKIO DA MANHA, IJ*.iívnijt> l" .1 IIUIII

MÍ880S da GB

desfilam
no Museu

BRASIL CONDICIONA IDA
Í 

* 
CONFERÊNCIA- DO PRATA

(iinii

Ti*

?sao

nulos
Paulo
pirsM
Dopul
nio

0 ENCONTRO
l»s a» Couuursu dr Miss <ül desfilaram no Museu de Arlo Moderna

IW iIhü 13 rniulldnlUH
Inscrltati an eoncunto d»*
Min OtiBiiabarB ii«ifllBrtm\
mi niunliu dc ontr-in no
Musou do Arld Moderna
paru « liupi-ensn e nlRunn
linnhlstns que tara i'»"' "
Praia do KliiiiieiiK"'. Aio
ugorn, nomonle 13 clube»
nprosentarara suas caco»
llildns « oruanlsaçAo do
concurso, que no onlanlo
ju recebeu podido para Ins-
crlçflo «lr> iiuiIk i tt cnndUln-
Ins.

Ah candidatai devarno
começtii' os ensaios de pw-
tura non próximos dtas <*•
u maioria disse mu» ler
problemas com namorado*,
Entretanto, famlllare* daa
misses quo naalaUnin ao
desfllt* disseram quo "oa
namorados nfio sfio pvo-
blemas, mas nfio KoslBra".
No primeiro onsBto-desfllo,
mães e tamlllnr-ja das can- |
dldntaa ne pveocupavBm
multo com os mlnlmoi do-
tulhfs tio suas candidatas,
Inclusive nao permlUndo
quo comossem chocolate*
ofeíecldo* por JornalUlmi,

Os clubes Inscritos ato
hoje para n (llspiitii do ti-
tulo de Ali*.* Guanabara
sim: Pnquelá lute Clube,
Clube NbvbI, Sampaio
Atlético (.'liilu'. Mm-A TA-
uis Clube, Telefônica Alló-
tico CI u b o. Guadalupe
Campo Clube, Sirlo o li-
banêa, Monto Líbano, Clu-
lu* das ProÍBUSormulaa do
Kstado it» Ounnttbaw, Clu-
W- Sm-iiil !!'• de .iiilho, Clu-
ue- dOS Sm.mMiti'.; p Subo-
tii-itiis d 0 lii-miM-i-iii.il.

K/tolareccmlu n poMlliiu
«Uttn "UUindadrt na rtlilnin
M>xt« fpim i"'ti< miulHtru ou
RxtertoT de nfto comiwrcvei
a u Oonferoncla d\w Chnii
cclet-to dos Palaos dn llacln
do Piiiiii, tii»ies dlplomãll
.u*. Intornwnun ontem que"n iiiii tio ministro kc con.
dlclona A conclusAn em bons
lc(-iuvi da* ponvcr-nçôes pie.
Umiimrc.s A reunIAo, des-n
volvidas BtunlmenlP pela
OliAuoelnrlns dw* i,-mi*-«\->i do
Pinta ¦ i*1'1!* eomllA inter
itn\ ei nnuienlal cooitlcnador,
orliulo i^in 1 Confcrcucia do
Pralo"

O problema' mau Impor
lante n aer tratado na li
¦.'onfoi-ôncin sorá a*liwtliii*
, lonallsoçAo do umo comi*
mio ponnnnonlo quo, nubkit<
lutndo o oiuiii comitê intar
irovomatnental, do caiAtcr
provisório, tintui-A dc proje-
los mullliineloniits ii-lnelonn>¦
divi no melhor aproveita-
inenio du reglAo do Prata,
lendo cm vlslo o benollclo
dwi países que dclo fnvem
ivute.

AMBIÇÃO V. REAU8MO
Destoa rounloos prepwató

i-in.s dependo o íxllo dn
n Conferíneln, o alcanço

de lOMiHmlii-- pi-iiilco.i, iien".
rciiiiiiiiin i». mesmas louu*
ixilh ikvh seus quatro illn..
do durnçfío, os choncoloros
do Prata lorfio lodo o tem
ii.i iwrn Iniiiir don debates
iinui.s, o dn subsorlcAo (l»~
doounientw, Já parelnlinen
ti» preparados,

Os imijelivs du BftCla do
1'nitii, que tniiiuliim apenni
dos plimo-i mulllnaclonals
<Jon ixiíkcs da rtRlAo, su»
coinpotAnolo específica, Bctlo
«ie fnnolonomcnto, eslfto
sendo debatidos nosto_.reii-
nlòp.1- preliminar-* da li

i •onii'M':i)i'in. A margem i"*
lon eonveisiieix*., duim leu-
itcncluH oxlstom, quanto a
i ompetonria du ComliaAo
do Prata: ou .-^erlii crloctn
iimã i-imii.-.-iiii de competen-
nu Ilnilloda, ua Área ape-
uns dlplomAtlca, com o ob-
Jotlvoi de estudar projeto*
multinacional0 porá a ru-
glfio, uma espécie de ooordt.
nnçAo de «eMóes conjuntus
ilur. palsen do Prata, ou alu-
du nerla criado uni verda-
delro orgonlimo regional,
alravéa da awinaturn de uin
tratado,

Q GOVERNO PROMETEU: 0 BOMZÃO COMPRE!mm.I0*m íflAg

SUNAB VOLTA A Teatro INòvo
abre 29 com

mlho «Ia

manei- to. DEBATER PREÇOS DE iuii
debie o... si» IIORTIGRANJEIROS

itn.o (SucumiiU
A 1'ix iiçAo e o Conlrô dn.i

i" do Kstado «lo BAo
nvltusun oficio no
Ir dn Cftniiiia dos

0.1. ar, José Bonlfâ-
Inj-Oto de Andrade.

ni.rnré _o qual f-uwii! poil.
' ífcirnçl • r-wprtto do pro*

J*l» c i«i 417 quo proteu*
d* »i ir o ArUiro 4(U dn
Omi-to BçAo rtna l.rln do
Tr»b« ?. O artigo em ro-
ftxrAiicjl-fl.íMí*. «o capitulo
nli-a-tm (trolocAn AO ira-
b-dho i iniilliM*. Pretendo
a aute òo projeto He.t« da-
>ia ao ".Üiíii 401 * noiiulntc
iivtnçA "Poli\ lufrnç-io dc
qiuUqil i1l.tsiiKill.tvo dêsto
cnpltiil ¦ fiei-A Importa ao
om|u«<| lor a multa de òin-
co vAi o snlArlo mínimo
rpfllonj aplicada np.ila rrt,-

I-. nuliHldiiilp eom-
InslAneln do
Nacional do

o íioo T**>tndos o
TorillVfcti pelas aulorldn-
dói « pi*tente." <l« Minis-
terio < Tralwlho e Prèvl-
denelo oclftl ou por aqueles
<juo r veam funçôos dele-

mdaSi

Está programada para amanha, pela manhã, nova
reunião de dirigentes da SJJNAB com representantes
do governo da GB e diretores dos grandes mercados
atacadistas de produtos hortigranjeiros (Sao Sobas-
tiao CADKG. Madureira etc) para estudar outras
fórmulas de contenção dos preços daquelas mercado-
rias que. a despeito do controle das margens de comer-
cializaçao posto em prática pela autarquia na semana

passada, continuaram em níveis elevadíssimos, haven-
do alguns que até subiram mais.

plM,
petontí ie V
D-lKuififmto
Trilhai

Os srs. Maurício Ribeiro,

Alexandre Grangier c Dió-
íenes, diretores de Abaste-
cimento, Fiscalização c
Planejamento da Secretaria
do Economia da GB, apre-
sentarão ao sr. Cravo Pei-
xoto, superintendente dn
SUNAB, notas fiscais emi-
tldaS pelos grandes merca-
dos atacadistas, nos últimos
dias, que comprovam não
lerem aqueles estabeleci-
mentos colaborado com ns
autoridades, pois continua-
rnm a exigir pelos produtos
colações abusivas, impedin-
do a baixa nos vendas dos
varejistas (feiranles, mer-
cadlnbos, sup ermercados
etc.) aos consumidores.

. Durante a reunião, será
colocada em debate a con-
veniência ou não do contrò*
1é de preços, que até agora
só incide sobre os varejis-
tas, ser estendido aos atn-
cadistas. A medida foi de
cogitações Iniciais nas reu-
niões anteriores, mas não
chegou a efetivar-se em vir*

c( ffláiciA. Latino-americana do
STITUTO WEIZMANN DE CIÊNCIAS'

DE 14 A 20 DE MAIO DE 1968

Slmaníi te Cllnolás, com b -etraliilo programai

X Kl

BlU,
llluto

qntn-fclr.1 15 il- Mulo —

1«

II

r-« - Abertura da Conferência _im Vniy?â?*i?5»«r£Uornl tio Rio ile .Tnncli-o - SaJRo «obre da Uçitoil.1
IM A-TPaíteU*, em cerimonia presidida pelo Wl
lil-tm Tar-o DuU-a.

,,» _ EritMvilil coletiva h tmòrerísa «o ratfteto MAN-
CMTPl'È - 10." «ntlar. E-larflo m-esente- diversos
«Í«rVl «Ta-, «««re o* quais o Prímlo Nobel, Dr. Ber-
Sílm" Na oea*iSo aera «ai.ln-.do um con-"SS" entre d Conselho Nacional de Pesquisas do
llraatl Ia o W-ftlíUto Wel-mann de Ciências.

i-feit» — II «l* raftlo —

tos - n*o«pt!"i* a Ui™ delea-acan dn Çonterênei» porparte do CínvcrilBdor Francisco NcgrSo dc Uma
— PalAcln Oaaiiahara.

„- Seminário, em colaboração com a UnlvOrsldac}»
Federal do Hlo de Janeiro. Ilha do FundHo (Cidade
ITnlveraltarla).
SemlnArlos almultftneos de! '
rtStCA NUCLlSAn - Confevelictsta Dr. Amos dc

Shiilll. _' ,,Coordenador: Prof. Leite
Lopes.

PKSQÜ18A8 R INTEnCAMBTO CtKNTtFICO
Conferenctatt: Dr. Bernardo Houssny
Coordenador: Prof. Amadeu Utry.

11 de maio
Tllia il» Fuildíio (Cidade Ififlvewl-

i -

('-

\

„ _. Hemlnôilo -
lArlal
Semlnáflos «imiiltAivnos de:
MnncACAO PAUA O DESENVOLVIMENTO —M "* AConferenclstaS: Dr. Victor Bravo Anita

(Vlce-Mlnlstro dé Educação do Míxlcol,
Prof A-.t Wolfeníon (Universidade de Lima).
Coordchadorl Prof. Paulo Emidlo Barbosa.

(•EOCríNCIAS — Çonfercnblsta: Prof. Chaim Pe-
kerla
.Coordenador > Prof. Othon Leonardos.

CttNCIA E TECNOLOGIA — Confercnclsta: Aluf
Amos Cborov .. . _
Coordcnado-r: Prof. Antônio Coucetro.

Mt„ \ _ i|\|« nulo —

<•!..._ niautniracao do Observatório Gcofisico de EllatTS b-.. ^">çg|f|c)o MANcm-TE - 3.» andar.

e*-ril--'et*» — » de nulo -

W k •¦ — -encerramento da Conf«ríncl« — Bdiflcio MAN-^ lTf-1-TR — ».« andar.
roN-rnaNci* lA-nNO-AMKBicANA do n*»*n-
WÍTO WB-MAIW DB CltNCIAS.
artNçiA e Tnmotoa,K a *-mv*ço do

tude do receio demonstra-
do pelas autoridades de que
os atacadistas, em combl*
nação com as grandes or-
ganizações e x p ortadoras
dos Estados produtores,
passem a trazer para a
Guanabara mercadoria de
qualidade inferior, como
represália à contenção dos
lucros.
SAO PAULO (Sucursal)
— Esteve ontem pela ma-
nhã no Palácio dos Bandel-
ranles, acompanhado de as-
sessôres, o sr. Enaldo Cin-
vo Peixoto, presidente da
SUNAB, que conterenclou
com o governador Abreu
Sodré, durante cèrcu de DO
minutos, sobre temas liga-
dos no abastecimento de gè-
neros alimentícios e preços
dos produtos agricolas.

Por proposta do secreta-
rio da Agricultura, depu*
tado Herbert Levy, presen*
te à reunião, foi longamen*

.te. estudada a possibilidade
do estabelecimento de um
convênio entre os governos
federal e estadual, no sen-
tido de que a SUNAB
transfira para a Secretaria
da Agricultura a execução,
neste Estado, da política dc
preços e abastecimento.

Fazenda terá
palestras
dè orçamento

SAO PAULO (Sucursal) —
A Secretaria da Fazenda
promoverá, a partir do dia
14, uma série de paleatraB
sobre o orçamento-progra-
ma, a fim de, orientar os res-
ponsàveis pelos órgãos otlml-
nistratlvos do serviço públl-
co, que terão a seu encargo
a execução do planejamento
Integral, do Estado, através
de um melhor aprovoltamen-
to o.melhor distribuição dos
recursos.

Considerando o alto nível
das conferências, poderão
freqüentá-las os funciona-
rios com funções técnicas,
os pertencentes aos grupos
de planejamento setorial, dl-
retoree, chefes, substitutos
de chefes e ainda servidores
Indicados pelas chefias, que
torabalhem na elaboração do
(orçamento. 

. ' .

o Teatro níw« (eot-RopA-
biicfli ^ímí" suas porlaa no
dn CJ1B t-crA -qiiw-nnlitdi».
do, pui.i primeiro vea em
teatro parUoulav dn Ouaum
bui-rt, a Orqiuwtni Bluíônlca
Brasileira. A temporada
propriamente dllo Inlda-so
<ii« 30 dn maio, ci«n « o»*
li-élft de nttlii dn JA rimtnvl-
da Companhia Brasileira do
Bailei, agora Intograd» )«*r
liada menos que 30 balliivl-
noa e builnrlntv..

No espetáeillo dn alv>rtur-i
d» auB spni aprpwntwulOi
em estrola muiullul, o tmllr*
Rlvythmetrokt, criado p«r Ar.
tur Mttoliell — o etmniado
Deus Neiiro do tmllct (por
oposição ao IVu.t IVtoiwu
qup é Nureycvi nsiieelul-
mente puro n CBB, Itliyt-
nuitiMii 0 um lutllet de i-on.
i*pçáo moderna, qim*e um
impiiriiliiü, em que o &rt>l*->
tu promirou «entlr a nlm»
bi-asllrli-ii numa lilutorla qu*
fula da osixilha da Raiulin
de uma BsoolR de Snintiu.

PHILCO
Dc Fama Mundial pela Qualidade

COM 000 DE ENTRADA
T.V. PHILCO - MODELO
B-251 - 41 cms - !• por-
(átil com tela gigante.
000 DE ENTRIDI

00
9 MENSAIS

SEM MUS NIDA

47

INOVAÇÃO

Aléiivdesse b-.uct, Mitciip.11
orlou também ty.ua vnlna <t«
Inspiração olAsjlon, nwa tnf>-
vnndo nu OQUQOpÇ&Q estóU*
na, Intitulada Obatlnat», O
primeiro progra m i» sort

a programação de cspetA-
cilio» do Teatro Novo pnii*,
este ano está prãUrainonte
pronta,
gftdas".
apresentado dumu(e. o mdtl

ISOMAX

T.V. PHILCO - MODELO
B-250 -1.» T.V. para ro-
glõos não olotrllicadas.
000 DE ENTUBO»

Ifl 00™VJ 
MENSAIS

SEM MAIS NIDB

*•

RADIO NOVO 1RHNSIS-
TONE PHILCO - 1 faixa.
000 DE ENTRADA

5 50
WJ MENSAIS

SEM MAIS NADA

ila

T.V. PHILCO - MODELO
B-123 -tridimensional do
luxo.
000 DE ENTRADA

M60 _*
9 MEHSBIS

SEM MAIS .M0%
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RADI8 SüPERl
ItMfHIlCfr-;
008 OE ENTRADA

MENSAIS
>SIU MAIS NADA

RÁDIO PHILCQ-4 faixas,
com conversor.
000 DE ENTRADA

- j-*

wjjfn

ISOPOR
®
PLACAS É

TUBOS ISOLANTES
OE "ISOPOR" f "

LA DE VIDRO.
"VIBRASTpr 

,
ASSENTAMENTO PARA

i OPBRATRIIÉ

iv''itIÍHClÍ:'i^_Hft_
B-123 J-wpitoirtiíla re-"
moto Diioct*.-. - -*
000 de eííWa

MENSAIS
SEM MAIS NADA

MAQUINAS '

COMPREm9k
O MELHOR PAPEI DO MOMENTO

^ tRENDA MENSAL OU TRIMESTRAL!

78,°»

G3,M
mmmW __^ ____________r~\Pontari'/aél

B^4

T.V. PHILCO • MODELO
B-124 • Paraflex.
000 DE ENTRADA

\ V VftlJII
II V >u i- •'
III, Illlll

MENSAIS
SEM MAIS NADA

-^if- j______|___| _W_» I*'** t_-__< f H I lllllllll I

1Q 80
¦V9 ]

.\ ,A

MENSAIS
SEM MAIS NADA

SUPER TRANSCLOBE
PHILCO - 8 faixas -
alcance mundial.
000 DE ENTRADA

MIOf MENSAIS
SEM MAIS NADA

(Ü

CONDICI0NAD0R DE AR
PHILCO* modelo F-955,
1 HP, 10.000 BTU.
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ESTUDANTES DE
CATÓLICAS

MiiitiiH coisau uindo
tenho n diwr-vo*

SANTA CASA FAZ
ELEIÇÃO E ATUAL
PROVEDOR CONTINUA

,.-,

A uida dos homens /oi
rodando íóbrc a terra. Eu-
tfio, como faz um diretor
dc filme, os amigos de Deus
tomaram vários pedaços e,
artUtlcamenfc, logram, tu-
do, formando um filme oue
mexe com. o mais fundo de
nosso ser. Me.rç, «;uando a
vida mesma nos preparou e
nos deu o "flôsto" pelo uu-
téntico, o amor d verdade.
Como num filme, existem
certa* coisas cuja língua*
p/em looo compreendemos..
Assim, quando Cristo fala
no amor quo deve existir
entre todo* os homens, as
pessoas logo entendem.
Quando Cristo /ala'na jus-
tica, também ninfluém tem
dt/iculdade para comprecn-
der. Quando Cristo fala "<•
necessidade do perdão, todo
mundo lambem, entende, a
começar pelos mais velliosf
Quando Cristo fala da feli-,
cidade da pobreza, a coisa
fica muiío mais estranha.
Quando as pessoas que ro-
deiam Cristo se entrisle-
ccw. com. a notícia de que
êle vai morrer, voltamos a.
entender. Quem de nós já
wão sentiu tristeza ou mêúo
por causa da mPTte'' Entre-
tanto, quando Cristo, de-
pois de falar do Pai, /ala-
7ios de um outro Alguém, j
que nos levará à "verdade \
completa", então o filme
si: torna hermético. Ora; só
possuindo o "oôsto", o sen-
so das coisas de Deus, po-
deremos compreender cer-
tos pedaços da vida c-u cer-
tas palavras rio Cristo.
Cristo chega- mesmo a di-
zer: "Muitas coisas ainda
tenho a dizer-vos, mas não
as podeis suportar agora."
(Jo. 16. 12).

Lembro-me wso o co-
mentório de três pessoas ao
sairem do cinema, logo
após assistirem uo filme Vi-
ridiana, de Buftuel: "Seria

melhor ter ido assistir Nu- j
dista à força!" -Vem. dúiuda j
existe uma linauaaem dum |
de ouvir. Vamos, pelo me-
nos, pedir ao Espirito da
Verdade Qiie, no fundo _e
nós mesmos, nos faça sen-
tir, um pouco, aquela íris-
tesa de ausência do
CRISTO (Jo. 16, 5-6). Este
CRISTO que amava, que
era justo, que perdoava, que
era pobre,* que não tinha
medo de falar a uerdflde
diante de quem quer que.
fOsse,

MARIA AMÉLIA
DE REZENDE

MARTINS
A família «te MARIA AMíLlA

DE REZENDE MARTINS, dolosa-
mente entristecia» convida para
a Mltsi dt 79 Dia, que manda
celebrar i» II horas, de ama-
nhl, sogunda-felre, no Altar
Mor dl lgrt|a d* Candelária,
agradecendo as Inúmera» ma-
nlfestaçSes de pesar recebidas
bem tomo a presença a «ne
«to religioso. •»»«

:"Dk. MARto
AFFONSO LACERDA

¦ VIEIRA
(MISSA DE 7» DIA)

Sua família, sensibilizada,
agradece as manifestações d*
oesar pelo falecimento do Dr. .
MARIANO AFFONSO LACERDA
VIEIRA a convida , es demais' 
parentes * amigo* para assisti-
ram I Missa d* 7? dl»Por «ua.
boníssima alma, «manha, dia 15,
Is 10 hs. na1 Catedral Metropo-
litana. Antecipadamente agra-

. dece a iodos que comparece-
rem. ]W*

Dr. Celso Ramos
de Mello —

' 
Ainda sem candidato ao cargo de,provedor dn

Santa Casa da Misericórdia, será realizada no pró-
ximo diu 2 dc Junho a votação pura o cargo. Fontes ;i;.„ „.,,.,...¦.:...,... ,.  ••  ,
da Sanln Casa entretanto, acham que o atual provedor u)tirna quinta-feira, quando a passeata anunciada n.u>

ministro Afiánio Antônio Costa será reconduzido ao passava de uni blefe,
cargo, já que o ministro Antônio Carlos Lttfayette
desistiu de se candidatar,

MG TEM NOVA PASSEA
PROCURADORAC
INQUÉRITO DA

Térça-fülra, às 17 horas, afio o dia e hora em que
os estudantes de Dejo Horizonte íarfio passeata de
protesto contra a prisão de seus lideres e alguns cole-
i/as. A manifestação foi programada pelos alunos da
Universidade Católica, com apoio dos estudantes da

Universidade Federal, . . .
A passeata será realizada sem autorização da

Secretaria de Segurança, que nSo permito as manifes-
tnçõca de protesto a não ser. em recinto fechado. Ob
agentes do governo estão tentando descobrir dc onde

Jartirá a passeata o se o dia e horário anunciados
Hão verdadeiros, para evitar o que aconteceu na

i

I'
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No último dia 7, a Junta'
da Snnta Casa de Miseri-
córdia, em reunião ordlná-
ria, decidiu alguns detu-
lhes para a próxima elei-
çâo.' O atual provedor jú
está há seis anos no cargo
e pretende candidatar-se
novamente. O provedor da
Satita Casa de Misericórdia
trata de assuntos relaciona-
dos com a administração c
nomeia os dirigentes dos dl-
versos órgãos a elas ligados.

O ministro Antônio La-
fayelte desmentiu a sua
anunciada candidatu-
ra, através do deputado
Levy Neves, que também
faz parte da Mesa, e adlan-
tou que seu candidato será
o atual provedor. Os mem-
bros da Mesa que não se
encontram no Rio, manifes-
taram-se, por telegrama, a
favor da candidatura do

ministro Afrânio Costa. Os
participantes da Mesa, mais
de 70, mostraram-se coesos
quanto à sucessão do pro-
vedor Afrânio Costa, apol-
ando-o.

Entre os participantes da
Mesa que compareceram à
reunião, estavam os nlml-
rantes Jorge Dodswort Mar-
tins, Renato Clullhobel e
Heitor Doyle Mala, maré-
chal Magessy, general Pu-
nnro Bley. ministros Edgar
Costa, Frederico de Barros
Barreto, Carlos Medeiros
Silva, desembargadores
Aloysio Maria Teixeira,
Nelson Ribeiro Alves, Ola-
vo Tostes, deputados Eurl-
pedes Cardoso dc Menezes
e Levy Neves; professores
Eudorico Rocha, Iseu Amo-
rim, Henrique de Sá Lessa
e o acadêmico Rodrigo Olá-
vio Filho.

Í

ATOS RELIGIOSOS»

CARLOS DE FARIA
-'¦ ZAMBRANO

(FALECIMENTO)
A família de CARLOS DE FARIA ZAMBRANO

cumpre o doloroso dever de comunicar o seu faleci
mento ocorrido ontem e convida seus parentes e ami
gos para o sepnllamento hoje. din 12, às 11 horas,I
saindo o féretro da Capela Real Grandeza, (Sala 1)1
para o Cemitério dc São João Batista. 820021

JULIETA CAMPOS '

PEREIRA DOS SANTOS.
- JÜLY-

(MISSA DE 7.° DIA)
General Adalberto Pereira dos Santos e Gilda

Campos Maury, sensibilizados, agradecem as mani-
festaçóes de pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de sua querida esposa e irmã JULY, bem
assim aos que enviaram flores, coroas e telegramas c
convidam os parentes e amigos para assistirem a Missa

que, em intenção de sua boníssima alma, mandam ce-
ilebrar amanhã, segunda-feira, dia 13, às 11,30 horas,
'na Igreja da Ordem 3a. de N. S. do Carmo (Ruail.
de Marco. .. __ ™,

MEDICINA SEM AULA

A Faculdade de Medicina
da Universidade Federal
permaneço Bem au.as. O
diretor Oscar Vcrsianl abriu
as portas da escola, dosdo
quarta-feira, mas os estu-
dantes se recusam a assistir
ás aulas enquanto a policia
estiver ocupando o prédio
do Diretório Acadêmico e as
dependênolas do prédio on-
de são dadn.1 as aulas, Anun-
ciaram também «iue na pri-
meira reunião da congrega-
çfto aprcsenUrfto o pedido'
de exoneração sumária do
diretor Oscar Verslanl, a

. quem acusam de haver cha*
mndo a policia para prert-
dê-los na madrugada de sa-
budo último.

Nas outras escolas, as au-
lati estão sendo realizadas
com grande dificuldade.' A
todo momento, surgem in-
terrupções motivadas por
prisões de universitários. O

curso de Psicologia da Fa-
culdade de Filosofia resol-
veu distribuir na rua um
panfleto,'."que deverá ser en-
(regue especialmente aos po-
lidais. Apesar de serem cs-
tudantes e de estarem dlsj-
triuulnoo manifestos, os jo-
vens não acreditam que se-
jam presos, porque o pan-
fleto apenas cita, sem co-'
mentário, alguns trechos da

' Constituição Federal, como,
por exemplo, o seu artigo
15Ò, item TOT"A cosa é o asilo lnviolá*
vel do indivíduo."

O primeiro panfleto diz o
seüiilnte:

' "Pwiueiio preâmbulo, sem
julgamento de valor:

Art t°. parágrafo 1.° -~
Todo poder emana do povo
c em seu nome é exercido..

Art. 84, Ht — São crimes
de responsabilidade os atos
do presidente que atentarem
contra a Constituição Fe-
deral e, especialmente con-
tra o exercício dos direitos

políticos, individual» « -o-
ciais,

Art. 160 r- A Constitui-
cAo atsegura aos brasileiros
e aos estrangeiros reulden-
tes no Pais a inviolabilidade
dos direitos concernentes a
vida, a, liberdade, & seguran-
ça e i propriedade nos têr-
mos seguintes:

8 —• -t livre a manifesta-
ção de pensamento, de con-
vicçfto política ou filosófica
e prestação de Informação
tem sujeição ft censura, sal-
vo quanto a espetáculos e
«jlvertões públicas, respon-
dendo cada um nos têrmoH
da Lei, pelas abusou que co-
meter. t5 assegurado o dl-
reito de resposta.

. 10 — A casa é o asilo ln-
violável do indivíduo.'12 — Ninguém será preso,
senão em flagrante delito
«ju por ordem escrita de au-
torldade competente. A prl->
são c-u detenção de qualquer'
pessoa será imediatamente
<x>muiilcadft ao juiz compe-
f/mte, que a relaxará se nfio
fôr legal.

14 — Impõe-se a todas as
autoridades o respeito à ta-
tegridade ff-'!oa e moral do
detento.

15 — A Lei assegura acx
acusados ampla defesa, com
os recursos a ela inerentes.' 28 — É garantida a llber-
dade de assodação.

Artigo 158, 1 — A Constl-
tulçfio assegura aos traba-
jhadares salário mínimo ca-
paz de satisfazer conforme
as condições de cada região,
às necessidades normais do
trabalho e sua família.

Art. 168 — A educação é
direito de todos e será dada
no lar e na escola, assegura-
da. a Igualdade de opovtunlda-
de, deve insplrar-se no prin-
cipio da unidade nacional e
nos Ideais de liberdade e de
solidariedade humana.

Art. 171 — As ciências, as
letras e as artes são livres.

Art. 172 — O amparo àcultura é dever no Estado.

Pernambuco tem IPMs
falsos contra jovens

'.ap-1

MAGDALENA CORRÊA lOLPAERT
(MISSA BE 7.° DIA)

Alberto Colpaert (Filho) nora, netos, .««^ecem^as ma.
nifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
da sua Inesquecível MAGDALENA: mae, sogTa eivo,
convidam os demais parentes e amigos para a npssade
7.» dia, que mandam celebrar em sufrágio de sua bonis-
slm_ alma, dia 13, às .12,00. horas, na Igreja de, N. S* da
Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina de Av.
Rio Branco. Antecipadamente agradecem a todo8tl,(*"*
comparecerem a esse ato deJêjtis}&:___Ê_mmmmmmJ>™m

Manoel Martins de Almeida
(MISSA DE ).°0IA)

Viúva Cellta Couto; Marthp, Paulo Emílio, Maria

Helena, Fabiano Luiz, Cezár Augusto e Ligia Cornélla,
senslblUzados agradecem as manifestações de pesar re-

cebidas por ocasião, do falecimento de seu esposo e pai,
e convidam os demais parentes e amigos para a missa
de 7.» dia, que será realizada dia 16 de maio, às 10h30___,
na Matriz dos Sagrados Corações, à Rua Conde de Bon-
fim n.o 471. Tijuca 28206

Nicola Mandaríno
-r>

-V- (MISSA Dí 79 DIA)
. Almerlnd» Plr*» dt Mello,
Nelson Silveira • Souxe, Marle-
lé> Mello S. Souza e filhos, ten-
siblllzados com *% mamf.it*-
coes de pesar por oi asilo de
eev falecimento, convidem para
misse do » dia,ravdle 13 (»
feire), te « hora», ne Igreja
*¦• 

'** do Carmo. •»•_»" 
DIADASMAS

Homenagem i M. ** do Sa-
grado Coroçío em agradecimen-
to por seis grandes graças ai-
cansadas. MARIINHA BORBA.

"SAO 
JUDAS TADEÜ

por uma greçe. HELENA.
% 147J7

HISSADEMlAvi
Umberto Mandarino, scnlrára e filhos, lolanda

Mandarino, filhos, genros e nètps» Milená Mandarino
Firpo, filhas,.genro e neto e, Wánda Ferreira Man-
darino convidam para a Missa de sétimo dia, de
seu inesquecível pai. sogro, avô é bisavô NICOLA
MANDARINO,. que será celebrada na Paróquia Sao
Sebastião, Rua Haddock Ubo, às 10 hs. do próximo
dia 13. 8342

í '
11 \
li %i%'&'' f-' "

TysnoÁOXxiH
Agradecida. DAY».

171»

MARIO VILLAS BOAS
(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)

Violeta VUlas Boas, José t. Moura Villas Boas, esposa
V filhos, Ireon Sá Rego, esposa e filhos, convidam os de-
mais parentes e amigos para a missa de 1.° aniversário,
que mandam celebrar em sufrágio de sua boníssima alma,
dia Í4, às 11 horas, na Igreja de N. Sf. da Conceição e
Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina de Av.Blo Branco.
Anteelpaclamente agradecem a todos cjue compajweM» a
êss* ato de fé crista. M973

O deputado Maurilio Fer-
reii-a Lima, do MDB de.
Pernambuco, denunciou on-
tem 'que os IFMs em seu
Estado "são pré-íabrlcados
e o DOPS pernambucano,
pressuroso em salvaguardar
a ordem pública, já tem noa
seus arquivos, previamente
datilografados, depoimentos
para qualquer tipo de pro.
cesso e jjanfletos subversi-
vos para qualquer tipo de
prova"-

O parlamentar observou
que "é de se louvar a efi-
ciência profissional do dele-
gado Moaçir Sales, que ali-
via as testemunhas de qual-
quer trabalho na elaboração
de seus depoimentos, pois,
consultando os seus atíarrã-
blos, já os tem prontos para
assinatura sem mesmo se-
rem- lidos, como ocorreu no
caso dos estudantes José
Romualdo Filho, Pedro Hum-
berto Denls, Antônio Guedea
de Queiroz e Paulo Pontes,

>da Silva, que continuam ,
presos ém Recife". ' l

¦

PRISÃO

Historiando a prisão e
processo a que foram sub-

¦ metidos os ' estudantes ' —
que eram, inicialniente, 12
—, o sr. Ferreira Lima dis-,, .
se que "o jxroprio ato da
prisão teve seu • aspecto jo-,:
coso, pois os referidos estu-
dantes safam de uma igreja,
onde se celebrava missa, de
7." dia por alma de Edson

.Luís, trucidado na Guana-
bara". Acrescentou que .*to
mais cômico do fato é que
o grupo de estudantes .era;
constituído por 15 Jovens;
mas, como no carro polloial
eó coubessem 12, - o policial
quo comandava á patrulha,
num rasgo de inteligência,
resolveu' o problema man-:
dando descer e ir embora.
três dos perigosos agitado-
res". Os outros, recolhidos!
à Casa de Detenção e pos-
teriormente levados a' um
quartel de Nazaré da Mata,
foram todos enquadrados na
Lei de Segurança pelo dele-
gado. do DOPS. que enviou
o respectivo precesso - Jup-.
tiça Militar. • ,' ,

''T_ST_MTJNHAS"

Explicou o deputado que
oito dos estudantes foram li-
taertadoa, permanecendo pre-

MISSA "IN-MEMORIAM"

:

"h-Menioríam" de seus, falecidos Dire)ores CaetanoSegrcto. (1908);Pasdwal
Seoreto, (1920); João Segreto, (1931); Camilo Gorga, (1936); Domingos Segrelo,
«958) e Afíonso Segrelo Sobrinho. (1966); a Empresa Pasdwal Segreto de
Diversões SJL, fará celebrar missa, is 10 horas, V feira, na Capela de Mossa
Senhora das Vitórias, na Igreja de São Francisco de Paula, para o que convida
sem parentes e -*tfl--1 87739

MARIA AMÉLIA
DE REZENDE

MARTINS;
O Novo Trio Pro Arte eonvl-

de para o Missa de 7» Dle «ue
mande celebrar pele boníssima
alma de MARIA AM6LIA DB

REZENDE MARTINS, sue In

substlrulvel animadora is 11 ho-
res de emenhS, eogunde-telre,
ne »jr«|j de Candelfrla. I**40

sos e enquadrados José Ho-
mualdo Filho, Pedro Hum-
berto Denls, Antônio Gue-
des de Quelroe e Paulo Po"-
tes da Silva, cujo sumário
de culpa começou, na se-
mana passada, na Auditoria
da 7.» Região Militar, tín-
do por testemunhas de
acusação os próprios poli-
ciais que" efetuaram a pri-
são, sargento José Marcos
de Santana, cabo Emanuel
Carlos e soldados Gilberto
Fernandes de Araújo e Mil-
ton de Miranda Peixoto. E
aduziu o sr. Ferreira Lima:
"Estes quatro declararam,
perante a Justiça Militar,
que tinham ordem para
prender qualquer grupo de
estudantes e que encontra,
ram, na salda da Igreja do
Rosário dos Pretos, 15'rapa-
zes cantando o Hino Nacio-
nal e Roda-Viva, de Chico
Buarque de Holanda. De.
ram-lhes voz de prisão, le-
vando 12 deles para o DOPS.
Lá chegando, o delegado
Moacir Sales entregou a
cada um dos militares uma
ríôlha de papel datilografada
e mandou que eles assinas-
cem. Anexo, ao .papel en-
oontravam-se alguns lmpres-
«os. Interrogados, posterior-
mente, sôbre os impressos

, anexos que constavam como
tendo sido apreendidos no
bolso dos estudantes, os ml-
lltares responderam ao pro-
motor Humberto Augusto
da Silva Ramos que o dele-
gado do DOPS os tinha
tirado da gaveta do seu
b-reau e que, de maneira
alguma, estavam com os es-
tudantes no ato da prisão".

> E concluiu o parlamentar:"Apesar de toda es» oomé-
dia acontecer durante um
processo na Justiça Militar,
_ ação penal-continua e os

I quatro estudantes ainda es-
tão presos".

Menor brinca
com revólver
e sai baleado

Com ferimento -produzido
por bala na coxa esquerdo,
foi socorrido ontem, no Hos-
pitai Carlos Chagas, o cole-
Bial Marcelo Artur (12 anos),
filho de Frandsco Gabriel de.
Araújo, residente na Traves.
sa Marcos Nunes, 12 — Ho-
nório Gurgel. Segundo de-
claraçfies de seu pai, o me-
nor estava na cama brin-,
«ando com um revórver ca-
libre "32" de sua proprie-
dade, quando a arma deto-
nou, acident—Imente, íerln.
do-o. Temendo receber um
corretivo dò pai, o garoto
tentou, audl-lo.dizendo que
dormia quando o revólver,
que estava sob o travesseiro,
disparou sem êle saber co-
mo. A 27.-i Delegacia Distai-
tal registou a C4_*rrência.

Os 33 elementos da Po
lida Militar da Guanaba*
ra que partldparam do
conflito com os estudantes
no Restaurante do Cala*
bouço, e do qual resultou
o assassinato de Edson
Lulr de Lima Souto, po-
derão ser processados por
violência arbitrária, com
penas de seis meses a três
anos de prisão, além de
responderem por outras
violências cometidas na
ocasião, segun io informou
o procurador da Justiça
Dardeau de Carvalho, que
até fins de maio terá os
elementos necessários para
formular seu parecer final.

;Para o sr. Dardeau de
Carvalho, "o processo po-
derla tornar-se mais cia-
ro se muitos daqueles que
presenciaram o conflito se
dispusessem a depor". Cl-
ta o caso do jornalelro da
esquina das Ruas Santa
Luzia e Marechal Câmara,
que afirmou nada ter vis-
to, embora os fatos se te-
nham desenrolado próximo
á sua banca. Contudo, após
57 depoimentos, o processo
já indica que não houve dis-
pares por parte dos estu-
dantes, a quem se atribuía
os orifícios de bala, exis-
tentes no carro-choque da
PM, assim como, conforme
esclareceu o sr. Dardeau
de Carvalho, "tomou du-
vidosa a ação atribuída ao
general Niemeyer, de or*
denar à tropa que não se
retirasse, participando di-
retamente de seu coman-
do". Segundo o procura-
dor da Justiça, "as decla*
rações dos soldados e gra-
duados depoentes pode ser
tomada como falsa, em vir-
tude de terem negado uma
participação no conflito
com os estudantes tida ho-
je como a real, ou seja,
tentativa de invasão do
restaurante e disparos de
armas de fogo". Acredita,
porém, ci sr. Dardeau de
Carvalho, que as declara-
ções do general Niemeyer,
prestadas á CPI da As-
sembléia Legislativa, eo-
fram processo de encami-
nhamento .jurídico idêntico
ao inquérito por êle rea-
lizado, juntando-se para
maior esclarecimento do
ocorrido, e julgamento, pe-
Ia Justiça, de todos os in-
eliminados no assassinato
do jovem estudante (cujo
corpo o exame cadavérico
de nutrição), e ferimentos
graves em outras pessoas.

ln, da qual um dos ele-
mentos depoentes chegou a
declarar-se "Inimigo pú-
quando armado", fato, po-
rém, nãlo arrolado ao pro-
cesso devido ao seu alhea-
mento, mas que serve para
se formar uma idéia da
atitude de alguns policiais
na missão de salvaguardar
a tranqüilidade da popu-
lação.

Todos os componentes do
choque que participou do
conflito com os estudantes
do Calabouço permanecem
no serviço ativo da corpo-
ração, pois nada ainda se
concluiu sôbre o incidente.
O aspirante Raposo foi vis-
lo comandando um dos
choques que saiu às ruas
para impedir uma recente
manifestação estudantil,
na, na Cinelàndia, pois a
prisão preventiva dos im-
plicadoB só poderá ser con- ¦

cretlzadá após a compro-
vação dos fatos pela Jus-
tlça da Guanabara,

PROVAS

Em seu depoimento, o
general Oswaldo Niemeyer
Lisboa disse que "foi ao lo-
cal por gostar e costumar' acompanhar de perto, sem
interferir, tais manobras
policiais". Na qualidade de
superintendente da Policia
Executiva, cabia-lhe deter-
minar que a PM impedisse
a manifestação, com crité-
rios a serem decididos pela
tropa, havendo, entretanto,
ordens para permitir a mo-
vimentação estudantil den-
tro do restaurante ou ad-
jacênclas, sem a presença
da Polícia. O choque che-
gou ao local, no momento
em que os estudantes já se
encaminhavam para a Rua
Santa Luzia, quando, en-'
tão, recuaram.

Niemeyer percebeu tiros
no interior do beco, e só .
então aludiu à reação estu-
dantil, que obrigou a PM a
ae refugiar próximo ao Mi*
nistério da Aeronáutica.
Procurou resolver o proble-
ma da. tropa frente ao Mi*
nistério e, antes de se reli-
rar junto com a tropa, de-
terminou ao aspirante Ra-
poso que verificasse se ha-
via algum ferido, 'necessi-

tando de cuidados médicos.
Para êle, era 100 ou 200 e
número de manifestantes.

RAPOSO

ro perfurado >' balas, do
calibres d|f< ntes, sem
precisar, por , de omia
tinham vint Afirmou
que, em hipi se algumn,
os homens têr irdens para
usar armas fogo nos
conflitos estui itls, empre-
gando apenas ranadas do
efeito moral, Ma;; nesse
dia, conformi nlormou o
procurador ds ostlça, nem
granadas de ílto moral,
nem bombas igás lacri-
mogêneo e m o brucutu
foram solicita : ou Asados
pelos homen; Incumbidos
de reprimir a anlfestaçúa
do Calabouçc Já o cabo
Sebastião, Lei ce Guima-
rães justifico' as disparei

. pela presença i elementos
de outras tros no local.

As marcas tiros apvij-"sentadas no irro-choque
não tiveram, rovas ató
agora de que uvessem si-

vdo produto di estudantes,
sendo que o lotorista da
viatura declan que "nela
permaneceu q cerca ie
20 minutos, descei".

LAUDOS

O. laudos peridais de
balística puderam recons-
tituir parte dos disparos
feitos no restaurante do
Calabouço (todos de cali-
bre ponto 38), sabendo-se
que foram dirigidos para
o alto (ató agora, a altu-
ra máxima em que se
encontraram projéteis en-
cravados nas paredes foi
de 10 metros), para a fren-
te, como comprovam as ba- \
Ias encontradas ¦ em pi-
lotis e paredes a me-
nos de 2 metros do solo, e
para o chão. O procurador
da Justiça, segundo infor-
mou, solicitou outras bus-
cas no local, com isso pre-
tendendo fixpr o número
mais aproximado de dispa-
rós feitos, assim como ve-
rá o laudo pericial do li-
vrO de registro das armas
pertencentes ao 2.° Bata-
lhão de Policia Motoriza-
da, para saber se o mes-
imo foi rasurado, pois a
arma da qual saiu o pro-
jétil que matou Edson Luiz
ainda não foi localizada.

Sôbre esse pormenor, os
peritos em balística suge-
riram que todos os revól-
veres do Batalhão fossem

N vistoriados, e, quanto às a-r
mas utilizadas pelo cho-
que naquele dia, não se
pôde precisar se hayiam
sido disparadas, devido à
limpeza efetuada nas mes-
mas logo após a chegada
dos policiais ao quartel.

Contudo, através dos de-
poimentos tomados, hão
restam dúvidas sôbre os
disparos da Polida Mili-
tar, no restaurante do Ca-
labouço, dia 28 de março
rém, não arrolando ao pro*
curador Alcirlo de Carva-
lho, que em poucos dias
fará o exame minucioso do
enquadramento técnico do
processo, crê que o mesmo
venha a Influir na refor-
mulação dos quadros da
Polida Militar da Guanaba-

Já o aspirante-a-oficial
Aluísio Azevedo Raposo
declarou que teve conheci-
mento pelo major subco-
mandante do quartel, New
ton Martins da Veiga (que
por sua vez soube pelo ma-
jor Paulo Monteiro), que
no. interior do Calabouçu
havia elementos, portando
bandeiras vermelhas e bra-
silelras enroladas em paus
para agressão, e que viu
essas bandeiras, cartazes,
paus e pedras nas mãos
dos estudantes. Para êle,
eram de 800 a mil manifes-
tantes, que tentaram impe-
dir, que seus homens.de-
sembarcassem da viatura,
quando chegaram ao local.

Suas ordens foram para
dispersar pacificamente a
multidão, e quando viu o
general Niemeyer, deu-lhe
ciência da situação, acres- .
centando que não tinha
condições de cumprir a
missão. Este disse-lhe que.
se abandonasse- o local, es- '
taria fugindo ou acovardan-
do-se e, segundo o aspi*
rante,t quando tentaram
dispersar pela segunda vez
oe manifestantes, viu que a
tropa era recebida a tiros.
Niemeyer ordenou-lhe que
reagisse da mesma manei-
ra, enquanto vinham os re-
forços, o que afirmou não
ter cumprido. Não sabe
quantos disparos ouviu, ga-
rantindo que asy armas de

i seus homens não foram
usadas, pois as examinou,
ao chegar ao quartel,, jun-
tamente com o chefe do
Estado-Maior da PM, co-
ronel Antenor da Cruz 51-
lho.

. ,. TIROS

O cabo Feltal confirmou
- grande parte do depolmen-

to do aspirante, assim eo-
mo ea demais soldados.
Acrescentou que viu o car-

não aludindo U disparos
nem ao que Aram seus
companheiros I farda. Ou-
viu tiros', masEo sabe de
onde, e podei; analisar
que, Be algum lies'tivesse
atingido o veí&iv certa-
mente que o rfcórisla não
teria p-onanado calma-
mente na cabij,

FERIES

Ubirajara, oiolega 'da
serviço de tIio*"" Matos
Henriques, viujs policiais
perseguirem oiesludantes
até à entrada «Irestauran-
te. Não pôde esjjireccr se.o
invadiram, mai/lu eslu-
dantes fugindritravés dos
tapumes ali jicalizados.
Percebeu três Rrdens de
avanço e recuo artindo da
um oficial, qi ido come-
caram os tiros, o ver Tel-
mo ferido, (es 'am no 20
andar do préc I, apres-
sou-se a socorr o, mas na
porta do edifíi diversos
PMs tentaram ípedir que
o fizesse, obsta o a entra-
da do ferido nn veiculo.

Não aceitara»a sugestão
de acompanhios até o
hospital, e fac»à insistên-
cia de Ublrajal em socor-
rer o*companjtro ferido,

, ensaiaram espfcá-lo, atin-
gindo-o nas ètas, fato
confirmada pel declara-
ções de Telmq,/I.atos. Ubi-
rajara viu quéis tiros fo*
ram dlsparadoswr pessoas
fardadas. l

RESTAU|NTE

Lourival Mqj Granja e
José de Cerq&ra Fontes1
são funcionári do Oala-
bouço. O prim o ouviu os
tiros do interk do restau-
rante, quando ítão viu
Edson Luiz cal< na galeria
ao lado do pri o 370 da
Rua Marechal Anara. Cal-
culou os manlntantes en-
tre 200 e 250, inados de
paus e pedras «|om caria-
zes que dizlam|'SURSAN
mentiu, Negrãomos Traiu,
Queremos a coríusão das
obras." I

José de Cerieira viu
que um garoto Jorria do
restaurante paria galeria,

. onde caiu.. Dis iguiu os
policiais de arn i, na mão
disparando, algi s para o

. i alto e outros do jterior da
galeria para o ] íd frente

_,ao restaurante. UVlu cs
estudantes gritai n qne um
estava baleado; i ionflrmou

- as declarações: t jLourival
sôbre os dlzerei |os carta-
zes t a ausêhcl de armas
entre os estuda es.

WaBhtagton I fe. 
'¦ 
Rodri-

gues Novais * traído Al*
ves Pinto, jorna itas, viram
do sexto anda do prédio
275 da General rusto o tu-
multo, confirm do o pri-
meiro os tiros disparados
pela PM, e, o gundo, a
observação de m policial
que Tecuava pa ; o interior

, da galeria emjaosição de
quem empunhai.arma de
fogo. Talvez o mesmo quo
o tenente da aeronáutica
Adilson Enes vsrecuar p«-
Ia galeria dispeando para
o chão. Já C
_a Sütd, pró:
de jornais ná
cidente, viu os
cerem e se dlri;
Calabouço, ouvi
ordem; "Atiri
atirar." Porém
iprecisar quem i

": :x:' T

>s Alberto
à banca

i do in-
idais des*
an para o

ainda a
|â mandei

poda
iltiu.
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VACINAÇÃO CONTRA
POLIOMIELITE VAI
RECOMEÇAR AMANHÃ

Os posto» do vacinação contra 1» poliomlollte (pura-

IIMn infnntll) estorno fechados hoje, mus rcnbrlrfio

«mnnhft, de n aa Iflh, no centro dn cidade, bairro» e

svibürulos cariocas. A ImunlaaçRo da populaçfio Inferi-

Ul eot.Unui.ra icRtinda, torça «• quarta-íelra, do 8 a»

IO hotf*», quando se encerrará n campanha dn Supe*

rintondônchi do Saúde Pública da Guanabara, A

comunicação o folta a Imprensa pelo gabtnotoldo Bupe-

.•intendente, com novo apôlo a pois 0 professores paru

quo estimulem a vacinação antlpôllo.

França são npllcadiui as v-
ulnai SHlk c Sabln slmul*
laneamontu, sem que if. ¦•
prejudique a crradlcaçim
que Já se encontra cm lii:
(Inal, prevendo-se para i"
mnxtinu 3 anos a total 01 ¦
radlcaçfio da poliomicllu.
Nos Estados Unidos, n vi.
clna Snllc (mais fraco) >
aplicada om adultos até •>
Uliulo de 40 anos. O gové) -
no estadual pretende n<~
11)70 estar atuando no mui •
mo modo dos EUA, ou seji'
aplicando vacina antlpôllo,
para evitar o dolejmlnlsmu
biológico.

<!< de *ú mU » média do
crlançai vacinadas i><»'
dl«. Mí Iwjo, duranto o
ano da lfltW, somente n cn*
so» se rogistrarom « nn
maioria, crianças vinda» da
rogtAo 'i" Qranda Rio. To*
doa os 300 poslos estarão
funcionando som Interrup-
çfto, aewlo quo quando ter*
minar » Campanha, 16
aplicarão vacina, os postos
mòdlcoi estaduais.

Orca de 800 mil doses
de vacinai doveráo ser
aplicada* «té o término da
Campanha) o quo cslA «••"
quadrado dentro dos pln-
UM do »r. Cnplstrano do
Amaral, superintendente
da Saúde Pública. Existo
13 postos dentro dn» ín-
voln» do Hio, contudo a
procura est» sondo multo
pouca, obrigando nos mó-
dlcos «• enfermeiras Irem
nas casas do» favelados pa*
ra quo a vacina soja apli"
cada.

INÍCIO

.

IMUNIZADO

Campanha de vacinação contr» poHotnie.it. Já Imunizou centena, de «lança, na GB . «ai pm»a,lút

FUNDADOR DO INC ACHA O

CÂNCER DOENÇA DO SÉCULO
 _ .¦ r. 11 *«*A du. "Am. m.MIwm »iv xnfl f\\\ li,.].

Mott. B-196 GR
lumenla e diminui o volume, muda as esta-
cies, lisa e desliga o seu televisor.

Rádio PHILCO
Super Transg.ouB, de
alcance mundial.
8 faixas de onda.

A PRAZO COM DESCONTO SÓ HO
üstelo do ri<

em cadd oferta, vocô ganha na «etla.

R. URUGUBIBIII., 1 B 3 (ESQ. CIRIOCH
R. CONDE DE BONFIM, 170 (IHUCI)

I

i

O médico Turibio Brai,
fundador do Instituto Na-
cional do Câncer, organis-
mo que completará, em se-
tembro, 38 anos de existên-
cia, disse ontem que "o cân-
cer é uma doença da civi-'
llzaçfio". . 

i
Salientou que as pesqui- ,

sas, no Brasil, sobre a ori-
gem e o tratamento do mal
que se tornou o terceiro na
escala das "causas-mortis",
depois das doenças cardio-
vasculares e dos acidentes
de trânsito, estfio bastante
adiantadas, • destacou o

• esforço do grupo de cien-
tistas que trabalham no es-
tudo da carcionogênesc"
(oriçem do câncer), no Seri
viço Nacional do Câncer.,

TRATAMENTO ,

Explicou o sr. Turibio.
Braz que,y "embora tenha

'í.

'il

avanço tecnológico brasileiro no campo da
eletrônica, atrai interesse de outros países

EM SÃO PAULO 0 GERENTE GERAL DA
PHILCO MICRO-ELETRONIC
DE TAIWAN — FORMOSA

havido progresso na teva-
pèutiea do câncer, ainda
nfio existe uma arma defl-
nitiva contra a doença; há
vários tipos de tratamento,
sendo os mais importantes
a cirurgia e a irradiação,
seja de raios-X profundos,
rádium ou cobalto: vários
processos secundários, co-
mo a quimioterapia e a
hormonoterapia, têm dado
resultados positivos, mas
ainda não são aperfeiçoa-
dos e relegam-se a um pia-
no secundário."

Sobre a abundância de
remédios que surgem, dià-
rlamente, proclamando a
cura definitiva da doença,
disse o sr. Turibio Braz
que "isto é sinal de insu-
liclência de conhecimento;
as noticias sensaclonallstas
dos jqrnals refletem tâo-
sòmente o interesse pe-
cunlário de uns poucos,
que, com seu curandelrls-
mo, fazem o paciente per-
der um tempo precioso, vi-
tal para a descoberta da
doença e a prevençáo de
seu agravamento."

NO BRASIL
f 1 • ''

. "Para nossa tristeza.
o Índice da incidência de

câncer no Brasil estd au-
mentando assustado»amou-
te", declarou o médico,
acrescentando que, Ja ha
dei anos, morria um cau
ceroso por minuto e\n Sa>>
Paulo, e. atualmente, ii'"
cada 5 indivíduos entr* íã
n 50 anos, há ura que «>•
(re da doença.

O Instituto Nacional tio
Câncer, que conta com uma
equipe de pesquisa ptWTOa-
nente, está, «egundo o &r.
Turibio Braz, à «Uma de
todos os outros centros do
gênero, no mundo, tanto
em equipamento quanto em
material humano. O instl-
tuto tem trezentos leitw*.
mas "deveria ter mais de
mil", de acordo com Q sr.
Turibio Braz, que dii que
o câncer é uma doença
"cara", exigindo remédios
inacessíveis a maior p»rt«
das pessoas; "Essa é uma
das funções do Instituto,
que dá assistência" s^atut-
ta, nâo só nos casos de pve-
venção ou cirurgia, mas
também àquele» qne nÃQ
têm cura, que são Interna-
dos no "Hospital Mâvlo
Kioefí, onde pevmaneceA\i
até a morte."

'A» nudhoi»'» SttfrClW mui-
tq i\ial» ue càíwev do que
»>» Hoinen»: Ae&UlUto as rs-
utisuctv», »nw navtti mil ca»
»,'». mS SilO SÃU homens r
1,'do O tv.»t:aue, mnlliciTs."
i> m'. Bran :>tilbvi( ésse In-
lllca ao» m»iWem:,s hor-
mnnatt r s.vuis
nwilheiv»

a*iHlir

çnfrentftiUi tt\\*
do Rtinslda» prlnctiMvlmente
t>oio cancw >u maiyia t úo
ivlo ulovlno.

Tambím o ciin.-er do pul-
mâo vew (.uendo Mias vi-
Umas mire as muHirteí, ÍA
que e;t.;s lmH,ir.ir.\ os ho-
mens no bÃblIo d* umisv,
e gevaiuM-nie consomem
multo mais elgwws ror dia
que os fumanies maseuli-
nos; isto ns li-va a contrai*
ivu a doença na Mca, nos
lábio» ou v.a lingua, liissc o
òr. Ore? que o meülior pre-
ventivo i-o\'i-,a o câncer do
í-.-.i e o íiiw-Miinw, etvsl-
ustlo no Instituto d>> Cftn-
ei-, e que pavtttlw fl i"»'-
lber e»wsuV.ai' um mitUeÒ
nutes uue o lANWOr se de-
SÊ«wWa»,
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Na foto, os viajantes e)os Srs. Launberg.da Philco brasileira «

pelo vôo 201 da Pan
American, chegou a São
Paulo, desembarcando em
Viracopos, o sr. Frank Yil,
gererite-geral da Philco
Micro-Eletronic de Tai-
wan-^òrmosa,! Organização
subsidiária da Divisão de
Micro Eletrônica da Philco-
Ford Corporation — USA

t - O srl Frank Yil, que via-
rja em.companhia de.süa es-
"posa. vem ao Brasil com o,

propósito exclusivo de tro-
car informes técnicos e co-
nhecer.as instalações! e la-
borafôrios da Fábrica de
Transistores'da Philco Bra-
sileira, considerada. \ pelo
Seu avanço tecnológico,
uma'das mais adiantadas
do mundo.

.• À reportagem que <o ou-i
viu em Viracopos, o sr. Yil
disse: "* sabido que a Ele-
trônioa —• ciência do pre-

. .sen^e « do futuro —» ati»

de Relações Públicas.

estabelece novos padrões e
conceitos de civilização, tem
se desenvolvido extraordi- ,'
nàriamente no ; Extremo (
Orjente, especialmente no •;,
Japão, Hong-Kong e na ,
Cliina Nacionalista. 'Êste.
progresso, considerável se
íêz graças à utilização dos
transistores, êste maravi-í
lhoso semi-condutor que
está tornando obsoletas, as
válvulas. XDás, é tão rá-
pido o progresso elélxôni-.
ço, que o transistor dos pri*
meiros dias, de Germânio,
já foi superado, sendo subs-
tituido pelo de Silício, pro-
duzido segundo as atualís-
simas técnicas PLANAR e
EPIRAXIAL PLANAR por
poucas fábricas no mundo,
entre as quais a Philco Mi*
cro-Eletronic de Formosa e
a Philco-Rádio e Televisão
de São Paulo."

"]VTi.»ha vlqda.a» Brawl,

pais com o qual temos uma;
tradição de convivência e
do qual se fala em ' todo
mundo em termos de uma
Nação em pleno desenvol-
vimenfo, prende-se ao dese-
jo de conhecer a Fábrica
de Transistores de Silício
da Philco brasileira que,
sabemos, hivela-se em ins-
falações e qualidade de
produção, i£ mais impor*
tantes do mjjndo."

'' \ Complementando as de*
claraçõeg do sr. Frank Yil,
o dr. Edward \f. Launberg
-i- eng? chefe e gerente da' 
Fábrica de Transistores da
Philco do Brasil, expres*
sou, em npme da empresa
a que pertence, sua satis-
facão pela visita do sr. Yil
e pela oportunidade da tro*
ca de conhecimentos bené-
ificâ, sem dúvida; para o
noflSO Paifc

w'.:, 89898
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O Sr. Cear Bloch Sigelmann assto- o 

caminho 
a «v imwto m *****

fundamental do edifício do l.B>H»M.

LANÇADA A PEDRA FUNDAMENTAL' 
DA CLINICA DO I.B.R.M.

clínica do Instituto Brasileiro de Reeducação Motora, dedicada ti «lanças vitimas
da paral.sia\cerebral. , . , „ _

0 ato contou com a presença do Secretário tte Administração da Guanabara
Sr HÍK«1 Diretoria da I.B.R.M.. da qual ImggM esposa
-ívSSwSRa Ito Aleixo, Heloísa Aleixo Lustesa. t* Bloch Sigelmann
fegKnSsMart^ Mara Koeller Teixeira, entte inümeras senhoras da sociedade,
colaboradoras daquela instituição.

Na foto um flagrante da cerimônia. <ímA

O» primeiro» estudos fei-
ti\« para combater o vims
da r-AHo ocorrera em
•MU iielo dr. J. Salk.-To-
dftvia a vacina elaborada
•wlo dr. Salk era d» pou-
ca dnraçAo e linha um per-
ceivtual de cura muito bal-
xo, o que nfto permitiu uma
íCCltBÇâo total por parle
,U»s clcnlístiis. Doía anos
depois ii<' dr.'Salk ter fei-
lo a primeira vacina nntl-
ptSlloj aurge a vacina de
autoria do dr. Sabln, que
experimentou seus efeitos
no México, em i»00, com
abioluto aucosso. Meses
apôs a consagração da va-
clna Sabltl, ainda no Go-
vxn-uo Scltc Câmara, o ca-
rioca JA podia s« vacinar,
fai.cndo com que a Incl-
dòncla do paralisia dimi-
nulsSe Fcnsiveimcnte até
attnirir 30 casiis em 1Í1G7.
Aliialmcnte só nos países
«ubncfcnx olvidos ou em
via do desenvolvimento é
qne ve encontram casos con-
crelós de paralisia. Na Eu-
ropa c nn América do Nor-
le se encontra apenas rc-
gidiios de póllo, conformo
pode-se verificar nos Es-
tados Unidos cm 1907,
quando apenas 100 casos
de pòllo foram constata-
dos, o que determina uma
média mínima, já que a
população dos Estados
Unidos ó superior a 200 mi-
lhões de habitantes.

O sr. Capístrano do Ama-
ral disse que "infcllrmen-

te nâo «? pode agir como
na Idade Média, quando o»
que vacinavam a popula-
ção iam de rta cm rua em
cada cidade ammclando-os
com um grande 

' sino de
bronze". Para o superin-
tendente de Saúde Pública,
o ato de se vacinar devia
ícr como escovar os den-
tes: necessidade e rotina.
A Imunização *ô t adquiri-
da se forem aplicadas as 8
doses, o que faz multa gen-
te tomar apenas uma dose,
quo só é considerável pa-
ra crianças de 0 a 2 anos
de idade, que segundo^ o
sr. Capístrano do Amaral
'Vale como dez vacinas",
o que JA nâo acontece com
o» maiores de dois anos,
qu« necessariamente «fio
obrigados a tomarem as S
doses.

Segundo informa o Mi-
nistério da Saúde da Rús-
si«. já'não mais existe pó-
lio em seu país, estando
totalmente erradicada. Na

VÍRUS

Geralmente a trnnsmls-
são do vírus é feita por
contato direto, contudo, 0
leito, a áixiiii potável, Ariih
de piscina e alimentos ta-
zom co.n que haja o de-
«envolvimento do vírus,
que entra cm sua fase de
reprodução. Mesmo que
não oxlsta uma epidemia
de pòlio, sempre há a cn-
dímlii, que faz com que
muitos se descuidem náo
se vacinando. A Zona Sul
há multo tempo nfio apre-
senta caso concreto de po-
liomlcllte, fato que se ex-
pllca pelo maior conheci*
mento da populaçfio. Pelos
planos da Superintendência
de Saúde Pública, dentro
de 3 anos a póllo estará er-
radicada da Guanabara,
Isso so se considerar a er-
radicação de doenças mui-
to difícil, pois até hoje o
Brasil só erradicou a ma-

¦ lárla maligna. Na Guana-
bara, «m 1967 nasceram 130
mil crianças, sendo qua 9
mil nfio conseguiram «o-
brevlver. Na faixa de 0 a 4
anos, existem na Guanaba-
ra B33.257 crianças, aenda
quo enldc ã c 14 anos, há
8fll .423. Quanto ao fato d«
o vírus se, localizar com
maior freqüência nas crian-
ças, deve-se considerar que
o organismo infantil é bem
mais fraco do que o do
adulto,, tendo por Isso o
vírus maior "campo" para
atuar.

Das 100 crianças que «o-
frem da póllo, apenas uma
se interna no Hospital Je-
sus, o que deixa mais
apreensivos os órgãos do
govômo estadual, que te-
mem pelas 100 crianças que
apresentam sintomas mas
nfio sfio atingidas direta-
mente pela pollomlellte.
Todavia essas crianças po-
dem transmitir a póllo com
a mesma freqüência se ti-
vessem «Ido atingidas pela
paralisia. A difícil precisar
quantas crianças estfio sem
ser-vacinadas, pois sendo
aplicada em 3 doses — •
nem todos tomam as três
— sio impreciosós os dados
que possam ter.

APOIO .

O ar. Capístrano do Ama-
ral está multo satisfeito
com o apoio que ttm re*
cebldo da Saúde Escolar •
da Saúde Pública, assim
comp o apoio total do. se-
cretário de Saúde, que in-
cluslve já sofreu a polio-
mlcllle. As vacinas contra
o sarampo deverão ser
aplicadas nos centros mé-
dico* sanitários para crian-
ças de 9 meses ate 2 anos.
O slogan adotado pela Su-

perintendência de Saúde
Pública será: "até quarta-
feira", alertando os pais pa-
ra o perigo que correm dei-
xando seus filhos sem a va-
cina Sabln.

COMPRE

I 1 O MELHOR PAPEL DO MOMENTO
\^ Av. Rio Branco, 150 - Ed. Av. Central •' "s~ ™*
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MILITARES

EXÉRCITO

Depois dc nniiniili/J, IOh, cm Brniílln, na-snmir-i ir uru,
Ctirlos dc "Icini Matos, como inip«tor*ocriil dns Poltcltu
Mllllaros. O ciiriio acrd (ratumitldo pelo gen, l.miro Al*
ves Pinto, c.rouermlo jior linrnr sido tiomcnrlo pnrn ou-
trn coiiiissiio.

t

CRUZADA —A diretório du Cruindfl dos Militares '.'.•>•

/nriins rrdli:n reutlIAo, hoje, rin sttn sede IOh, O sr, Pedro
Franco Barbosa falará sobre Episódios Históricos .Io Espi*
ntiinllsmo,

EX-COMBATENTES — Dluúlpn*se relação rios ex-
combatente* nomeados pelo presidente ria Rcjnibllca |iu*
rn cargos púbicos uo Ministério do Exército, em oraniii*
-açócs militares: 1 Eardrclto-Cnldorelro — AnttJnlp Fer-
relra Oícro; carpinteiro, Josí .'orne de Andrade; flfl ri*
cisia inslalarior, Hamilton Silna; mccdnlco rie motor a
combustão, Cnrlim Lucas; seirjmfes, Alfredo Marque* dn
Cimlia, Aluara Afonso, Bclmlro Cardoso, Carlos Jo<lo Fru-
cnloci, Clandcmlro dos Santos, Eiíclldc* Acriclo Nunes,
Gàndsio Ramos Barroso, ilelio Aires Macedo. Hcrnlriü
Ferreira do E. Santo, Joaquim Moreira, Josd Celestino dn
JSilua, José Hugo de Araújo, José dc Matos. José Santana
da Cosia. Laiificlljio do Cunha e Situa. Manoel Domi»-
gos Nascimento, Milton Manoel da-Silua, Moacir Bar-
ciso Ribeiro, Nafonaol Francisco rio Amaral, Nelson Cam*

pos; II Exército — Scruenlcs, Atcrandre Patrício Rc:en*
ile Henrique José. Calais, Sccundlno Rorirloi'es dn Silro
e Teobalrio Lacerda Cintra; III Exército -- Bombeiro lli*
drdullco Afonso Herbert Wolfegrand; Carpinteiro. Nica-
nor Vieira Pereira; Pedreiro. Otduio Fldéuclp da Maux:
Sementes, Anoclo D'Almns, Fernando AIncliodo Pereira,
Geraldlno Tome Bcnitcs, João Francisco da Silva, Leonel
Francolino ritr Silua, Luciano SfempInltaW c Paulo Kl*
lartuski; IV Exército — Semente», José Notado Tci-reira,
José Pereira Nunes c Pedro Cordoí».

MARINHA

Até quinta-jeira, nu Bscolu Técnica rio Arsenal dr
Marinha do ííto. serão recebidas inscrições nos cursos de

apreudí-noem. Brasileiros rie mais rir 16 anos podem .-•¦¦

.riirinlnr-sc. Basta levar certidão rie nasci».
reconhecida, c dois rctr-nlos 3x1.

>iro com firmo

UNIFORME — O comando rio 1« DN marca para lio-

je o uniforme geral dc scruiço 5.4. para oficiais, ujbo/l*
cais e. sargentos. Demais praças. 5.2. Uniforme dc Itcen-
ca. para oficiais, suboficiais e sargentos, 5.3. Demais pra-
cas 5 1. Pnr« amanha*, uniforme dr soruifo externo pn-
ra oficiais, suboficiais c saroentos, 5.3. Demais praças,
5.1. Uniforme de seruiço, 5.4., pnrn o/iciãis, suboficiais e

sargentos.

CONFERÊNCIA — Depois rir ri rinnhfi, no Centro de
do Hospital Nanai Mareiüo Dias (lOIiSOmin),

dr. Wilson Aranha. O temn: Funções
¦lo corpo clínico.

Estudos
conferência do prof.

TRAFEGO — Curso sobre controle naval do Iráfego
marítimo foi ministrado uo Centro de Instrução Almiran*
ic Marques leão. na ilha das EnxarUi. Visa a adestrar
oficiais qur fdlll sob sua responsabilidade 0 controle rias

linhas dc comunicações marítimas.
i

AERONÁUTICA

\A Esquadrilha da Fumaça festejará 16 anos, depois

de amanhã. Missa em ação de graças..llhSOmln. na lgre-

ja da Santa Cruz dos Militares. As 16 horas, no coman-

do da unidade, coquetel â imprensa e aos conuidodos.

Criada em 1052, a EF já realizou até hoje 700 rir-

morietracSci uo Brasil «.no exterior. A prime ra. o 14 de

maio daquele ano. foi pnrn homenagear o amador bras.-

leiro Augusto Seuero, na Escola dc Aeronáutico. Pionci-
ros da Esquadrilha os tenentes Mário Sobrinho Dor.ru-

Ttcke líder dos ases; Haroldo Klbciro Fraga, comandante
de estágio avançado: Cândido Martinho da Rosa, Jalm*>
Sales Colomer e Paulo César Rosa. A primeira exibição

foro do Rio, /oi em Moji-Mirim, Sáo Paulo, a 30 dc no-
uembro dc 1954, quando ali foi coroaria a Rainha
Asas.

das

ATUALIDADE — Em 1060, a Esquadrilha da Fumaça

passou o ser unidade dn FAB. representando o Brasil em
iolenidades no exterior. Recqttipa-ndo-se, a EF recebera os
dois primeiros Fouga Mngister, cm julho. Até outubro
chegnrfio mais cinco riésses nouos aviões, a jato 
(700 km/h). Os pilotos Artur Braga, Dclcio Francisco
Possas Santos e Wyltòn Silt;a fizeram estágio de duas se-
manas, na Escola de Aeronáutica ria França, voando cada
tim 20 horas nesse tipo dc aparelho, para adaptação c
acrobacia conjuntas.

POLÍCIA MILITAR -

A Policia Militar comemora nmanliã 159 anos. O^
programa festivo foi iniciado segunda-feira, com a Sema-
na da PM, que termina amanhã. Aluoraria festiea cm to-
dos os quartéis, 6 liorns. Às 8 horas, 1 astqmento dn ban-
deira c outras soleiiidnries. As 10 horas, entrega de dis-
tintiuos de exemplar policial a ex-comandantes gerais da
corporação: general. Edpnr Facó, marechal Odílio Denys,
marechal Alexandre Zacarias de Assunção, general Joáo
l/rtlrai de Magalhães, general Manoel Joaquim Guedes,
general Luiz Inácio Jacques Jr., general Antônio Barcc-
los Borges, general Marílio Malaquias dos Santos e coro-
nel PM Edson de Motira Freitas. Às ShSOmin, entrega de
«spadins aos nonos alunos da EsFO. As lOhSOmin. chtir-
tosco ao* convidados, na Escola dc Formação dc Oficiais,
em Marechal Hermes, encerrará as comemorações.

HOJE — No programa festivo, hoje, 8 horas, exibi-
ç&o de cães amestrados uo Parque do Flamengo (Glória),
e, d* 9 horas, exibição da Escola dc Volteio.

CURSO — Depois dc amanhã, aula inaugural do Cur-
so Superior de Policia, às 10 horas, no salão nobre rio
QG, Rua Efaristo da Veiga, u.° 78, 1.° andar.

CLUBE — O Clube dos Oficiais da PM aumentou o
pecúlio para NCr$ 100. A contribuição mensal é a mesma,
NCr} 1. A diretoria está fa-endo campanha de noros só-
cios, Paro Isso, aboliu por 60 dias o pagamento de jóia e
« «.rigcticM de que não poderá ser sócio quem lirer mais
ie 45 anos.

\

\

p<\-c*rrun*ntr.i ri* risca .'•
brontt. coNrta ¦<*!« bimtsira
l»r«»ll«tri, polo m-m-rsl Artur
tU Coata r Silva marrou on-
Ura, rm Santa 1'nit, a lnau-ru.
rado ria 1'ilua T«rm*U*rlr»
mala moderna do i'»i« o cuja
crlaclo -<o»IMIIIark o apareci,
monto ita Cidadã Industrial dl
Kants ("rui r ilara Inicio * r«-
piniko ita Guanabara para o
Orate, formando o Grande tiiu.

Acompanharam o proiiilrnir
Cotia r Silva, «o ato, o |OV»r>
nador Ni-srao do Um*. autotl*
dades rlvl- o Militar*, o ml*
nl.tro dai Mina» o Cntrfla,
Costa Cavalcanti r o pnsManta
da Central (TtéUlca ds Kurna».
engenheiro John Cotrim. q»r
dliciiriiram a vlillarain »< no-
\m iitttalacor*.

\ KKSl-A
v.mri'qu* o praaldtnto i'r"»ta

n Silva i-litsatsr ilo h-llcrjptoro,
às toh. blteoltoi o cafíalnhoi fo<
r^in otfrtcldo* ao> prrioiite«.
Aulm rànfrsternliav»m»*s m
niluliltOI das Min.» o Kiirr-ri»,
.ia imiiistrt.1 o «io Comírdo.
\la«'iln Soaro», o governador
NorfràO dr 1-lmu r a prr*tdrnto
iln Kletrobri», »r. Mario Blir-
rlníi o pre.UIrr-ntp da l'rmr»l .
BlofrRra ilr l-'iinia>; o» sr». Cr-
«ar Cils r Ronaldo Uortlra Ro-
cha; Álvaro Americano, srrrrta.
rio de Admldlstrav-ío ili C.uana.
bara; Milton Qoncslrei, »rrr«ta-
rt> ilr AdmlnlstnicSo da auana-
bara; Milton GonralrM, «rrrrt'•
rio do Serviços Pdblleosi Ar-
mainto Man-arvnhas, dr V.rono-
mia; o prríldrntr ila ViSQ, «r.
Caldrlra Vsrslnlllij o -ui-rrin-
tendente d» U»ln», *r. Ivan
Humberto Manjura; e o diretor
ila USA1D no Braall, Stusrt
\'un Pyke. O presidente Tosta
o silva chegou acompanhado do
ministro dn Aeronáutica, do
deputado Rondon Pacheco, che.
r da Cu« Civil, e do «onerai
Jaime Portela, da Casa Militar.
.Na placa descoberta pelo maré-
chal-prcsliiente lia-se: "No dia
il de maio toi Inaugurada » l*
etapa (160 UW) desta Vslna
Termelétrica de Santa Crus o
Iniciada u '* etapa v-lrír} m« 1
pelo sr. presidente da Kepübll-
ia". A solenidade enerrrou-so
as 10!i53min quando o presidên.
te tomou carro oficial apís o
coquetel.

DISCURSOS
t o seguinte na Integra o dis-

curso do ministro Costa Cavai-
cântl que falou em nome do
marechal Costa e Silva;

"fi sobremodo honroso falar
nesta oportunidade, por in-
cumbíncla e em nome rio nos-
so presidente marechal Cost*
e Silva. Adiantarei ulgun-n*.
considerações em torno do alto
significado ria inauguração "
i;ue acabamos dr assistir a
abordarei certos aspectos rela-
cionários com'o srtor de'<*ncr-
¦cia no BrasU.

A usina que hoje formal-
mente Inicia as suas atividades
é bem um exemplo, e uma alu-
tese apropriaria da açAo do
Mln('tr>rÍQ daa Minas o Ener-
gi«. E particularmente rias
responsabilidades que repou-
«am sobre nossos ombros na
tarefa de desenvolver o setor
energético 

'do Pais. Unenwa
aqui nesta usina rie Santa
Cru: os esforços rie Furna*, a
maior subsidiaria das Centrais
Elétricas Brasileiras, aos d.i
Petrobrás. Esta em sua tarefa
Incessante de pesquisar, pro-
du;lr, transportar e refinar o
nosso petróleo, proporciona o
combustível, ou seja, a fonte
energética, enquanto aquela sa
incumbe de transfofmá-la em
eletricidade, forma adequou-
ao atendimento e * convenlín-
cia do consumidor.

A busca do objetivo básico
Industrial nüo significa para
essas empresas jurlsdiclonadns
ao Ministério, como também
nSo representa para outras en-
tidades vinculadas ao setor das
minas e energia, como a Co-
missão rio Plano do Carvío
Nacional e a ComlssSo Nacio-
nal de Energia Nuclear, atrl-
bulr menor ImportAncla a ati-
vldades que, por terem com-
plementaret, nüo sSo menos es- -
senclals. Cada um desses or-
gantsmos, eom objetividade e

i patriotismo, desenvolva pro-
gramas de pesquisa tecnológica
e dc formncSo de pessoal, con-
sentâneos com os suas respon-
sabllidurtes setoriais e com os
nobres propósitos de melhoria

| do padrão técnico de \ seus
iunclonárlos, visando- ao au-
mento sistemático d» produtl-
vidade.

Paralelamente, estamos de-
dlcando particular atenção '
rformulacüo das dimensões es-
trutural» que permitirão o pro-
gresso continuo doa complexos
industriais da área energética.
Enquanto no setor do p«tr\Meo
e ria energia nuclear recomen-
ria-se a organliaçSo de" empre-
sos subsidiárias a íim rie per-
mltlr o melhor desenvolvi-
mento rie atividades especifi-
cas, guardando embora as em-

presas recém-criadai, a Petro-

quita e a Comambra, o porte' \
compatível com os requisitos
da economia de escala no setor
rie energia elétrica, assim eomo<
rio carvão, torna-se necessário,
para atingir os mesma* fins,
um processo de integração que
resulte numa redução de custos

Costa Inaugura Termelétrica
>
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. Av. Rio Branco. 138 -13.»
Tel. 22-6662

teVA «iu»o- riM

t numa concentração admlnis-
trativa em mios de entldadra
de competência inquestionável.
Nessa las» de transição o*' U-

tulos • os rotulo* possuem lm-

portâncla secundaria.
Aqui «ti, por exemplo, esta

magnífica central termelétrica,

hoje Integrante de uma orga-
nliaçâo cujo nome é o de sua

primeira grande obra. a Usina

de Furpa». responsável Igual-

menta pela* obra* hidrelétri-

cas de Funil * Estreito, e den-

tro tar. brev-r «le Perto Colem-

bU e Mkribondo, V^ta »mi>r**«
deverá em inirj operar um oom»
plexo elétrico cuja pottncla
rveedrra aoa Ués mllli.ve» <le
Kvv e um* rede dr tran»mi-.-..o
t\mdamrntnl A operteSo tnlrrli-
gíida oo «Itlama da llcgiJo Cru-
tio-Sid. E nnle programa >!e
grande relevância e»lA inclui-
ria a ampliação, .viu niall .luar.
unldtdti geradoran, da mina rie
Santa Cnir, cuja capacidade
final, de feM mw, torna-la-a *
maior InitalaçAo Unnelélrlca
do Pai».

üemelhanta encargo ià pooe-
rll ser tiaiufendo pelo ilovér-
l\0 federal a .-ulmlnlstrarioies e
técnico» rie comprovada rem-
peituda. re»i>elt»d,<s no Pai» e
no exterior. A exemplo rio qvrr
ocorre com outras companhias
\ IriUlldll * eate Ministério, a
uiietorla de FVirniU vem cwn-
ttllllndo o« destinos desta gian-
ue equipe há cèn-a de 10 anos.
tr.-recenrio ntttt perlo.io a <r<M\-
fiança Continuada das arinu-
niatracOei ftderalt.

K graças a etug condlcfita
funriumeut.-il* podemos contar,
na rrall»aç;\o désse emprrenri.-
irriitu, com' a colaboraç.io da
USA1D, CU]a contrlbutçSo fl-
uancelra para esta primeira
etapa elevou-se a 15,S rolllifres
rie dólares. Tenho a satisfação
do anunciar qua a mesma en-
tldade, mima demonstração
multo especial de interesse e
apoio para com esta Intciatl-
vi. Já concedeu névo empres-
tlmo no valor de 41,3 mllhfiei
rie dólares para a.realltaçlo
de sua seguuria elapa, rie .-rxVp.
rio com o documento firmado
em fl.vs do ano passado entre
o Governo dn nrasll (Ministé-
rio da» Minas e Energia, VJr-
trobrás. rumai, Ministério ria
Viiírinli»- e o |QV£ri\(l 'Mi.pr.-
cano (USAID),

Cnbe*no5, pois, nsvrtticvrr A
USAID fv^> valioso e Imprrs-
t, iiuilvct riUMlto PATA A ImptAU*-
taçAO desta giar.de usina, Po-
riem os «enhores william Boi-
ton e Stuart Van Oyke, aqui
presentes representando o go-
vérno dos Fitados Unidos, tes-
temunhar c verificar In loeo
a excelente aplicação doa re-
curso» proveniente» drVsrs em-
préstimos. Contribuiu alem dis-
so a USAID para o financia-
mento da primeira linha de
trausmissáo Fmnas-Guanabara
e ria subestaçAo de Jaearepa-
Rur* com recursos da otrxlem de
is milhões de dotarei.

Mio obras, senhor presidên-
te e meus senhores, quc uuti-
to Ambara pertençAiu ao j-nin-
rie Sistema Centro-Sul. objeü-
vam e-.n especial suprir o R-
tario da iluanabara. que hoje
recebe etn pleno funciona-
mento a sua primeira grande
Unidade gvradora. Se adido-
narmo» a *«ta usina de Santa
Crus, em auas dua* etapa», a
capacidade de IransmlssSo daa
linha* provenientes de Furnas
e o potencial da usina do Fu-
nu do Blo -paraíba,' verlflcamod
de Imediato que o Oovemo fe-
deral. através de Furnas, pre-
vé um ref'r\*o de euprlmento
a estr teriado. uma ves e mela
•uperior a potência atualmente
instalaria nas usinas desta re-
glSO, FstA pois o Governo fe-
dera" vivamente empenhado
om nllo permitir que, por fsl-
ta rie energia, venha eofrer so«
luçJo de continuidade o pro.
grossa desta área cujo desen-
volvlmento é essencial á eoo-
nomia de todo o Pais.

Com esse pensamento, acha-
re em plena execuçüo e com
siK-esso o programa de mu-
dança de freqüência emprecn-
liliiriVm virtude do esfArço
combinado d* Klrtrobrás, ria
ComlssAo Tstariual d» mergla
da .Guanabara, e d* Ught, com
a compreensão das classes em-
presavlnls e do povo da Gua-
nabara. Até o presente foram
convertido»; 300 MW. posalblll-
tando assim maior -reguranç*

r melhor suprimento de ele-
trlcldade para o Estado.

Presente como está em tA-
. das, as reitor» do Pais, da

AmaiAnla aos Pampas, ençára
o Governo do marechal Cost»
e Silva, com absoluta prlorlrla.
de, d de-envolvtmento do ee-
tor elétrico, de maneira a ga-
rantir o investimento mínimo
de NCr? 1.5 bllhHo anuais In-
dispensável uo crescimento
normal dessa área bialc» da
infra-estrutura. RstA prevista
para o trlínlo 1MS/VJ70 «.' ta-

buiosa quanta de NCrJ « bl- .
Ihftes. sem ddvlda algunva re-

prresentatlva do extraordinário
esfArço» que ora se envprewn.
de no setor.
. Constitui parte d«sU«*<Sa do
i-onjunto o programa de rvir*
nas. Se adicionarmos á* ««*
nas de Funil e Sant» Crua os
Im-estlmentos na Unha de

transmlssüo è subestaçíie» Fuc-.
nas-Guanabara, otlnglremo» «o-
ma superior a NCr$ «00 mU
UvSrs, ou seja, cerca da 10%
do total previsto par» o trié- 

j
nlo 19«8'1S>"0 em'todo o Pais.'

Contemplamos hoje o reSul-
tado dc longo * sistemático
trabalho Indispensável ao su-
cesso de um grande empreen-
dimento. Para atingirmos esse
objetivo, ve<hgir»m-.te esperi-
ri.-açoe*; toriim publicados, edl-i
tais e julgadas conctwrÈnol»8!
elaboi-adas centenas de plantas
e projetos; contratados, fabrl-
cados, inspecionados, eivsalados
t montados deiena* da equt-

pamento»:' construldaa monu-
mentais edificações: treinado*,
criteriosa e rlgorosamen-
te, mais de uma centena do

técnicos em operação e manu-
tençilo de vários nível*, num
trabalho de equipa que reuniu
engenheiro* e operário*, d* em-

prosa, de empreiteiros * d«

lmvòstrria. . ,
Vltrapassad* a fase prá-ope-

racional, el-la pronr*. «m fun-

elonanMnto, prodveririd» eletol-

•idade, eom a -««^rtea-tcUde •
a r«t<É*iah>Udad* *«»»c«rT»tiie»s

de uma Instalação .projetada
para serviço continuo, 1\ hora»,
ivr dl*.'

Senhor presidente Costa e
Silva; é*»r cabedal de experi-
ruela representado pela» enti-
dade» vinculada» oo Mlnliterlo
dM Min»» e- Energia pormlte-
nos olhar confiante» para o fu- /
luro do Pai», nr»ta hora rm
qur ingreajamo» rm nova fase,
rio desenvolvimento tecnolo-
gleo. Há pouco» dias tive a
honra de presidir, de arOrdo
com a cabia orientação rie vos-
-.. excelência, a aialnatura rio
convênio *m que ae definem
a» atribute*** da Comlstlo Na-
cional de Energia Nuclear e da
Vietrobrás. com vistas á lm-
plantação rie Centrais Nuclea-
re» em nosso Brasil.

Pe um lado, os cientistas e >
técnico* que compAem a ,van-
guarda dos e»peclallst«s nesse,
novo campo de energia. Res-
pqnsáveU. como Já o süo, pelo
equacionamento do dispositivo
que dotará o Brasil do com-
bustlvel nuclear. De outro
lado, este formidável frupu-
mento de empresa» dc eletrl-
cidade que reúne mais de cen-
tena de adminiitradores de alto
nivel, milhares de engenheiros
e «pecialistas na loralltaçto,
construçlo e principalmente na
opéroçAo de central» a rédea
elétrica» rio* mal» variado* ti-
pos * dlmensAe». Unlr-se-go
o» seus esforços, como Já o fa-
rem os homens do carv.lo o rio
potroíro. com os da eletrlclda-
de. para garantir, em pouco
tempo, a transformação em vi-
torlosa realidade, dos anseios
rie progresso e desenvolvlmen-
lo rio povo brasileiro. Para
tanto, náo faltarão os esforços
rio Governo federal e, em par-
tleular, senhor presidente, rio
Ministério das Minas e Kner-
pi* «• dou 6rg3o9 nuc il.r sfto
jurisdfolúURdos."

VALA COTKIM

E as*ini falou o presidente
da Central Elétrica dc Furnas:

"Na oportunidade de Se inau-
gurar oficialmente, a primeira
etapa desta usina termelétrica,
que adiciona 1<M MW A capa-
cidade geradora da regiSo
CenttO-Sul, Importa ressaltar
nüo apenas o aumento de ca-
pacidade de produçío rie ener-
gla elétrica dessa reglilo-chava
na economia rio Pais, mas co-
bretudo. o que significa esta
veaLbaçao no contexto energé-
tico ilrsta área.

A inauguração desta usina
tem duplo significado: o de
afirmar a presença do Govêr-
no federal no atendimento di-
reto do* problemas de energia
elétrica da área Guanabara-
listado do Rio, aulm como o
de demonstrar, mais nma veí,
as possibilidades de uma sa-
dia colaboraçío internacional
para • desenvolvimento do

. Pais, quando corretarnente orl-
entada. jjí

Desprovido de recursos encr-
gêtteos em seu prAprlo terri-
tArto. o antigo Distrito Fede-
ral, hbje Estado da Guanabara,
sempre dependeu de «uprl-
mentos dc energia oriundos do
fora. Tal situaçfio, que pode-
ri» ter conotaçíres graves, en-
volvendo a própria segurança
d» regiSo. se se tratasse de
uma naç.lo soberana, deixa,
porém, de ter maior significa-
c8o quando encarada no con-
texto da Federaçáo, em que a
política energética * orientada
pelo Go\-trno federal e onde A
livre o fluxo de energia do
qualquer área tio território na- .
cional para outra, Assim como
pouco importa ao cldadSo do
Ceará »e a energia que lhe
chega provenha da usina de
Paulo Afonso, na Bahia, tam-
bém ao carioca nüo lhe faa
diferença se a energia que re-
cebe seja oriunda da usina da
Nllo Peçanha, ' no Estado do
Rio de Janeiro, ou da de Fur-
nas, em Mina» Gerais, contan-
to*qu* lhe seja assegurado su-
prtmento adequado • Inlnter-,
rupto sempre qua necessite.

Todavia', A Importância eco-
nAmlca e política deste Estado,

• aliada ás partlcularldadq» da
sua poslç8o geográfica em faca
do* grandes potenciais hldre-
létrleos da regiSo Centro-Sul,
impfts aos planejadores do su-

primento de energia a esta
área uma certa prudência, que
te tradUKlu pela lofaUnaçSo,
peito doa centros da carga, de
uma fonte geradora térmica
capai de assegurar um mirilmo
de capacidade de suprimento,
ng eventualidade de lntemip-
çAes 

v <i*« grandes linhas de
transmissão, ao mesmo tempo
que se constituía a comple-
mentação térmica naturálmen-
te solicitada pelo alstema hl*
dráulico interligado.

t este o sentido da usvria do
Santa Crua, e que justifica «ua
localiiaçSo neste Estado: com-

plementaçRo térmica regional
è reserva geradora local, perto
de um gTande centro eonsu,-
mldor.

Conjugada eom a Interliga-
çüo da usina de Furnas, ao
Rio de Janeiro, por Intermé-
dio da linha de transmlssfio de
545 mil volts". Furnas-Jacarepa-
guá. recentemente posta em
serviço, esta usina, em sua
etapa final de MO MVT, será a
maior usina termelétrica do

\ Pais. constituindo uma das
phças mestras do suprimento
de energia á área Guanabara-
Eetado do Rio de Janeiro, aa-
aegurando-lhe tranqüilidade e
continuidade de fornecimento,
Urre do« percalço» fio» periA-
dico* racionamentos de que foi
vitima no« Altimo» tempo».

Mesmo neste primeiro está-
gio, porám, o refArço Já é
considerável. Atè lecentemen-
te. a capacidade geradora to-
tal disponível na área Sua-
«abem — K-tedo de Rio, in-
elutndo tAda* a* usina* da
light. da Cie. Brarilelr» de

- Sns-ag-U nétrlíra. da CasnlanSo
•Madoal «e n-e-sgjia Hléhrlca

da Guanabara, e de outro» slx-
lemas menores, era da ordem
dc 900 MW, «os quais se devo
«crescer cerca de 200 MW rin
capacidade de traiumlirUlo dn
linha rie 320 I.V de Cilbuiüo
e Lajes. Havia assim uma ca-
pacidade total de entrega rie
energia nesta áica ria ordem
de 1.100 MW.

GUANABARA NAO t MAIS
"II.11A ENERGÉTICA"

l»m a rmiclusAo do primei-
ro circuito da linha de trans-
mlssfio Furna» — Guanabara,
que poderá transportar, em
rondlçAea normais de opern-
çAo. cerca rie 300 MW, c a en-
traria em serviço ria 1.' etapa
rie Santa Cruz, rom 100 MW,
aumentou rie 400 MW, ou seja.
em cérea de 401"., a capiiclilade
atual de auprlmento de ener-
gla elétrica a esla região. En-
tnelonto, o rendimento máximo .
riêsse refArço depende da ra-
plder. com que se possa con-
clulr o programa, em curso,
de mudança de freqüência na
área - do listem* Light, uma
vez que todo esse auprlmento
adicional é na freqüência de
60 hertz. ; '

A importância do programa
dc mudança de freqüência n.io
reside, porém, somente em
propiciar plena utilização des-
sa capacidade geradora adtcio-
nal. Ela representará o fim
do Isolamento da Guanabara
e .áreas adjacentes que, alô
agorV por causa da diferença
d* clelogcm rie seus serviços
de elrtrlcidnde. nunca pude-
ram ser efetivamente integra-
rios elétricomente no conjun-
to energético regional. Termi-
nada a conversão, a Guana-
bara e as demais áreas hoje
suprida:! ainda na freqüência
rie 50 hertz, ficarão em posi-
iart de poder usufruir, em
Igualdade de condições com as
demais unidades da Federação,
dos benefícios dos grandes po-
tendais hidrelétricos que a
região Centro-Sul contém.

, COLABORAÇÃO DA
ALIANÇA

A construção desta usln», ar.
presidente, assim como a li-
nha de traVismissSo a que aca-
bo dc me referir, constituem
mais alguns excn-plos de co-
mo o setor de energia elétrica
se presta a uma efetivo cola-
boroção de rerursos estran-
geiros ao nosso desenvolvi-
mento econômico.

Concebida numa época em
que se agravava seriamente a
kgtuação dc nosso balanço d*
pagamentos, e ná qual. por
outro lado, nossa incipiente
indústria mecânica, e de ma-
tcrlal elétrico estava longe de
poder contribuir substancial-
mente para. a fabricação do

equipamento aqui exigido —
a usina .de Bania Cruz nao
teria tido viabilidade, nio fon-
•e ¦ possibilidade de contar
com apoio financeiro externo
.- o qual em boa hora surgiu
através do financiamento de
15.5 milhões de dólares da
USAID, os quais,- somados aoa
60 mllhSes de cruzeiros novos,
em valAres atualizados, da
Eletrobrás. constituíram o In-
vcstlmento aqui re»llz«do.
Contribuiu alnd» a USAID de-
cl«lv»mente para a conalruçAo
da Linha de Transmissão Fur-
nos — Guanabara com um em-
préatlmo de 16.7 mllhAe» de.
dólares, que abrange várias
obras além desse importanto
rio rie interligação regional.

O QUE FURNAS FÊZ

Esta termelétrica que hoje se .
Inaugura é fruto de sele anos
de atividades. Náo que uma
obra desta- exija necessária-
mente tanto tempo de exe-
cuçáo; mu 6 que, programa-

•da em 1961 pela antign
CHEVAP, te*o a sua marcha
vários vezes prejudicada pelas
Ticlsaitudes por que passou
aquela extinta organização, aa
quais nao poderiam deixar de
se refletir no seu andamento.

Transferida em 1965 para a
Jurisdição direta da Eletro-
bris, em decorrência do De-
creto n.e 56.806, de 30 de sgAs-
to de 1965, que encampou
aquela companhia, foi, final-
mente, em obediência ao De-
creto 80.350, de ip do março
de 1067, Incorporada ao siste-
ma de Fumos.

A nossa participação direta

nesta tarefa foi, portanto, mui.
lo modesta; o grande crédito
de sua execução, cabe aos que
nos precederam, principalmente

á administração do general
Orlgenes da Soledade Lima que,
quando na presldênsla da Jun-
ta de Administração das obras
das' usinas do Funil e Santa
Cruz, teve atuação decisiva pa-
ra conclusão acelerada da obrai
e ainda à. competente equipe
de firmas empreiteiras — Em.
presa Brasileira de Engenha-
ria S. A. e Chrlstlanl — Niel-
een Engenheiros e Construto-
res, sob a coordenação da West-
inghouse Eietrlo Corp., contra-
tante e fornecedora do equipa-
mento principal.

Mas é escusado .dizer que o
fato de estarmos hoje aqui se
deve sobretudo à ação firme
dos engenheiros Mauro Thlbau
e MarcondcB Ferraz, respecti-
vãmente Ministro dos Minas e
presidente da Eletrobrás no Go-
vêrno do marechal Castelo
Sranco, que enquadraram eate
obra num programa prioritário
de primeira Unha, mantido em
sua plenitude pelos «eus auces-

i sôrés, ministro Coets, Oaval-
cantl e eng» Mário Bharlng, o

- - «Tue~iswpirmi~vTJUB,' eonclu-
a&o em tempo bábll para acudlr
i grava crise de suprimento do ,
energia por que passou recen-
temente a Guanabara, ensejan-

dn ainda um «van*» deoltlvo
no program» d» mudança do
freqüência neste Eatado,

Km resumo: ao »a»umlrmoa o
comando deata uaina, coube-
nos apenas arrematar a obra.

já praticamente concluída, e
equipá-la do neoessArlo pessoal
operativo.

ESCOLA DE TÉCNICOS

A esse respeito, ©abe meu-
clonar que, Independentemen-
te de sua significação no Fia-
no Regional de Suprimento de
Enirgla, esta usina de' Banta
Crua representa Importante pa-
pel no desenvolvimento da for-
maçáo d» técnico» nacionais
em usinas termelétricas, dos
quais há no Pala notória escoa-
aez, e que assume dia á dia
transcendental Imp ortãncla,
quando nos preparamos para
ingressar, em grande escala, no
campo da energia nuolear —

porque tem sido, tradicional-
mente, no parque dé tuas usi*
na* termelétricas que os de-
mais países têm encontrado o
elenco de téonlco* para opera-
«áo de auas usinas atêmlcuB,
que nada mais são, em oua es-
sèncla do que usinas terine*
létrlcaa convencionais, a vapor,
onde. a caldeira que queima
óleo ou carvão é mibstltuld»
por um reator quo queima uri-
nlo.

Desde que ficou decidido que
A usina de Banta Crua seria
Incorporada oo sistema elétrl-
co de Fumas, abrimos, em
nosso Centro de Treinamento
altuado Junto ao acampamento
d*, usina de Fumas, um curso
especial para formação de ope-
radores de usinas termelétricas,
e o resultado tem tido o me-
lhor possível, como o compro,
va o fato de aqui estarmos h&
cerca de um ano, operando es-
l.a Instalação com pessoal qua-
se todo formado em caaa. Esta
(turma, ainda relativamente
Jovem, Já estará substancial-
mente amadurecida quando en-
trar em funcionamento a se-
gunda etapa da usina, cuja
construção boje lnclamos, e po-
dera facilmente ser ampliada o
aperfeiçoada para se tomar o
núcleo de uma equipe mala es>
peolallzads, se acontecer ficar-
mos associados aos planos nu-
cleares em perspectiva.

São estes, sr. presidente, os
I fatos marcantes da história dês-

te empreendimento e-que e si-
tuam no panorama energético
brasileiro'.

V. Exa., sr; presidente.-e-o-
ministro Costa Cavalcanti po-
dem orgulhar-se de estarem

inaugurando uma Instalação
digna d» um sistema elétrico

da primeira classe e flear eer-

tos d* que a direção da Central
. Elétrica de Funaa tado fer*

pera que ou» nova etapa aeja

eonducdda dentro doe alto* pa-
drtes técnleoò-edminlatrarfvó». •"•- *»y
que vim norteando «atual ad*
mlnlstração da energia elétrica.
no BrasU. '''

em moveis, livros e tecidos
Equipa Técnica altamaol» «spe-
claliiada.
Furacão milimétrica com Injeção
dn inseticida no madelramento
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Grande Rio
\u

• •vai integrar
...

os problemas

comuns do

E. do Rio

!¦ i-
¦'i,.<

e dá

Guanabara

O-erfla Almeida

r,k O Grande Rio, que se convencionou
chamar a área metropolitana da Guanaba-
ra, é uma tentativa de integração de dois
Estados social e economicamente. Guana-
bara e Estado do Rio, com trabalhadores
fluminenses exercendo suas atividades na
Guanabara, com uma mobilidade popula-
cional permanente dentro da área que
abrange nove municípios: Itaguai, Nova
Iguaçu, SSo JoSo de Meriti, Nllópolis, Ca-
idas, Magé, Sáo Gonçalo, Niterói e Belfort
Roxo.

Essa tese, defendida inicialmente por
«ma série de reportagens do CORREIO DA
MANHAs e apresentada no plenário da
Cfchara, ém Brasília, pelo secretário Vitor
S&heiro; de Serviços Sociais, baseia-se
num levantamento da Companhia Progres-
so do Estado da Guanahara e agora trans-
forma-se em realidade, com o anteprojeto
do arquiteto Harry James Cole, Areai Me-
tropolitarioí e Desenuoluimento Integrado
no Brasil, e o decreto elaborado em con-
Junto pelo Banco Nacional da HabitaçSo e
o Ministério do Interior.

TESES E OPINIÕES

O político que estiver contra tem
vista curta ou é burro —, diz o arquiteto
Harry James Cole, do Serviço Federal de
HabitaçSo e Urbanismo (SERFHAU), au-
tor do anteprojeto a ser encaminhado a
Brasüi».

± ponto pacifico: mais cedo ou mais
tarde essa integração terá que ocorrer e
principalmente no sentido econômico, já que
sua aceleração é de grande significação para
o Estado do Rio, pois a Guanabara é o pólo
de senvolvimento desta área —-, afirma o di*
retor-superintendente da Cia. Desenvolvi-
mento Econômico 4o Estado do Rio de Ja-
neiro, economista Manoel tJenriques de Si-
queira.—**niando estudamos as áreas metropoli-
lanas ,e analisamos seus serviços, não pode*
mos deixar de nos preocupar com o Grande
Rio, que :íerá, segundo estimativas oficiais,
sua população duplicada em 1980, perfa*
sendo 11 milhões de habitantes utilizando
serviços já precários e deficientes para seus
cinco e meio milhões atuais —, salientou em
seu discurso em Brasília, o secretário de Ser*
Viços Sociais da Guanabara.

_ o problema só pode ter equaciona-
mento dentro desta perspectiva global, pois
hão sé pode querer ver a Guanabara isolada
• com milhares de trabalhadores do Estado
do Rio exercendo suas atividades na Gua-
nabara e consumindo no Estado do Rio —, é
a opinião do vice-presidente da Companhia
Progresso do Estado da Guanabara ....
(COPEG), sr. Marcilio Moreira.

tal do Estado do Rio, • ¦ Guanabara, ISO
mil pessoas diariamente atravessam de ltn-
cha, numa mobilidade populacional também
comprovada pelo município de Duque de
Caxias, com 400 mil trabalhadores se loco-
movendo até à Guanabara. Essa Integração
tende a aumentar com a construção da pon-
te, para transporte da oarga, e do túnel Rio-
Niterói.

— A integração social Já existe, devido
à proximidade, o quo precisa é ser complr-
mentada, com a integração econômica, atra-
vés do túnel e da ponte —, diz o econo-
mista Manoel Henrique de Siqueira, seres-
centando que a indústria do Estado do Rio
será altamente beneficiada, o mesmo acon-
tecendo com a agropecuária da Baixado
Fluminense.

Fora o vlce-presldcnto da COPEG,
Marcfllo Moreira, com a integração econo-
mlca e social do Grande Rio qualquer tii-J
de solução política será mais fácil

ONDE COMEÇA

Em seu anteprojeto sobre Área» Aí«-
tropolitana-, o arquiteto Harry James Colo,
carioca filho de Inglês e superintendente do
SERFHAU, define as características do
que se convendonou chamar o Grande Rio:

1 — território com mais de uma entl-
dade polltico-admlnlstratlva; 2 — impor-
tftncia economico-soclal macro-regional
(área de influência nacional); S — predo-
minfincie dos setores de atividade econô-
mica secundária (indústria) e terclárla
(turismo, comércio e cultura); 4 — centro
de cultura e apoio financeiro das macro-
regiões (teatro, universidades e museus);
5 — continuidade urbdna; 6 — mobllidado
populacional permanente dentro da área;
e 7 — serviço» público» » de infra-estrutu-
ra de Interesse.

No ano passado, em outubro, o secreta-
rio Vítor Pinheiro, no plenário da Câmara
em Brasília, chamava a atenção dos depu-
tados:

— Considerando que qualquer política
de desenvolvimento que não tenha como
objetivo primordial o homem, procurando
integra-lo na sociedade de que é parte.
é uma política falha e desumana, dirijo-
me aos senhores deputados, no sentido do
chamar a atenção para a necessidade da
institucionalização, pelo Governo, de um
planejamento integrado, que reformule a
estrutura brasileira adequando-a de um de-
senvolvimento, cuja premissa seja a Jus-
tlça social.

O levantamento de dados já está sen-
do feito por uma comissão representada por
elementos dos dois Estados e a COPEG já
deu inicio à expansão da Guanabara, em
direção i Zona Oeste do Estado, que abran-
ge áreas desde Bsingu até Itaguai, beneíl-
ciando Jacarepaguá, Santa Cruz e Nova
Iguaçu, a fim de esvaziar o saturamento
da Zona Este da Guanabara».

Ontem foi inaugurada, no terreno da
Companhia Siderúrgica da Guanabara
(COSIGUÀ), em Santa Cruz, a Usina Ter-
melétrica e futuramente serão instalados o
porto de minérios e graneis na Bala de Se-
petiba, antes do limite oeste da Guanabara
Va Usina _ide-urgica, contígua à Usina Ter-
melétrica ontem inaugurada.

PROBLEMAS COMUNS

y O secretário de Serviços Sociais e o su-
perintendente do SERFHAU analisam os
problema» comuns entre o Estado do Blo e
a Guanabara, baseados na infra-estrutura —

problemas de transporte, água e habitação
_-, que não podem ser resolvidos pelos mu-
nlclpios e vêem o futuro do desenvolvlmen-
to nas áreas urbanas, já que atualmente
existe pouca comunicação e nenhuma co-
ordenação entre os diversos níveis de Go-
vêrno, conforme acentuou o arquiteto Harry
James Cole, ao referir-se aos 60% da área
da Guanabara que pertencem aos *w*rnoa
estadual e federal. Para êle. a solu So
está em coordenar a quem deva utilizá-los.
_34L?d_ racionalização da locação d» re-
cursos financeiros e da disponibilidade de
terrenos e imóveis.

Paralelamente ao decreto do Governo
federal, que criou a coordenação e estabe
Sento da área metropolitanado Grande
Rto, com vistas ao V™*}*™.** hf "a<T
das áreas limítrofes da Guanabara e do Es
tado do «o, íoi feito o decreto norma vo

1.059, estabelecendo as diretrizes háslÇ"
ãa política habitacional, criando as seguiu-
tes formas de trabalho:

1 _ nor intermédio do Escritório de
Programação Urbana, diretamente subor-
dinado à Secretaria de Governo que esta-
Será a programação dos estudos das fa-
velas, em consonância com outros três ór-

Sf.ite- da Secretaria de Serviços So-
ãals'- COHAB e Função ^to M
— e um da Secretaria de Economia —

CODESCO;
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FAVELAS NÃO TÊM
COMUNISMO AFIRMA
O GOVERNO DA GB

Não temos conhecimento do qualquer movimento
subversivo nos favelas cariocas, nem multo menos da
constituição de células comunistas entre os favclndos.
Se houvesse alguma coisa neste sentido estaríamos
informados pelos serviços sociais dns regiões adminis-
trntivas que pertencem à Secretaria, esclareceu, ontem,
o secretário de Serviços Sociais, sr. Vitor Pinheiro.

Ao contrário, os favelados — 800 mil, um quinto
da população da Guanabara — sempre nos recebem
muito bem, e colaboram nas iniciativas que lhes dizem
respeito realizadas pela Secretaria, onde comparecem
para debater problemas, opor-se às soluções propostas
por nós, se este fôr o caso, acrescentou.

A IMAGEM DO PROBLEMA
A Secretaria do Serviços Sociais pegou pressa» do Governo federal nas favelas

PAGAMOS
UMA NOTA FIRME
PELO SEÜ V0LKS!

(5*)m mvita convwna...
dinheiro na mão.1)

fi
¦ _.______ ____¦_¦__¦___ l.:^ HJIüü__ Jtóy H

JÊ:'Qualquer modelo c_ nfío.
Negócio feito com gent»do confiança, responsável.

0 INTEGRAÇÃO

A opinião geral do» elaboradore» e au*
toridades. governamentais dos dois Estados
prende-se ao sjrpécto econômico, já que os
dois Estados se encontram numa mesma
área, com a Guanabara situada dentro do
Estado do Rio e dependendo muito dos seu»
Tecur-os, pela proximidade e melhores con*
dlções de tempo e custo.

Além disso, conforme frisou o diretor*,
«uperintendente da Companhia Desenvolvi*'
mento econômico do Estado do Rio 
<CODERJ), economista Manoel Henriques
de Siqueira, a Guanabara tem certa agrega-
ção, que repercute no custo e favorece o Es*
tado do Rio, por ser o segundo grande cen-
tro industrial do Pais, dispondo de serviços
que permite uma agregação industrial em
grande escala: "pode-se instalar uma fábri-
ca na Guanabara, sem pensar no problema
tle técnicos e mão-de-obra especializada".

A integração social todo» reconhecem e
«4 números confirmam: entre Niterói, capl*

V v -

2 — o problema puro e simples da
construção será enfrentado pela COHAB,
dentro de uma programação globdia ser
estabelecida com o Escritório de Progra-
maçâo e Coordenação de Habitação de In-r
terêsse Social da área metropolitana do
Grand» Rio, órgão federal que agirá de
acordo com os estudos programados pelo
Estado da Guanabara;

3_o trato com as favelas em todas
as suas implicações, inclusive o controle de
sua expansão, está atribuído à Secretaria
de Serviços Sociais, por intermédio da
Fundação Leão XHI;

4.— quando fór possível a urbaniza-
ção dás favelas, pela» condições topográ-
ficas, geológicas e maior integração da
comunidade, a CODESCO, com «eus recur-
sos e em convênio com as demai» Secreta*»
rias, executará ê»te serviço de urbaniza*.
ção, baseada' nos aspectos sociais e econô-
micos que aconselharem está medida, mer-
cado de trabalho próximo, perspectivas de
investimentos industriais dentro da região,
inclusive oportunidade de trabalho dlver-
sificado, para os que tenham um mínimo
de capacidade profissional, uma vez que as
indústrias leves (que empregam mulhe-
res) estarão ná periferia urbana. ¦

A população das cidades limítrofes e
dos subúrbios mais afastados vive prática-
mente no centro da Guanabara e o secre-
tário Vítor Pinheiro diz que isso já é a
própria integração do» dois Estados, pela
freqüência diária ao trabalho, ^

O que vai acontecer é que esta po*
pulação, qüe só aa integrava na vida da
Guanabara, vai aa integrar na solução dos
problemas comuns do Grande Rio e poderá
participar dos planejamentos nas comunl-

. dades isoladas —, afirma ainda o secreta-
rio Vitor Pinheiro e acentua:

Não te faz um planejamento, uma
urbanização, aem que a comunidade seja
ouvida, isto já é 0 começo da participação,
da integração, tles sentirão que é neces-
sário o diálogo que o Governo vai propor
em tempo oportuno. O Governo diz que
começará com 30 mü unidades, estando,
atualmente, verificando quais as áreas que
serão inicialmente atingidas, para se fazer
um estudo tódo-econômlco, um levanta*
mento, a para qua sa posta abrir um diá-
logo com a população.

Lgo. do Machado, 23
Tel: 45*8044-
DlSrlamcolo oli as 22 hora*.
Sitados at* is IO horas.
Domingos • larlados •¦• ia
12 horas.

Haddock Lobo, 40
Tel: 54-1449
Dl&rlamsnto ali is 10 horas.
Sibados ali is 16 horas.
Domingos o feriados ali i*
12 horas.

Modelo «S.-A.
OCFftRTUKNTO Df CMROS
USADOS - REVISADOS
Vamo* a «ua caia
para avaliar seu Volka.

Festa dos 60
da ABI com
limita poesia

O Departamento Cultural
dn ABI • a prof* Rltinha
Mour» Cezlmbre., poetisa e
d-\_-r_dors. promoveram
rtviial de poesias de Dulce
Peixoto, no programa íestl-
vo dos CO anos da Casa do
Jomftllsta. No programa,
foram declamadas poesias dc
Machado de Assis, Pascoal
Yt-bomi Filho, Riünlia,
Moura Ce-lmbm. Cecília
Meireles, Guilherme de Al-
mu Ida, Maria Idallna Jaco-
bina, Ric-rdtna Tone, Elton
Carralrio, idMlo Krau, Dul-
ce Felxoto, Agmax Murgcl
Dutra, Raul Machado, Ma-
rilitn Po_toll, Gluseppe Ohla-
ronl, tro dos Santos Castro,
Cnrmen Vlans, Maria Hele-
na e Bscets-me, DtutI —
de outor desconhecido.

PROB_EMA FEDERAL

A criação do órgão íedernl
que coordenará o problema
da chamada habitação dn
Interesse social, as favelas
n.i área do Grande Rio cs-
tá de acordo com o que dc-
fendo desde que mo tomei
secretário de Serviços So-
ciais: as 300 favelas cario-
cas locallmdas em 330 lo-
cais diferentes sáo um pro-
blema federal, pois apenas
10% de sous habitantes sao
cariocas, os outros M% sen-
do constituídos por minei-
ros, do -stado do Rio, do
Espírito Santo e nordesti-
nos, nesta ordem específica.
Assim, o órgão indicado pa-
ra resolver este problema to-
ria mesmo que ser federal:
pois diz respeito a brasUei-
ros de outros Estados o
a Guanabara nfio dispõe de
recursos para resolvê-lo só-
zinho.

Por isto nfio acredito quo
a criação da Coordenação de
Habitação de Interesse So-
ciai na Área Metropolitana
possa ter implicações políti-
cas, como esta divulgada,
segundo a qual o Governo
federal criou a Coordenação
para impedir a propagação
da subversão nas favelas.
fato que Jà estaria aconte-
condo em certas favelas ca.
riocas, que teriam inclusive
células comunistas funcio-
nando.

Segundo o sr. Vitor PI-
nhelro, para se resolver o
problema das favelas cario-
cas, 4 necessário antes de
tudo deter a corrente migro-
torta, pois de 10 a 12 mil
unidades de habitação sub-
ixirmais (favelas) fio cons-
truldas anualmente na área
metropolitana do Grande
Rio. Assim, antes de tudo
é preciso fixar a corrente
migratória nos seus locais
de origem, através de cria-
çfio de mercados de traba-
lho, pois nfio 6 pelas "luzes
da cidade" que as pessoas se
sentem atraídas quando dei-
xam o Nordeste ou Minas
para vir para o Rio, mas pe-
las diversas possibilidades de
vida melhor que o Rio lhes
oferece.

Partindo das favelas exis-
tentes na Guanabara, pode-
mos considerar a grasso mo-
do que 60% dos favelado?

podem continuar onde vivera,
através da urbanização lo-
cal, outros 50% terilo que
ser removidos, pois suns fa-
velas nfio podem ser urba-
nlzadas. Mas è lndlspensA-
vel que estas remoções sejam
feitas para locais próximo*,
dns favelas de origem, para.
quo nfio seja quebrado o
vinculo Bóclo-cconômico do
favelado, pois Já está pro-
vado estatisticamente que

o que leva o favelado a se Io-
callzar na favela nfio é o
acaso, mas o mercado de
trabalho. Neste sentido 4
que Já 6e sabe que experlên-
cias como Vila Kennedy, e
Vila Aliança estfio erradas,
justamente porque quebram
iate vínculo: o e-xíavelado
passa a morar numa cidade-
dormitório, tal a distância
entre o trabalho e o local
de trabalho.

Justamente oi entra
a necessidade da criação
desta coordenação federal:
o Estado da Guanabara tem
poucos terrenos de tamanuo
razoável que possam permi-
tlr a remoção de certas fa*
velas, sem quebrar o vinculo
casa-trabalho de seus mo-
radores, enquanto que o
Oovérno federal tem estes
terrenos, além dos recursos
e verbas de que não dlspôo
o Estado. O problema no
entanto é enorme: trata-se
de resolver o problema de
moradia para 800 mil pes-
sons. De modo que serão
precisos pelo menos 10 anos
a 15 anos para resolvê-lo, ca-
so eeja contida a corrente ml*
gratória de outros Estados
para o Rio.

FEDERAL & ESTADUAL

O sr. Vitor Pinheiro con-
cluiu afirmando que a cria-
ção do órgão federal em
nada tiraria a autonomia do
órgão estadual criado tam-
bém esta semana, para coor-
denar o problema de fave-
lados na Guanabara. O ór-
gAo estadual continuará a
planejar e executar, agora
em coordenação com o ór-
gfto federal.

COMPRAMOS
TERRENOS PARA INCORPORAÇÃO

Para entrega desocupados no CENTRO, FLAMENGO, COPACABANA,
IPANEMA, LEBLON.

CIVIA
Tratar (/ chefe da Divisão de Vendas.
Travessa Ouvidor, 17 (2.°).
Tets. - 52-8166 / 32-4830. 95035
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A IBÉRIA leva voes do Rio ou Sío Paulo a
Clsboa, Paris, Roma, Zurlch, Frankfurt ou a qualquer
capital da EUROPA com conex-o Imediata em Meai

Depois do um sono repousants, a bordo do
OC-9 Turbofan, você chegará -atoam*-- à Europa,

pela manha.
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FARMACÊUTICO DIZ
QUE FUNÇÃO ACABOU
E COLEGAS REAGEM

— Quando há um apêndice infcccionndo num
organismo, e quando éle precisa ser desinfetado para
o bem da coletividade, mas em detrimento de uma
minoria com cobiças políticas, então ela se apavora
e, logo, enceta somente ataques pessoais, com sabor
estéril e infundomentado". Assim declarou, ontem, o
médico e farmacêutico Anísio Cerqucira Luz, ao

reafirmar sua posição de quc o "farmacêutico perdeu
sua função no mundo moderno'.

Para o diretor da Faculdade de Farmácia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor
Alcides Silva Jardim, "o dr. Cerqueira Luz está de-

satualizado e continua confundindo farmácia comer-

ciai — um dos vários ramos do campo — com a

profissão farmacêutica, esquecendo que o técnico da

indústria de medicamentos é o farmacêutico".

A TESE

Segundo o dr. Anísio
Cerqueira Luz, ex-profes-
sor de Fisiologia da Facul-
dade Nacional de Mediei-
na, "a função do farmacéu-
tico já caducou no pano-
rama contemporâneo, e o
serviço de manipulação,
que era a função principal
do farmacêutico, já não
existe mais, a não ser em
uma ou outra farmácia li-
gada à homeopatia". No
interior brasileiro, o nume-
ro de farmacêuticos é irri-
sório em relação ao nume-
ro de farmácias, e o que
se vê, é um grande nume-
ro de profissionais práticos
exercendo a função ilegal
de clínicos. Disse que
quando esteve, em 1966,
como diretor de Saúde do
Território de Roraima, ve-
rificou que nenhuma far-
macia cumpria a lei, pois
em Boa Vista não havia
um só farmacêutico diplo-
mado. Lá, como em outros
cantos do Brasil, os mani-
puladores não têm mais fu-
turo, pois os laboratórios
descarregam a todo mo-
mento remédios em lugares
longínquos como Roraima..

— Ainda em 1966, a far-
macéutica M. A. Pourchet •

publicou um livro sob o ti-
tulo Perfil do Ensino Far-
macêutico no Brasil, no
qual ela mostra o desinte-
rêsse do jovem pela profis-
são, face ao pouco futuro
que ela oferece, pois, pou-
cos dispõem de capital pa-
ra montar uma farmácia, e
têm que viver vendendo o

. nome, como farmacêutico
formado, para legalizar vá-
rias farmácias, em troca cie
uma irrisória quantia, mui-
to embora — continuou o
dr. Anísio — exista o De-
creto n.° 20.627, de 
9-11-1931, que dá a esses
profissionais o • direito de
30% do capital das sócia-
dades anônimas ou por co-
tas, quando forem respon-
sáveis por qualquer firma
comercial. Quanto ao livro
da farmacêutica M. A.
Pourchet — continuou —
ela demonstra com muita
oportunidade que, nun'a
pesquisa feita entre 443 es-
tudantes, sendo 164 moças
e 279 rapazes, evidenciou-se
que 30% das jovens dirigi-
ram-se ao curso de Farmá-
cia por influência de pais,
noivos e irmãos; 27% dos
rapazes responderam que
foram para o curso "por
não ter conseguido ingres-
«ar na Faculdade de Medi-
cina"; e no subtítulo do
assunto "Profissão alterna-
tiva", em vez de Farmá-
cia o que desejaria estudar,
responderam: 78% que-
riam Medicina, e 12% Qui-
mica, o que vem indicar
que o corpo discente da
Faculdade de Farmácia não
tem real vocação.

— Além do mais — con-
cluiu — "as 18 faculdades
e 4 escolas oficiais existen-

. __ tes no Pais, que apresen-
tam muitas deficiências,
deveriam ser fechadas por-
que não têm condições pa-
ra ensinar com proveito.
As que puderem ser apro-
veitadas, devem se trans-
formar em escolas de Qui-
mica, e as outras em facul-
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l CIENTISTAS PEDEM
MAIORES SALÁRIOS

dades de Medicina, o que
resolveria o problema dos
excedentes de Medicina.

A ANTÍTESE
Na opinião do diretor,

professores e alunos da Fa-
culdade de Farmácia do Rio
de Janeiro, "o dr. Anísio
Cerqueira, além de estar
mal informado, desatuali-
zado na ciência farmacéu-
tica, e confundindo farmá-
cia comercial com a profis-
são farmacêutica, demons-
tra que náo conhece a
estrutura de nenhuma es-
cola dos nossos dias, e erro
quando fala que a missão
do farmacêutico do mundo
contemporâneo se restringe
ao serviço de manipulação".
Segundo o professor Ênio
Garcia Goulart, da cadeira
de Zoologia e Parasitolo-
gia da Faculdade, "no cur-
so de Farmácia há nos pri-
metros dois anos uma série
de matérias lecionadas no
chamado "tronco comum de
formação"; o terceiro ano
divide-se no curso de Far-
macêutico e no de Bio-
químico, para, finalmente,
no quarto ano, como con-
clusão deste curso, seguir-
se uma das três especialida-
des: Indústria Farmacêuti-
ca, de Alimentos e de Cos-
méticos; Quimica Terapêu-
tica e Laboratório de Saú-
de Pública. Assim — prosse-
guiu o professor — é irra-
cional querer absorver-se
um curso tão especializado
como é o de Bioquímica,
em favor do Curso de Qui-
mica, voltado tão somente
a produtos químicos pesa-
dos. O ramo que é passivo
de crítica, e que o dr. Cer-
queira sempre confunde, é
justamente o farmacêutico,
cuja função realmente caiu
em desuso, face- às som-
brias perspectivas que êle
oferece. Inclusive, de 1963
a 68, dos 157 alunos que fi-
zeram opção ao terceiro
ano, apenas oito descamba-
ram para o ramo farmacéu-
tico. Todavia, o farmacéu-
tico de hoje é um técnico
da indústria de medicamen-
tos, a qual comporta vários
setores. Há um setor de
produção, um de controle, .
e um de experimentação de
pesquisas. No setor de pro-
dução — frisou — o técni-
co especializado é um far-
macêutico, e sua função é
exclusiva. Nos demais se-
tores nada impede que ou-
tros profissionais colabo-
rem.

Com relação aos sala-
rios que os profissionais
bioquímicos percebem, a
argumentação do dr. Cer-
queira também é falida,
pois, a rigor, todas as leis
que regulamentam a profis-
são, desde 1931 até nossos
dias, foram revogadas pelo
Decreto n? 3.820, de 
11-12-1960.

Quanto ao desajusta-
mento vocacional que o dr.
Cerqueira tanto alardeia —>
opinião também fracassada
— o que se • deve dizer é
que não acontece somente
com os estudantes de far-
macia, mas com o de todas
as faculdades, pois vêm pa-
ra a universidade muito
mal informados acerca das
outras carreiras que não
sejam Medicina, Direito e
Engenharia. Neste s:r.'.idt,,
sugerirei, ainda este mês,
ao Reitor para encetar uma
campanha de esclarecimen-
to, através dos veículos de
informação, visando a uma
informação mais substan-
ciai acerca dos pontos ,'que
caracterizam cada profis-
são." . • . .

ENSAIO

Farmacêuticos acham que suas funções de pesquisa e manipulação são necessárias

DT NÃO TEM NORMA
"

PARA HABILITAÇÃO
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Composição e Impressão

de Jornais e Tablóides.
Trabalhos de Clicheria

Departamento Industrial

Simplificar ou complicar
— eis as duas tendências
no Departamento de Trãn-
sito em relação aos exa-
mes para a habilitação de
motorista, que sofrerão ai-
gumas mudanças, embora
ainda não haja uma defini-
ção a respeito e sejam con'
flitantes os pronunciamen-
tos das autoridades, que
ainda não sabem o que
querem cesse setor.

A tese da simplificação,
levantada pelo secretário
de Segurança, general Luiz
França, não passa de uma
idéia geral, negada na prá-
tica pelo novo diretor de
Habilitação, coronel Wilson
Sargentelli, e desconhecida
po'o gabinete do coman-
dante Celso -Franco. En-
imediatamente a prova es-
processam segundo crité-
rios pessoais dos examina-
dores.

MUDANÇA

A mudança nns critérios
para a habilitação de mo-
torista é lembrada cada vez
que entra um novo diretor
de Habilitação, alguns dos
quais, embora embuidos do
melhor propósito, acabam
envolvidos pela máquina de
examinadores montada no
Setor, que frustra todas as
tentativas de reformulação.

Agora, o novo secretário
de Segurança, general Luiz
França, resolveu intervir
diretamente no problema,
sugerindo a simplicação dos
exames pela eliminação da
ladeira, baliza, complexos
de sinaliações e outras exl-
géncias subjetivas, de tal
forma que uma prova na-
tural de trânsito e um ates-
tàdo de responsabilidade le-
vem o candidato a habili*
tar-se.

COMO Ê

Atualmente, o processo
para a concessão de cartel-
ras de habilitação começa'
no Instituto Félix Pacheco,
onde o interessado espera
30 dias por um atestado de
bons antecedentes, sem o
qijal não pode sequer fazer
prova escrita.

Munido do atestado e da
carteira de identidade, é
submetido a exame de vis-
ta e, se amador, realiza
imediatamente a prova ins-
crita. Nesta, responde a 20
perguntas, dez sôbre sinais
e apitos e dez sôbre regras
de trânsito, sendo obrigado
a decorar âs respostas por
um livrinho que é vendido
nas escolas e na porta do
Departamento. Se errar
mais de seis respostas é
eliminado, sendo obriga-
do a nova prova 15 dias de-
pois.

5?e passar na prova escri-
ta e fôr rofissional, faz uma
de máquina. Se fôr ama-
dor, espera um mês pararealizar os exames de rua,
no Maracanã ou na Lagoa,
Neste caso, poderá dirigir
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seu veiculo até ser habili-
tado, desde que acompa-
nhado por uma pessoa nes-
tas condições.

A prova de rua é fei-
ta em duas turmas pela
manhã, e à tarde no Ma-
racanã e na Lagoa, perfa-
zendo um total de oito tur-
mas e aproximadamente
240 candidatos por dia.

Os examinadores — fun-
cionários do Departamen-
to que recebem por banca
25 cruzeiros novos extras

 recebem uma ficha do
candidato com especifica-
ções gerais sóbre os pontos,
mas cada um o interpreta
à sua maneira ou segundo
cada candidato. Há alguns
que procuram dar o máxi-
mo de tranqüilidade aos
candidatos, orientando-os
antes da prova, e há ou-
tros que preferem infundir
o terror.

Assim é comum ao mes-
mó candidato — ou a qual-
quer curioso — observar
critérios diferentes nos
exames. Em alguns casos,
o maior ou menor interesse
do examinador depende
da hora. No começo, êle
está de cabeça fria. Quem
fica para o fim, às vezes,
já começa a prova diante
da má vontade do exami-
nador.

ESCOLA, NAO

Uma das soluções indi-
cadas agora é a transferên-
cia das provas para as es-
colas de motoristas, estabe-
lecimentos .que surgem
sem que sejam obrigados a
assumir muitos compro-
missos com o poder públi-
co, transformando-se mui*
tas vezes em arapucas. Há
muitas queixas contra elas
e não são raros os casos
em que são envolvidas em
escândalos de vendas de
carteiras.

Quando esteve à frente
do Setor de Habilitação, o
coronel Oswaldo Siffer
queixava-se cias dificulda-
des que enfrentava para
punir os vendedores de
carteiras ou traficantes de
facilidades. Em sua gestão,
pelo menos três escândalos
foram dados a público, maô
ninguém foi punido de fa-
to. No último deles, foi a
Invernada de Olaria que
autuou uma escola que se

servia do funcionário Jo-
sé Cascardo Scliar para
vender carteiras » 150 cru-
zeiros novos. Desconhece"
se o destino do inquérito
instaurado à época.

Segundo o Gabinete do
comandante Celso Franco
admite, uma carteira de
habilitação, através de au-
Ias em escolas, chega a
custar 500 cruzeiros novos,
isto, quando muitos can-
didatos podem fazer exa-
mes diretamente, prescin-
dindo do concurso dessas
escolas. Se estas passarem
a expedir carteiras, vão
submeter os candidatos aos
seus interesses comerciais
exclusivos.

REPROVAÇÕES
EM MASSA

Enquanto isso, os exami-
nadores continuam repro-
vando dois de cada três
candidatos que se apre-
sentam nas provas de rua.
O comandante Celso Fran-
co retirou a baliza dos exa-
mes, mas não mudou os
examinadores. nem definiu
os erros eventuais. Agora,
ó coronel Wilson Sargen-
telli admite restabelecer as
balizas, para complicar
ainda mais, embora náo
tenha ainda certeza do que
introduzirá nas provas. Êle
tem a seu favor, porém, a
possibilidade de trocar os
examinadores, peças da
antiga máquina, deixando
apenas aqueles que reúnem
condições para lidar com
pessoas das mais variadas
camadas sociais.

A julgar pelas informa-
ções do Gabinete do Dire-
tor do Trânsito, só depois
da viagem de 35 dias que
o comandante Melo Fran-
co fará à Europa e a Is-
rael se processarão as anun-
ciadas mMdanças. Éle de-
verá estudar os processos
de habilitação nos países
em que, como na Suécia,
Alemanha e Holanda, os
exames foram radicalmen-
te simplificados.

A favor da simplificação
estão os números sôbre
acidentes: são os que pos-
suem maior tempo de car-
teira e hão os novos mo-
toristas os protagonistas
ou responsáveis de gran-
de parte dos acidentes de
trânsito.

O cientista Llndolpho do
Carvalho Dlns disse, ontem,
que "os cientistas brasilei-
ros que so encontram no
exterior, prestando serviços
e lecionado em várias Uni-
versldades estrangeiras só
voltarão ao Brasil se o Go-
vérno lhes oferecer salários
dignos c não a remuneração
ridículo que é dada atual-
mente aos professores uni-
versitários brasileiros.

Acrescentou o diretor do
Instituto de Matemática
Pura e Aplicada do Conse-
lho Nacional de Pesquisas
que não bastam as condi-
ções de trabalho, que tam-
bém não existem no Bra-
sil, mas é necessário que o
Governo dague aos físicos,
matemáticos, químicos, cn-
fim a todos os cientistas do
País uma remuneração ra-
zoável, que lhes assegure
plena integração profissio-
nal,

EVASÃO
Disse ainda que a evasão

dos cientistas para o exte-
rior poderá ser evitada
através de uma politica
realista, frisando que nós
realista, frisando que "nós
não queremos privilégio,
nem tampouco demagogia,
mas apenas respeito à nos-
sa dignidade profissional".
Já o cientista Leopoldo Na-
chbin, também do do

IMPA, citou entre os 200
cientistas que estão no ex-
terior os seguintes: Paulo
Ribenbolm (na Queen's
University, do Canadá);
Flávio Botelho Reis (na
N/b r theastern University,
nos EUA); Alfredo Pereira
Gomes (na Univcrsité de
Nancy," a 100 quilômetros
de Paris).

Samuel Mac Dowell (na
Yale University dos EUA);
Moisés Nussensweig (na
University of Rochcster,
nos EUA); Neio da Silva
Allan (Unlversidad de Co-
lômbia, em Bogotá); Wol-
mer Versosa Vasconcellos
(na Rutgers University,
dos EUA); e mais os se-
guintes, que deverãt re-
tornar ao Brasil em agôs-
to próximo, para trabalha-
rem nas Universidades de
São Paulo e de Brasília:
Maurício Mattos Peixoto
(da Brown University);
Djairo Guedes de Figuei-

. redo (da Universidade de
Ilinois); Jacob Palhes Jú-
nior (da Universidade da
Califórnia); João Bosco
Pitombeiro (da Universi-
dade de Northwestern);
José Acióli (da Universi-
dade de Chicago); Geraldo
Severo de Souza Ávila (da
Georgetown University) e
Denis França Leite (da
Universidade de Newha-
ven).

O cientista Leopoldo
Nachbin é a favor da|
transformação das Unlver-
sidades em fundações edu«;
cacionals, "mas com o Go-i
vêrno subvencionando o
custo do ensino aos. estu»
dantes, ou seja, com o en-
sino livre e gratuito", sem
anuidades. Frisa ainda o
cientista que "nós devemos
trabalhar, todos os profes-
sores universitários, sob o
regime das leis trabalhistas;
e não do Estatuto do Ma-i
glstério ou do Estatuto
dos Funcionários Público»
Civis da União, aprovado!
pelo Congresso em 1952". j

O professor Lepoldo Na-|
chbin disse que atualmente}
acham-se ausentes do Bra-,
sil, n longo prazo, com a|
Intenção de continuar no
estrangeiro, até mesmo na
qualidade de imigruntes
nos países respectivos, dez
matemáticos pesquisadores.
Destaca o professor que os
Destaca o professor que os
matemáticos em questão fU]
guram entre os mais des»
tacados no setor da pesqul-
sa. Acentua o cientista quej
trabalham no pais, atual-j
mente, 19 matemáticos pes-j
quisadores brasileiros, do'nivel semelhante ao dos;
que se encontram fora do.
País, a longo prazo.
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Imprensa
O gabinete do Ministro da

Aeronáutica, ao ensejo do
transcurso amanhã, dia 13,
do dia. consagrado à. Im-
prensa, prestará uma home-
nagem à classe, reunindo
num almoço um grupo de
¦jornalistas especializados. Ca-
berá ao próprio chefe do
gabinete do Ministro, briga.
d«iro-do-ar João Paulo Mo-
reira Bournier, servir de an.
fitrião. As associações de
classe far-se-ão representar.

Agora, com o Novo Modelo

ÉlJlliJ estão realmente
irresistíveis 1
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Uma festa dourada 1 Conjunto
com 10 peças em ouro.

CAMPANHA
DA, C R I A N <J A
Colabore, vote também,
no programa .d* amparo
•o menor- abMtdorotfe.

.y ..

ARMONT "Ouro-t-Sfandard"
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CIENTISTA ¦NAO FOI H
PARA CASA DEPOIS VÈÈsm
DA APOSENTADORIA

Enquanto muitos sonham
. ..com o dia de poder gozar

os óclos de uma velhice
- sossegada no aconchego do
, lar, o professor Júlio Mu-

. -nlz, aos 70 anos, atingido
pela aposentadoria compu!-

.„sôrla, considera um pri vi-
,i , légío prosseguir na reclu-

são de seu laboratório no'.,'., 
Instituto Oswaldo Crur,
onde Ingressou há BO anos,
ainda estudante.

Isto não se faz de um
dia para o outro — disse o
cientista em voz forte e
grave, sublinhando as pa-
lavras com um gesto am-
pio, no qual procurava re-
sumir o desalento dos quo' . viram a pesquisa nascer no' Brasil e hoje são obrlrradoj»'"a assistir it sua gradativa
pulverização.

REALISMO

* preciso que o Govêr-
no tenha coragem de enca-
rar de _rente os problemas
da pesquisa — acrescentou

com realismo e decisão,
selecionando os homens
que sé vão dedicar a essa
tarefa, dando-lhes remune-
ração compatível com suas
elevadas funções e termi-
nando de uma vez por tô-
das com essa história de
acumulação, que é um pro-

...cesso de destruir o pouco
que resta da importante
atividade.

Argumenta-se que há
necessidades de professores

prosseguiu Júlio Muniz
e, assim, estes têm de dl-

vldlr as tarefas de pesquisa
com as do ensino. A dlfl-
culdadé pode ser fàcilmen-
te resolvida se nas univer-
sldades forem criados ou
ampliados centros de pes-
quisa dentro das disclpli-
nas lecionadas. O que não
pode é um pesquisador es-
tar correndo de um canto
para outro, à cata de ml-
calhas' para sua sobrevl-
vencia. O .ull-tlme, como
está, é um engodo. Um be-
Io dia o Governo o aca_a
a o cientista que optou por
esse regime fica — como ae
diz — na mão.

8ELEÇAO

— O pagamento do cien-
tista — acentuou — deve
sér compatível com a dig-
nldade e a Importância de
sua função, para que, ama-
nhl, homens do porte de
Magarlnos Torres não te-

... nham de receber NCrf ..«
¦ 300,00 por mês depois de

aposentado. * Igualmente
¦'. fundamental que a seleção

seja rigorosa —• como fa-
i zla Oswaldo Cruz — e não

como hoje ocorre, através
de leis que efetivam meros
bolsistas, com apenas um
ou dois anos de trelnamen-

™ to, os quais não comprova-

ram .a sua capacidade parn
a carreira,

PEDAGOGIA

— A preocupação de Oi-
waldo Cnt_ com a soleçâo
era tão grande —• rontl-
nuou o professor Muniz —
que o-lcvou ao extremo dc,
intencionalmente, construir
o edifício do Instituto longo
do centro da Cidade, numa
época em que os transpor-
tes eram difíceis e o local
ainda era cercado de man-
gues. Dizia Oswaldo Cru*.
que dessa forma somente
quem tivesse um desejo sin-
cero de aprender viria até
aqui. Apesar da aparente
contradição dôsse procedi-
mento do grande brasileiro,
a sua 'ntenção foi altamen-
te pedagógica c produtiva,
como demonst.-ou, forman-
do uma equipe notável,
criando um centro de pes-
quisas respeitado em todo
o mundo e instituindo a
principal escola de Medi-
cina experimental no Bra-
nll, de onde se irradiaram
os numerosos centros do
ramo que hoje existem
neste Pais. Se o Governo
náo atentar para a gravi-
dade do problema da pes-
qulsn. acabará transfor-
mando essas instituições
em meras repartições buro-
cráticas.

t ,
COMPLEXO

Ressaltou o professor Mu-
niz que, no campo da bio-
logia, é contra a remessa
de pesquisadores iniciantes
para os Estados Unidos e
outros centros, como hoje
se faz constantemente atra-
vés de bolsas de estudo:

— Ocorre que esses ra-
pazes, quando voltam, após
verem as' magnificências
dos laboratórios americanos,
são acometidos de verda-
deiro complexo de inferio-
ridade e, passam a achar
que não se pode fazer nada,
em face da precariedade de
recursos existentes, esque-
cidos de que grande nume-
ro de problemas fundamen-
tais do nosso País, no cam-
po da biologia e da saúde
pública, pode ser objeto de'
investigação e solução com
as técnicas e materiais que
possuímos. O exemplo vivo
dessa assertiva é o próprio
Instituto Oswaldo Cruz, nas-
cldo da obstinação de um
grande condutor de homens,
que soube retirar esta casa
quase do nada. Foi com
êwe mesmo espírito que
Carlos Chagas, pela força
da vontade e da Inteligên-
cia, pôde vancer a preca-
riedade de recursos do meio-
ambiente e obter tantas
conquistas no campo da
ciência.

COOPERAÇÃO

— Isso não quer dizer —
observou o professor Júlio

Muniz — quo se pos.a
ubnrctir tudo nos vários «e-
tores de investigação, com-
petlndo com oaíses mais
avançado. . Devemos, no
entanto, estimular, dentro
das nos. a. possibilidades, o
estudo dos nrol.'c,mas de
latide pública e blolojla
oue são fundamentais pa-
ra nosso Pais. Há ainda a
possibilidade de associação,
no circulo dos vários cen-
tros de posnulsa do Brasil,
para se estabelecer um re-
pime cooperativo no senti-
do de superar at difleulda-
des. Osvaldo Cruz, ao In-
vés de deslocar brasileiros
para o exterior — onde es-
•arinm fora dns condições
c'o ambiento Oe sua atua-
rão — contratava .>•--.'a-
ll.ias ostra" ?elros oara tra-

. b-^hflr com s>. «"'in-1* bra-
sileira... como Vrm P>-iwa-
7ok.' Max Hartman, Glen-
pri. Diirck e vírlos outros,
além de naturais do país.
como Gaspar Viana, desço-
bridor do tratamento da
lelshmanlose. que ceifava
milhões de vidas em todo
o mundo e ainda constitui
uma das ondemias deste
País.

.TíFITfl MÉDICO

O professor Júlio Muni'
oue tem 10*" tr. balhos ei-

citíficos pub.ic.idos — foi
agraciado com a Ordem do
Mérito Médico, no grau de
comendador, e com a Me-
dalha de Ouro, por 

"seus 50
anos de serviços prestados.
O clentisía nasceu em 21 de
janeiro de 1898. em Cuiabá,
Mato Grosso. Feito o cur-
so secundário com os je-
suitas, em Nova Frlburgo,
entrou para a antiga Fa-
culdade Nacional de Medi-
cina, na praia de Santa
Luzia, em 1914, vindo a se
formar em 1919. A sua tur-
ma-foi a primeira a colar
prau na nova escola da
Praia Vermelha.

Fêz o curso de Especla-
Ilzação do Instituto Osval-
do Cruz de 1917 a 1919,
aprimorando seus conheci-
mentos de doenças infec-
ciosas e parasitárias, bem
como dos métodos para
combatê-las. Alcançando o
segundo lugar na classifi-
cação final, permaneceu
nessa instituição até hoje,
em atividades de pesquisas.
Durante muitos anos leclo-
nou no curso de Aplicação.
São valiosas as suas con-
tribulções relacionadas com
o agente da doença-de-cha-
gas. Na Protozoologia, seus
estudos estão relacionados
com as quatro principais
classes que compõem esse
importante agrupamento de
seres vivos produtores de
doenças tanto no homem
como em animais.
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SAMBA O /i.\0 INTEIRO

MAIS CARNAVAL E
POSSE NA AESEG

CIÊNCIA ACWIA
Júlio Muniz relembra saudoso

DE TUDO
a ação dc Osvaldo Cruz

Dois fatos Importantes
p. tão programados vara ês»
tfl niès, no re:i_rlo do sam-
ba. O ^rlmiiro. previsto pa»
ra amanhã, dl/ respeito .i
posse dn nova diretoria da
Associação d.i< Escolas i'e
Samba do Fitado dn Gua»'»*
born, cm cuia fr.'ite e>»:'i o
sambista Austercllnlo SUva.
da E. S. tinidos de Lucas
O outro o o grande desfile
de escolas de samba a sei
realizado uo próximo dia
_!*, no Méier, como pane
dos festejo, do 79.° MUvet.
sário de fundação daquele
linlrro c sob os auspicioi da
XII RpidAo Administrativa,
r.i'o titular é o eiigetiheivo
Wllmar Pallis, homem bn»;*
'ante Identificado c^m o
f^viha c sua sente.

BOM INÍCIO

Eleitos no dia 31' de abril
último, os novos dirigentes
ria entidade sediada na Rua
Joaquim Palhares, Inicia-
ram, dias depois, oficiosa-
mente, as atividades dentro
do programa que se propiv
seram cumprir cm benefí-
cio da causa do samba, pro-
curando e mantendo conta-
to com o sr. Paulo Lamarão,
presidente da Co'i.edera<;:V
Brasileira das Escolas de
Sarnba. para os orlmeiros
entendimentos sóbre n ¦'•"
íío daquelas entidade -.
principal meta das muita*
oue pretendem atinsir.
Com esse bom inicio de a-i-
vidades, a nova diretoria da
AESEG espera que as pes-
soas ligadas ao samba pos-
sam antever que fará boa
gestão.

A posse está marcada pa-
ras as 21h de amanhã, em
sua sede. tendo sido con-
vldndas para o ato autovi-
dades da Secretaria de Tu-
rismo e outras pessoas ami-
gas do samba, alem da* di-
rcíovia. das escolas, bem
como das demais entidades
recreativas e carnavalescas.

Aroldo Bonifácio

ApvV. a .olenldade, havew
uma txibiváo d» samba.

CARNAVAL NO MÍIEt!
Para comemorar i» 7k>

aniversário de furitlacão v
baivro. a Administrado K'-'
«jtoiial do Méier, que tan>-
i ó:n e-".ã completando clrn.» •
anos de existência, elaboro1
vasio nonrema te fe-stejov
-ivii» foi iniciado na noite d '
anteontem com um coquetel
á Imprensa e W<* como
ponto alto o de-iti "* de e-<-
colas de samba a ier reali'
•ado no próximo ói? 25. í<
2)h. na Rua Arqutas Coi-
úeiro. A apresentação da-
escola.'., !;•- denominada"Carnaval dv inalo no
Méier". devera levar- gran-
i e multidão A "Capital do-
Subúrbios", tendo em vista
qve se trata das de/. aí'.v
miacões que participarani
do Superdesflle da Av. Pre-
sidente Vargas, oue exibi-1
rão seus contiiigeutes com.»
oletos, Inclusive com o.-.
destaques.

A ordem de destile, de
acordo com o sorteio reali»
7.ado durante o coquetel de
anteontem, será a senxinUe:
O Acadêmicos do Sal^oe'-
ro: 2) Mocidade thdepen-
dente de Padre Miguel; ?i
fTnidos de Sio Carlos; 41
Unidos de Vila baVU í-
império Serrano: 6"t Km Ci-
mai da Hora: 7. Fhtaçí-.'
Primeira, de Mangueira: 1.1
Portela: 9> Imperatriz Le-'-
poldlnense e U1* 1'uldos .'
Lucas.
FALHA LAMENTJAVEI.
Por iniciativa da Secre-

tarla de Educação, será rea
lizado no período compre»
endido entre os próximos
dia.s 16 e 19 oi Encontio
de Cultura da Música Po-
pular do Estado da Guana-
bara. O conelave, como di.
bem sua denominação,, ob-
.ietiva a realização de estu-
dos e debates em torno do
aprimoramento de nç__a
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Autógrafos só
de escritoras
na 6.a feira

Sexta-feira, a partir das
21h, no salão nobre do Co-
pacabana Palace, dezenas
de escritoras ou poetisas do
Rio participarão da Noite
Feminina de Autógra/o».
Patrocina a reunião o Clu-
be de Leitura da ASA.
Comparecerão, entre outras,
Yara Ferraz Góes, Maria
Lulza Conde, Zora Seljan,
Zlta Coelho Netto, Lourdes
Póvoa Bley, Íris de Carva-
lho, Carolina Nabuco, Ana
Amélia Carneiro de Men-
donça, Dlnah Silveira de
Queiroz, Luíza Barreto Lei-
te e Maria Clara Machado.
Outras adesões estão sen-
do recebidas pela comissão
organizadora da Noite dc
Autógrafos: 42-0860.
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AGORA A^:
CARAVELLE à 00.01 h

CASA DA BORRACHA S. A.
INSCRIÇÃO NO C.G.C —MF N." 33.077.318

RELATÓRIO DA DR-T0WA
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$ &3S&"^ lM8,
ARTVRO CONTI — Dhctor-Fre.sia-jri'.*.
DR. T_VO CONTI - t>l-«tur-SL'-?r«tirlr? í
ALBINO A. PIRES — Dhv-tgj.-Cun.'<ít<J_>J

BALANÇO GERAL COMPREENDENDO, MATRIZ. FILIAIS E FAíi.KUW
ENCERRADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1967

A T I**V O

DISrONtVEL.
NCrS

Caixa 
Bancos C/Movimento

NCr.

300.833,33
151.132.38

NCrS

35I.9Ò...1

REAl.I7.AVKL A CURTO PRAZO

811.144.P3
_.411.673.96

llevedorcs Comerciais ...
Alrnoxarlfados e Produtos
Importações em Curso 31.67S.39 3.-S0.49.\S>8

.- V

'|;i.

../

f^RA
BELÉM
MANAUS

DOMINGOS
QUARTAS
SEXTAS
SÁBADOS

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

AçSe» o Titulou de Renda .. '81.301.33
Cauçèes e Depósitos 137.082,37

, Empréstimo» Compulsórios 5J. 140,19
Contas Correntea 61.740,3.

IMOBILIZADO

Imóveis (Prtdlos e Terrenos) 
Maqulnlsmos Industriais
Instala.6es Comerciais ,.;...............
Móveis e Utensílios :..-
Instalações Industriais 
Veículos e Acessórios
Marcas, Patentes e Direitos 
Corr. Monet. do Ativo Imobll

RESULTADOS PENDENTES

Despesas Diferidas 
Bancos c/ r.G.T.S. T.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO'

Títulos em Cobrança e CauçSo ...
Ações Cauclonadas 
Outras Contas 

307.J73.64 3.M7.76-.6.

\
54.609.44
8S. 033,43
63.539,36
40.533,02 

' ' i
3.164.91

16.03Í.09
to.ooo.oo

3.030.740.97 3.303.682.11

1.870.69
92.346.31 93.317,20

333.197.10
- 400.00

268,987,43 6-7.384.33

TOTAL  7.981.219,47

PASSIVO

Wí NW-. ^^¦,i.
NAO EXIGtVÍX

Capital  » .W. JW, W

FUNDO DE RSS-.. V*

T-undo de Reserva Legal .... H3.9i8,*!'l
Fundo de Reserva Geral 54l..60i._*t
Lucros Su.siíerisos ^3r3 137 68
Fundo PlObrli?. Rea.l. Tc». Na-

clonal 95.480,8»
F.G.T.S. e F.I.T 138.04'MW
Provisão p/Aumento do Ca-

pitai WI-VW..*»
ProvlsSo p/Crédltos tocobrà-

• vels K.31-WJ I «l («t-

FUNDOS DS DEPRECIAÇÃO

Do Ativo Fixo — Custo Hls-
tórlcb  TU.VW.W,

Do Ativo Corrigido  339.33i,3e ««"I . T». Wt),';í

EXIGIVEL A CURTO PRA-O

Fornecedores m 821,37,
Títulos a Pagar ,. 133.714.43
Dividendos a Distribr!»- .... 28tf-0ví,W
Dividendos de Exercícios An-

teriores ., 17.,i>l
Bancos C/Cauçâo 3.230.'»
Contas a Pagar Ml.372,3.
Gratificação da Diretoria ..... 00,000,0* t.M IM,M

• EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Contas Correntes  »13.341.*1
Credores Diversos «48,» KH <V-,W J..i'.»..^v„»

RESULTADOS PENDJSNTKS

Saldo i DisposlçJo da Aisurnbiiili. .......wihhtov. %í:9Hflti

CONTAS DE CO.MVENSAÇAO

Duplicata. Errdossadas  3W..Vft-..*>
Cíuç.lo da Diretoria -.W.fl.
Outras Conta»  ««.Wí-.W «..,»*>.

TOTAL ..........s.,.,%v.,»«.«..v-¦...¦¦..«•.¦.sv.s-, .¦.íf.-.ííft,*1;
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ARTURO CONTI
Dlretor-Presldente,

TITXJ CONTI.
Dlretor-Secretárlo

GERriUX» St-.VXÍM'.'.'» V.HXl
.oDíado. — C..S..C:.. —¦ Vi-.*» —• -si»Con

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS", KJXATiYAS
A AS OPERAÇÕES REALIZADAS DE 2.01.67 A 30.13.1947

DIBIIO< C|ÍI lt -

NCr»
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS INDUSTRIAIS 
DESPESAS COMERCIAIS 
DESPESAS FINANCEIRAS 
DEP. FJTIAÇAO DO ATIVO

CUSTO HISTÓRICO 
VALOR CORRIGIDO ,\-

PERDAS DIVERSAS 
PROVISÃO P/CR*DITOS INCOBR-AVEIS .
FUNDO DE RESERVA LEGAL
EUNDO DE RESERVA GERAL 
GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA 
DIVIDENDOS A PAGAR 
AJUSTE DA FRAÇÃO P/NCr* ¦».
SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÍIA

15
164

9U.3-'
934.7Ç

NCr»
681.576.09
9M. 2*7,67

.179.634,94
134.316,09

'.80.379.33

927,31
24.514,33
27.835.01
83.505,03
RO. 000,00

236.000,00
0,21

99.364,09

TOTAL.  4.689.050,29

RESULTADOS DS! VEND.^S .. v...*...--av....v.swa''.'.v..

PRODUÇÃO 

RENDAS DIVERSAS .•.•...•.•.-,••.•.¦.•.•.

REVERSÃO DA PROVISÃO ?/Ç»SWTOi» OÍ.CO#._ k.

VEIS ,-.-• ¦¦-. .•--.• ¦.¦¦¦.¦¦¦.¦.¦¦¦.¦.:¦¦:

CRÉDITOS REC-PERADOS ............

RECEITAS DIVIRSjVS -•.•.•.-..,.^-.-.-.-.-.-.v-.-.-.-.-.-.v-.s

TOTAL

SCr*
.ftt.m„&

tif-.w.iv-i

¦^.m.y,i

. KZI..W,tf

ARTURO CONTI
Dlretor-Presldente

TTTO CONTI
Dlretor-Secretárlo

Ç-ER.-UDO 8jWM*®SSí v-.-SÍ.-i-'
Coatador — C,X\'.. —.'.: f._t - .'-fl

PARECER DO CONSaHO FISCAL
O» membrot do Oonselha Fl_5«l <U Cwa da Borracha S. A., tendo examinado o Relatór o da Wwgíft. « w.<vm

tos. o Balanço Geral • a DemonstraçSo da ConU de Lucros e Perdas, relativos ao exercício encerrado j™.*»;., i
1967, declaram que tuirdam ordem e exatldSo. sendo de parecer que podem ser aprovado* pe.o» se-. A«u.'r>.it__..

T«l_ _J.» T,.n >lp.i I.. ........Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de •fu..
PAOLO MALCOTTI
JOS* VALENCLA
ABELARDO ACCEITA. n.-.m
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FEDERAÇÃO QUER
CPI PARA FABOR
QUE VAI DEMITIR

' Para tentar a constituição de uma CPI que apuro
as irregularidades na Fábrica de Borracha Presidente
Vargas, da Petrobras, embarcou para Brasília o presi-
dente, dn FodoraçSo Nacional dos Trabalhadores do
Petróleo, que declarou cular ameaçado de demissão,
na FABOIt, um em cada dois empregados,

O Sincliciilo dos Trabalhadores na Indústria Poliu-

química de Duque de Caxias, ao qual pertencem os
750 funcionários do "listão da rua", está em assem-
bléia permanente, esperando que a Petrobras desminta
ou confirme a existência da projetada demissão cm

ANTEPROJETO VAI CRIAR
O CÓDIGO PENAL MILITAR

massa.,

SOUDARIEDADK

O presidente do Sindica-
Io dos Trabalhadores em
Refinação e Destilação de
Petróleo de Caxias, sr. Ro-
berto Vieira, que agrupa os
empregados dn Refinaria
Duque de Caxias, esteve no
Sindiqutmica, manifestando
a "irrestrita solidariedade
do Sindipctro aos colegas
da Fabor". À reportagem,
disse éle:

— Se depender de nosso
esforço, essa barbaridade,
que é a dispensa de 750
trabalhadores, não se con-
•sumará. Estamos certos de
que a união dos petroleiros
de Duque de Caxias irá re-
dundar cm beneficio para
toda a categoria, impedin-
do que abusos o arbitrarle-
dades por parte de empre-
gados que se arrogam a
condição de "donos'' cia
Petrobras venham a pre-
judicar os nossos associados.

150 DEMITIDOS

Em circular aos 1.201) as-
soclados do Sindiquímica, o
seu presidente, sr. Paulo
Rangel, acusou a Petrobras
de vir mantendo uma po-
lítica de arrocho patronal,¦ cujo auge é o projeto da
Petroquisa, emprega cria-
da para operar a Fabor e
demais unidades da indús-
tria petroquímica, de de-
mitir 750 empregados da
mesma, a pretexto de re-
duzir o custo de produção.

Afirma o dirigente sindi-
cal que essa orientação pro-
duziu a demissão de 150 em-
pregados da Fábrica cie
Borracha, de setembro do
1967 a abril de 1968.

CASOS DOS
ENGENHEIROS

f Citou o caso dos enge-
nheiros, que ganharam em
todas as instâncias judiciais
o direito à percepção do
lalário-proíissional da cias-
se (na base de seis salários-
mínimos regionais) e que

vêm sendo pressionado*',
através cio coronel Darci,
chefe do pessoal da Fabor,
para aceitar receber ape-
nas 20*Tr das diferenças sa-
1 aliais atrasadas c* manda-
das pagar pela Justiça cio
Trabalho. '"Como o grupo
de cinco, escolhido para
aceitar o acordo, recusou a
proposta, íoi sumàrlamen-
te demitido, numa clara
manobra destinada a tnll-
mldar os outros 50 colegas
seus que participaram da
reclamação vitoriosa".

— Coerente com essa
mesquinhez, vem a emprâ*
sa ameaçando de demissão
sumária a companheiros
nossos, por ela seriamente
lesados em seus direitos,
desde abril de 1962, e que
contra cia ingressara na
Justiça do Trabalho, no já
famoso -processo dos 178"
—- acentuou o sr. PSulo
Rangel, que é presidente
lambem da Federação'Na-
cional dos Petroleiros.

DESAFIO PÚBBLICO•
Declarou que a assem-

bléia permanente do Sindi-
química e a Federação de-
safiara a Petrobras a con-
testar, publicamente, as se-
guintes denúncias: 1) que
demitiu da Fabor cinco en_
genheiros, por terem os
mesmos reclamado paga-
mento de salários na Jus*
tiça; 2) que existe um es-
tudo elaborado por grupo
de trabalho expressamente
nomeado pela presidência
da empresa, no qual é pre-
conizado seja o efetivo da
Fabor. -reduzido para 701
servidores; 3) que o mesmo
GT sugeriu' emgregue a
Fabor mão-de-obra contra-
tada para os serviços de
jardinagem,. transpor-
tes, refeitório e vigilância;
4) que a Fabor apresenta
baixa rentabilidade porque
o Governo mantém baixos,
artificialmente, os preços
de venda da borracha sln-
f ética, enquanto libera os da
borracha natural.

I ;

NOVO ENDEREÇO

CREDIMIL
CIA. CRÉDITO MERCANTIL "CREDIMIL" CRÉ-
DITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO, co-
munica a transferência de seus escritórios, a partir
de 13 de maio de 1968, para o 3? pavimento do
EDIFÍCIO CASTELO, à Avenida Nilo Peçanha

n» 151.
89910

Transcorridos quatro anos cio mo-
vlmento militar que culminou com
n deposição do governo do sr. João
Goulart, centenas de processos per-
inanecem nas 20 Auditorias da Jus-
tiça Militar, em todo Pais, uns, ain-
da, aguardando qualificação e de*
núncia c outros em fase de sumário
de culpa.

Sobre o assunto o procuradoi-ge*
rnl da Justiça Militar, sr. Nelson Bar-
bosa Sampaio, encaminhou, recente*
mente, à Comissão de Juristas do Su-
perior Tribunal Militar, que desde
abril de 1967 vem elaborando ame-
projeto do Código Penal Militar, su-
gestões com o objetivo de regular a
tramitação urgente dos processos ins-
•mirados com base na antiga e nova
Lei de Segurança Nacional, que de-
finem os crimes contra o Estado c
a sua ordem política e social.

COMISSÃO

ü procurador Nelson Barbosa
Sampaio ao encaminhar o anteproje-»
to á Comissão, formada pelo general
Olímpio Mourão Filho, presidente,
ministros Figuercdo Costa, Romeiro
Neto, Ivo de Aquino c Washington
Vaz de Melo. ressalta que "a Lei de
Segurança Nacional não veio acom-
punhada de uma lei de processo ca-
paz de atender ao processo e julga-
mento cios mais graves crimes que
ali se contem. Déste modo o pro-
cesso e julgamento de tais crimes fi"
curam sujeitos ao Código cie Proces*
sos Penal c ao Código de Justiça
Militar que, cm absoluto, não álea-
ciem nem resolvem o problema.

Basta verificar que na Justiça
comum do Estado da Guanabara, um
f-imples crime de ferimentos leves
(art. 129 do Código Penal) consome
cerca de dois anos para o seu julga-
mento, dado que, sem a existência
dos Tribunais de Alçada para o jul-
gamento de pequenas infrações, a
Justiça não está em condições, pelo
acúmulo de processos, de apressar
tais julgamentos.

Se assim é, diante dos inúmeros
processos que estão sendo agora apre-
ciados quer pela Justiça comum,
quer pela Justiça Militar, como es-
perar-se um julgamento rápido.
quando náo existe lei de processo pa-ra atendê-lo?

Daí, por que torna-se necessá-
ria uma lei que regule os processos
dos crimes previstos na Lei de Sc-
gurança Nacional, não só para aten-
der mesmo o interesse dos próprios
acusados, que terão solução para
suas situações processuais, como,
também, em benefício da própria
segurança nacional, que está a exi-
gir um julgamento rápido, para co-
nhecimento da Nação".

ANTEPROJETO

O anteprojeto elaborado pelo
•procurador-geral da Justiça Mili-
tar, sr. Nelson Barbosa Sampaio, o
o seguinte:

Art. 1,° — O processo penal
para os crimes previstos no Deere-
to n.° 314, de 15 de março de 1967.
reger-se-á pelas normas contidas na
presente lei.:

Fernando Abelha

§ único — Aplicar-se-ão, subsi-
diariamente, as normas desta lei, aos
processos regulado* cm leis espe-
ciais,

Art, o.0 — A ação penal só pode
>.er promovida por denúncia do Mi-
nisterio Público.

Art. S.° — Recebida a denúncia,
o juiz ou auditor mandará citar os
denunciados e por edital, eom o pra-
IO de oito dias, os que náo foram
encontrados par» serem interroga-
dos.

Art, 4.o _- o Ministério Pú-
blico poderá arrolar testemunhas
que fundamentem a sua denúncia,
ou, se quiser, pode dispensá-las, pre-
ferindo apoiá-la em prova documen-
tal.

Art. 5.° — O interrogatório do
acusado será. obrigatoriamente, fei-
to pelo juiz ou auditor, não poden-
do. sob qualquer pretexto, ser rea-
lixado por qualquer outro órgão ou
pessoa.

" l.o — A ninguém, nem mes-
mo ao Ministério Público ou ao
acusado, é permitido intervir ou in-
fluir, de qualquer modo, nas per-
guntas e nas respostas:

S 2." — So houver mais de um
acusado, cada um deles será inter-
rogado separadamente:

S. 3.° — Antes de iniciar o inter-
rogatório, o juiz ou auditor obser-
vara no acusado que. embora não
esteja obrigado a responder às per-
guntas que lhe forem formuladas,
o seu silencio poderá ser interpre-
tado em prejuízo da própria defesa;

S 4.° — Consignar-se-ão as per-
santas que o acusado deixar de res-
ponder e as razões que invocar para
nio fazê-lo;

§ 5.° — O interrogatório do
acusado obedecerá ao disposto no
art. 188 do Código de Processo Pe-
nal.

Art. 6." — Depois de interro-
gado o acusado terá o prazo de três
dias para oferecer defesa prévia, na
qual poderá arrolar testemunhas de
defesa, em número de três para ca-
da um, se houver mais de um
acusado:

§ l.° — Apresentada a defesa
dos acusados que compareceram,
se iniciara logo em seguida, em dia
que fôr designado, a inquirição das
testemunhas arroladas na denúncia
e apresentadas pela defesa, que se-
rá concluída dentro do prazo de 20
dias;

§ 2.° — As testemunhas de defe-
sa comparecerão a Juízo, indepen-
dente de notificação, entendendo-s..
que o acusado desiste do depoimen-
to daquelas que não se apresenta-
ram espontaneamente no momento
oportuno;

§ 3.° — O juiz ou auditor per-
mitirá perguntas formuladas pela
defesa, desde que sejam pertinen-
tes ao processo, recusando as im-
pertinentes ou protelatórias;

§ 4.° — O processo poderá fa-
zer-se no presidio, ou estabeleci-
mento a que estejam recolhidos os
acusados, observadas as formalida-
des legais ou as determinações do

juiz ou auditor atinenles à ordem
dos trabalhos;

§ 5.° — O acusado revel será
interrogado quando se apresentar,
náo podendo ouvir testemunhas de
defesa, se ja encerrada a fase da
formação da culpa;

§ 6.° — A testemunha que mo-
rar fora da jurisdição do juiz ou
auditor, será inquirida pelo juiz do .
lugar de sua residência, expedin-
do-se para este fim, carta precató-
ria, com prazo razoável, intimadas
as partes, sendo certo que a expe-
diçáo da precatória não suspenderá
a instrução criminal;

§ 7.° — A carta precatória não
devolvida até a data marcada para
a realização do julgamento não
obstará a sua realização;

§ 8.° — As provas pericial c
documental pretendidas pela defesa
do acusado e requeridas por ocasião
da apresentação de sua defesa pré-
via, deverão ser procedidas no pra-
zo de 30 dias, a contar da apresen-
tação da mesma defesa;

§ 9.° — As provas a que alude
o parágrafo 8.° não obstarão a rea-
lização do julgamento, desde que o
juiz ou auditor as julgue dispensa-
veis, podendo, ainda, ordenar outras
provas, ex offlcio, para o que fixará ¦
prazo razoável; '

§ 10 — O exame de sanidade
requerido pela defesa do acusado ou
acusados não obstará seu julgamen-
to, sc na data marcada para o jul-
gamento não estiver concluído, fi-
cando o acusado, cm tal situação,
para ser julgado em outra oportu-
nidade;

§ 11 — A ausência de qual-
quer acusado não impedirá os atos
da formação de culpa, nem obrigará
seu adiamento;

§ 12 — Se a ausência fôr do
advogado, funcionará o advogado de
ofício,' designado na hora.

Art. 7.° — Findos os depoimentos
das testemunhas e concluída a pro-
va a que alude o § 8.° do art. 6.°,
correrá em cartório o prazo de 5
(cinco) dias em conjunto havendo
mais de um acusado, para apresen-
tação das alegações finais escritas,
indo.o processo, a seguir, ao repre-
sentante do Ministério Público, que
sobre a mesma falará dentro de 5
(cinco) dias.

Art. 8.° — A formação de culpa
será feita na Justiça Militar, peran-
te o auditor e o julgamento obede-
cera o que dispõe os arts. 225 e se-
guintes do Código da Justiça Mi-
litar.

Art. 9.° — Oferecidas as alega-
ções pela defesa e pelo Ministério
Público, observar-se-á para o jul-
gamento o disposto nos arts. 502 do
Código de Processo Penal e. 225 e
seguintes do Código de Justiça Mi-
litar.

Art. 10 — O Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal Mili-
tar funcionarão como órgãos de se-
gunda instância, para conhecer das
apelações interpostas, observando-
se o que dispõem o Código de Pro-
cesso Penal e Código da Justiça Mi-
litar, para o seu processamento na-
quelas instâncias. ^

Art, 11 — Revogam-se as dispo-
sições em contrário."

STMEXAMINAHABEAS
PARA DOM VALDIR
FALER DEPOIMENTO

O Superior Tribunal Militar deverá julgar esta

semana habens-corpus impetrado pelo advogado Lino

Machado Filho para que seja reformada a decisão do

Conselho Permanente de Justiça du 2.» Auditoria da.

Aeronáutica, que impediu o depoimento do bispo Dom

Valdir Calh-iros,'como testemunha de defesa do diá-

cono Guy Michel Camille Thibault.
O advogado sustenta "que a testemunha impug-

nada jamais pretendeu a impunidade de quem quer

que seja" e que a decisão foi tomada por maioria de

votos, vencido o do juiz, que entendeu devesse ser,

ouvido aquele prelado, embora não compromissado,
como testemunha informante".

Valdir Calheiros,; príncipe
cia igreja Católica.' impeuir
a produção üe prova ae de-
lesa, sem sombra de duvi-
da constitui coação ilegal,
•meu: i me quando a instru*
çao crimina, e contradito*
na, no-lo alirma o parágra-
go l.o, do artigo 150 da
constituição Fçueral".

O advogado afifma, ain-
da, que "o fato de náo ou*

¦ vir a acusação p depoimen-
to, do bispo do,Volta Re-
uonda, alem de sintoma.i-
co, se traduz nunia restri-
ção ao preceito constitucio-
nal que assegura aos acusa-
dos ampla defesa, O inte-
rêsse na justiça njo é con-
denar: é fazer justiça e.
por isso, se impete conhe-' cer a verdade, quç só pode
ser uma, que resulta da
apuração dos fato4 da pro-
dução das provasse de sua
livre apreciação fielos ór-
gàos judicantes".

DOIS PESOS

O advogado sustenta,
ainua, que o Conselho usuu
ao uois pesos e de duas
meaiuas por ter impedido o
bispo de depor, enquanto
as testemunhas de acusa*
çao, que fizeram a prisão
ue Guy Michel, depuseram
sem embaraço, com o que
concordou o Conselho.

Acrescentou que os autos
revelam que a residência da
testemunha obstada, o Pa-
lácio Episcopal de Volta Ra-
donda, foi vasculhado e vis-
toriado após a prisão de
Guy Michel e dos estu-
dantes Jorge Gonzaga, Cai-
los Rosa e Natanael da Sil-
va. "Observações — disse
o advogado — que a tes-
temunha não pode depor,
mas prestou depoimento
no inquérito". Acrescentou
que "não se pode pôr em
ouvida a idoneidade de D.

Militares são
absolvidos na
2.a Auditoria

Terminou na madrugada
de ontem, depois dé 14 ho-
ras de trabalho, o julga-
mento dos militares acusa-
dos de subversão no go-
vêrno João Goulart. O
Conselho Especial de Jus-
tiça da 2.a Auditoria da l.a
Região Militar resolveu,
por unanimidade, absolver
os militares que estavam
enqudrados, pelo Código
Penal Militar, nos artigos
133 e 134.

Os militares absolvidos
são os capitães Eduardo
Chuay, Pedro Paulo de Al-
buquerque, -José Farias
Soares Filho e os sargen-
tos Fernando de Miranda
Barros, Damião Soares do
Nascimento, Vítor Hugo dos
Santos, Pedro Humberto
Bruno de Carvalho e Luís
Fernando Nunes Previtalli.
Os militares — segundo o
processo — agiam, subver-
sivamente na área do
I Exército, fazendo alicia-
mento de companheiros e
tentando formar um clima
de indisciplina. Os milita-
res negaram as acusações e
obtiveram absolvição unâ-
nime.
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Economista
tem projeto
para registro

O presidente do Conse-
lho Regional de Economis-
tas Profissionais da l.a Re-
gião, sr. Mário Castro Al-
ves, apresentou, durante a
última reunião plenária da-
quele órgão, projeto, de rc-
solução, determinando o re-
gistro dos diplomas de ba-
charel em Ciências Econô-
micas expedidos pela Esco-
1 c de Sociolcin p Política
da PUC.

No documento, o sr. Cas-
tro Alves esclarece, porém,"os riscos da formalização
de cursos dè pós-gradua-
ção em Economia, abertos
a profissionais de outras ca-
tegorias, com a possibilida-
de de expedição de diplo-
mas de bacharel em Ciên-
cias Econômicas, por cria-
rem p^.a a formação pro-
íissional do economista,
uma condição imprópria, de
especialização de outras
atividades liberais, ajustan-
do-a indevidamente a um
sistema, que não é adota-
do para os outros profis-
sionais, e a uma legislação,
que não é a legislação bra-
sileira."
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AGORA
PROP-JET YS-II-A

TODO DIA PARA
S.PAULO-CURITIBA
FLORIANÓPOLIS

\í)

Á ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, que, no dia 6, em memorável
Assembléia Geral, teve os seus novos Estatutos aprovados, promoveu, entre 7 e 9 do
corrente a segunda Reunião Geral com os seus Delegados Estaduais, visando preparar
as bases para a efetivação do seu Plano Decenal de Normalização.

As reuniões foram presididas pelos Eng.°s Dr. Felix Ernest Stefan von Ranke e Dr.
Luiz A. P. Pedroso, presentes os Delegados de São Paulo, Eng.° Eudoro L. Berlink — do
Rio Grande do Sul Quím. Franklin J. Gross — da Bahia, Eng.° Jorge 0. S. e Silva —
de Pernambuco, Eng.° Ângelo J. Costa — de Minas Gerais, Eng.° José Gabino Júnior.
Técnico da Fundição Tupy S/A. e Dagober seu Delegado, Eng.° Raul Schmidt, Diretor

N/ Santa Catarina foi representada pelofo H. Haake, Assessor da mesma indústria.
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BUDISTA COMEMORA
HOJE 0 ANO NOVO

s*;-.».v par» domingo, 1,1»
,-Vim* At maio, o» biktiMA»
i\v.vi«".vw*r« o »\>fi nô\\\ o
MM .v SMS. * o t<*tivfll
As \<vm\.. Na 1ii* chel» dr
mate nwccii, ihimltiou-w
t morwi o priiviiv Sidilima
0*\ít*n>», o BTOA.

vV prltrttplõt «oi1*«<iorcs
vSc emi enatminentot sfto

(VtRtpj&Kko r » sAlic.iona.
Quanta iviaM: «n o tr.i
«w.uio iw.i o mundo, mais
s* convencia d» cAifwia
At i<:*-„-iA*At vcr.1s.1elr». E,
y«.r* toe, a miiíihím fell-
tOAiàt í»r*x-« ftnvlamentada¦••ji ranAntiâ, jwvmilenie da
(MMpfcteto ptóo piVWInio e

k«'.vsí,x.a.. qut é conhecer
*.» •.••¦mu, profun,1fti» dimen-
s.v*v do f*r humano ? do
»*¦•.: nrnnão.

UMm .-*.?a,-iM-ÍW.io» que
dt&tatfM B-.xto At ttvios os
Iftttúwt A* tôdàí af csitrAí,
tv.ií.V*,. t <p\t éle *ra «m
>*- humano, w>m ítfflcftes
paus um deos, ou .«*r sobre-
natural c-.HOquer. ftle não
k* am Dwié. nem uma en-
oa:-.ia,-A.^ ò? Deus, Sepinòo
Os v.i.Y.i.e.* >n,iíf«Aí,, Me era
v> tKwnem por excelência",
<.7e •.•,*.- \ia raí.Vs para "in-
>:;s.í*.t-.-.-io? ao principio e ao
tühtiáA, ,1* que toe* nada
not Twr,vr.v.««rAo\ K {wiRlde-
r*i* mais Justo sdmímr os
tMirnsu ç-.ie (inhAm alean-
í*,v v.r.i estado de oom-
proMisto, ccsnpatJAc e iran-
\;'..;".),1sáe. ,1o que a f^rpí
•.•.•.-.l,VlOf!',-V-

v"is vaJAros morais d» so-
tjAtade oofdetital, «;pmdo os
oívwT*dores., estAo paasatido•,v.r '„•.•.•. processo de revisão,
r «..' de rejeição, como iím
*-.«rsò.i i\< vAr-uis moumen-
v,i> JOVKU, tm todos 05 ra-

mos d.> atividade humana,
desde t\s artes mé o* méiodi s
de participação politica. E
6s;e processo dc revisão, Som
direta reixwwáo no* aspe-
tos religioso e moral, Esta
havendo por parte do
Jovens, imo í inegável, uma
busca a novos valOres, ja
Que consideram a maioria
d>>. padrões vigentes desxjus-
tada de nossa realidade.
A principio, os Beatles, au-
t&lUcoa símbolos da geraçíio
"coca-cola-Marx", foram ao
Oriente, e trouxeram prin-
ciplos de uma mentalidade
diferente, proclanuram-so
adeptos do mítodo de medi-
laçAo Zen. Depois, o movi-
mento "hlpple', adotando
um comportamento baseado
também neste método de
HiedltaçAo, E com isso,
paulatinamente, vém che-
pando Indicies da filosofia
oriental em gemi, partlculnr-
mente budista, nas socic-
dades ocidentais. Mas nA
o problema da assimilação
No Brasil, foi criada umn or-
panijaçío. a Sociedade Bu-
dista do Brasil, com o ob-
jetivo de estudar o Budismo
em suas várias manifesta-
çftes como arte, ciência, íi-
losoíis. e, acima de tudo,
como uma maneira de viver
E se a afluência ainda é mi-
ntma, tem aumentado suba-
tanclalmente, E nilo faltam
condicionalmente para Isso,
já que além do já citado
processo de rejelçüo atuante
nos jovens existe uma ten-
rirnria cada vez mais nitida
de repúdio ao dogmatlsmc.
Sejundo alguns psicólogos, a
rellcláo é uma necessidade
para o homem, pela própria
afirmação que lhe traz, e

m\o possuindo dogmas de fé,
o uudtNmo tem satisfeito aos
poucos que Já tomaram re-
latlvo conhecimento de sua
doutrina, e pode satisfazer
a muitos, por causa destas
condlclonantcs . Segundo
Biido, "náo devemos consl-
derar as afirmativas de nin-
Ruém, mesmo ns noeans pró-
piins, a náo ser deixils de
testadas pela uossn própria
experiência". E o que mais
contém o brado da Juventu-
de de nossos dias é o vlvên-
cia inteira, completa, totnl,
despedida dc conceitos da
Idade da pedra.

No tocante no problema cin
assimilação, perguntamos a
um monRe budista dc uma
escola Japoiiésn, radicado no
Brasil, .se o objetivo da me-
dltnçáo Zen náo sofreria
alterações Já que no encer-
rar êste processo mental o
mais Viável ern sermos des-
perto dos por uma sonora bu-
zlnada do Cliacrlnhn,. E
disse o monuc que náo in-
teressa umn pasli.áo Intclec-
tual nossa em relação ao
Chacrlnlia, mas sim nos co-
locarmos numa poslçfto de
observação, vivendo a expe-
rlêncla, pois o "Nirvana" é
a contemplação das coisas
como elas são, e não como
gostaríamos que elas fóesem.

Assim, o budismo sofre de-
terminadas influências dos
procesios históricos das 60-
ciedades em que existem, e
Isto ninguém negará. E, se-
gundo ainda êsse monge, o
essencial é colocar à dlsposl-
çâo de todos, meios para que
se possa conhecer essa dou-
trlna, que antes de ser uma
religião é um modo de vida.

TESTEMUNHAS DE
JEOVÁ TÊM NOVOS
MINISTROS NA GB

Trinta e dois novos minislins chis Testemunhas
de Jeová, (oram batizados ontem por imoisâo na
piscina do Esporte Clube Mn.wvell, d;il;i do encer-
ramento do congresso iniciado nu última quinta-feira.
Dos novos ministros, 24 são mulheres, com idades
entre 11 e 68 anos, entre as quais uma pnraliüca,
Maria Helena Cravo, da Congregação de Grajaú.

Os novos fiéis dn "reli-
glão que mais cresce no
mundo" (4.778 pessoas fo-
ram batizadas no Brasil
durante o ano ptissndo, se-
gundo informações dos con-
gresslstas) estudaram a
Blblin por vários meses
para serem ordenados co-
mo ministros pregadores do
evangelho, c se aperfeiçoa-
rão no ensino dos princí-
pios cristãos às pessoas
interessadas, cnsinnndo-ns
cm seus próprios lares,"sem remuneração material
tle espécie alguma",

TESTEMUNHAS

Cèrcii de 700 pessoas reu-
nlam-se ontem nas depen-
dências do Maxwell, onde
os congressistas improvisa-
ram os fornecimentos de
sanduíches e refrigerantes.
Noções como proceder a
vendas das revistas sob a
direção da religião eram
prestadas a todas ns Teste-
munhas de Jeová, assim
eomo os ministros (encar-
regados da orientação dos
rebanhos) discorriam só-
bre a fé religiosa em rela-
ção ao mundo material e
os humanos,

Foi grande a curiosidade
por ocasião dos batismos,
cuja primeira imersão foi
do mais idoso dos novos
ministros, um senhor de 88

anos de idade. A imersão
6 feita apoiando-sc o ba-
tlzndo nos braços dc três
ministros, orientadores do
cerimonial, de costas e per-
manecendo náo mais do
dois segundos sob a super-
ficie da água comum do
todas as piscinas. Enqunn-
to todos os homens apre-
sentaram-se de calção, ai-
Rumas mulheres (as mais
idosas) foram imergidas
mesmo de roupa, e após,
todos eram efusivamente
cumprimentados pelos mais
antigos como novos irmãos
bem-vindos.

MINISTROS
Segundo informações dos

congressistas, o último re*
latório das Testemunhas de
Jeová demonstrou haver
atualmente perto de 50 mil
ministros ativos no Brasil,
quando cm 1950 havia ape-
nas 2.958. Êste Índice do
crescimento supera mais do
20 vezes a taxa de cresci-
mento da população, e es-
clarecem as Testemunhas
de Jeová que "com isso so
comprova a boa receptivi-
dade que a sua mensagem
tem encontrado no seio do
povo". No mundo inteiro,
mais cie um milhão de pes-
soas advogo o Reino de
Deus, e estão ativas pre-
gando cm cerca de 2U0
países.

ORIENTE DA FÉ

Budttas brasileiros comemoram o Ano Novo, 2.512, e explicam »u* w.Hítão

BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA S. A.

ata da assembléia geral extraordinária dos acionistas.
Realizada em dezesseis de abril de.mil novecentos e sessenta e oito,

BANCO DO ESTADO DA GUANABARA S.A.
Ata áa Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada em dezesseis de abril

de mil, novecentos e sessenta e oito

H

| Aos dezesseis dias do mês de abril de
hll, novecentos e sessenta e oito, na Sede
Iodai do Banco do Estado da Guanau-
a S. A., à Avenida Nilo Peçanha, nume-
Io cento e setenta e cinco, nono andar,
testa cidade, is quinze horas, presentf»
krlonlstas, todos com direito a voto e re-
jresentando, por sl ou por delegatao, mait

EB 

dois terços do capital social, confor-
ie se verifica pelas assinaturas exarada*
o "livro de Presença de Acionistas" e

rompetentes procuraçGes, preenchendo, as-
lim, as disposições legais vigentes! o Se-
ahor Dlretor-Presldente, Ur. CAULOS Al.-
BERTO VIEIRA, declarou Instalada a As-
Scmlilíla-Geral Extraordinária dos Ac lo-
bistas, e convidou para comporem a Mesa
èomo Primeiro e Segundo Secretários os
Acionistas: Dlretor-Secretário, Wander
fealvador e Sr. Joaquim VeUoso de Car-
Valho. O Senhor Dlretor-Presldente cou-
tldou também para fazer parte da M»íj

p Dr. Márcio Mello Franco Alves, repre-
sentante do Acionista ESTADO DA GUA-
NABARA. Iniciando os trabalhos, o Se-
inhor Presidente procedeu ã leitura do Edi-

jtal de Convocação da Assembléia, dlvul-
£ado por três vezes nas edições do "Diá-

iilo Oficial" da Guanabara, de vinte e no-
ve de março e dias um e dois de abril de
mil, novecentos e sessenta e oito; e em
"O Jornal do Comércio", de trinta, e trlu-
ta e um de março, e dois de abril, de mU,
novecentos e sessenla e oito, como se-
gue: "BANCO DO ESTADO DA GUANA- ,
BARA S. A. — Edital de Convocação —
Assembléia-Geral Extraordinária — Sáo
convidados os Senhores Acionistas do Ban-
co do Estado da Guanabara S. A., a se
reunirem em Assembléla-Geral Extraordi-
nária, no dia dezesseis de abril de mil.
novecentos e sessenta e oito. às quinze
horas, na sede social, na Avenida NUo Pe-

çanha. cento e setenta e cinco — nono an-
dar, nesta cidade, a lim de deliberarem

V

sobre a seguiute Orüeiu dy Di-i: *} Kí-
forma parcial dos Estatuto»; »' SSes»<Aí
Uo caplval social: c) Ou!rv.» UMUifeM tt
Interesse'da ScmledaU*. tsiu wa^.n.s.í-víi..
Iliauí suspeusa» as trausiVfíus-U» i* l.-ív-»,
a partir desta data» »W a t«ait',a\Aí A»
Assembléia. Kl» ü* Jauektf («80, » *»
março de tWS. — f.VKJLOS AUSXKtU
VIEtKA. Dlretoi-Vresldeut* — Jll.H.)
MARQUES LUZ. Dli«tox-AdJttlai>««avw —
EUCJLYDES CARVALHO DB OUVISUtA «
ALUiSIO MOREIRA DA CVNHJL. W.itw-
res da Carteira de Crédito GewJI — AWO
AUGUSTO MAU PENIDO, lUrfíj.t as
Carteira de Crédito Aglicola c KX/vW^a.!'»
— ALFREDO rVJRST LAi:K. WuNttf*-J*>
nancelro — WANW5K SAUYAU.MR. IU?»-
lor-Secrelirto. Eiu seguida, v S: Utw-
lor-Presideute, retertuidw-se a\M ÍWJW "a"

e "b" do KdJtal de Coavvca^li/, y.tw-.-J'íji
i leitura üa exposlçio ilt BWttYO» »&&*-
ro 152/68-Piesl, de 11-»-**. nuw d.\t*a'.ti M
Exuto. Senhor Governado* Jiv BstaJv >*a
Guauabara. e por este ja aytovaAt. ».»
qual expunha as rax*es da ttJWfíMt» Ju
atuueuto do capital do BlttCO c BíodttV-
cações uos Estatutos. SuDjuecido o atsv.w-
to à votaçlo. foi aytvvada im.lu.ür/.f«i.j.íí.
a elevação do. capital do BaiK-Ov d« NVrt
7.800.IWO,UO para NCrJ l*.«W..*N»W * »
nova redaçlo dos Estatutos Sov-lals..

Terminada a leihwa. o saaJfcM r-xvtí.-
dente franqueou a palavra e, Uw W*t*»
com o Item "c" do edital do coavov-a,!^
como ninguém mais qui,esso tmttt tw
dela, agradeceu a presença do.i íírtWs
Acionistas e encirrou a Ai.sea*>i«U, j-.%

qual foi lavrada esta Ata nu«. *tj«ta J»
lida e achada certa. íoi apjoivaitt e ».<;>.'.-
nada pela unanimidade dos Aciottlrtas yrr-
sentes, pelo 'í> Secretario e poi miXK Vt ai-
der Salvador. DiTetot-Secretuto e V Si-
iretãrio da Assembléia. Rio 4« Jü«íCivs
GB. dezesseis de abril de ojlII, ujv«í*'.v.> «
sessenta e oito.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS PRESENTES

ESTADO DA GUANABARA, representado pelo Dr. MárcU, Mello íratKv
Alves ¦"-" ' "'¦ ''M

WANDER SALVADOR •'«.«< ' W"

LUIZ SISTO ,..,..•••• ¦•...•v, '¦>•.

AUGUSTO CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA ¦«««¦>,. MS»

ANTÔNIO DA SILVA SIMÕES  ,,.v I l*>

ZULEIKO DO AMARAL ¦<>x"-..., t W»

DIVA CARVALHO DB CASTRO ....,......,.,.,.v. «

NICOLA POMO .....,...>.-. W
JOSÉ RIBEIRO ••¦¦; \i-'-""" l *,tf

ALBERTO ORTIGAO VIANNA .•¦•->">.««« * -tw

AMÉRICO RODRIGUES .y ,..,..;,U— »¦ *»

ROBERTO CARNAVAL ••• ..s,..», «*

CID LOPES DE BARCELLOS •••  -^^s » WS

ALFREDO FURST LAGE ,„...,„v..^ *¦*«
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA JCNIOR ..'..7..:..:............. ,s.^„\ t '¦•»

P.P. ODETTB RANGEL DE OLIVEIRA ....V-«--.s "M
CARLOS ALBERTO BERVARD1 D-ARAGOSA sS  ..,.,...<,.... «-'

MARCOS CARNEIRO DB MENDONÇA .'...,...,.. ,...:;,s... «.««ti' t *'*

JOAÓ ROSA DAJLVSCENO JÜNIOR  . „.. ......::¦... .„., ,,.-.v t *«

PEDRO SHGUEL AJCZ u• ní

WALTER BERNAT DE SOUZA '.  •.-¦•¦•.» ;£K

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES VIANNA .,..,...,.....,..,,. *í

SIDNEY SL\CEDO PIRES •¦¦ ,,..„>«««wi *
BVANDRO COSTA AJUZ s ••..••  ........^ «S

MANOEL ESTEVÃO DOS SANTOS tt,»«

GUSTAVO S1MON .-.• i W>»

FLORIANO DE ARAÜJO GÓES ' ¦ .,.....,,...,....,.. ..,.,.v» 1 K»

JOÃO CARLOS DB ÒLIVED1A BARBOSA  ;...,„..>«¦., >m **

OCTAVIO AUGUSTO LANDI M*

P.P. EVANDRO COSTA AJUZ í» KN

HÉLIO BRANCO DB MORAES ¦•  V«
COIAL  >.!*»'*»

Encerrada Is dezesseis horas e qua-
tenta e cinco minutos do dia dezesseis
de abril de mil novecentos e sessenta e
oito, com a presença de Acionistas re-

presentando: claco niliaij<s. je«ceaíj« f
se&>enta e quatro mil e quareau a,'¦><>-

VI kSliSr. SALVADO*
Vlrelor-Secresutoi ÍXH5

An» ttrrtriis íist Ao mf-> de abril de mil, nove-
.Mitfli e wstj-nt» » oflo. na Sede Soilal do Banco
àr- fm»A<! d» tinanuhRr» S.A.. I Avenida Nilo Pe-
iíT.y.i.. níiwier* cento » setenta e cinco, nono an'
í«-, íievta ctínd*. *s dezessele horas, presentes
A.-tíiTitrfav. tí>do» com direito a voto e represen-
li?..'.,-., pnr it on T»r delecaçAo, mait de dois ter-
<¦*.» d« cjtr>ilx\ rociai, conforme se verifica pelas
«stAnMnrM ev»r*das no "Livro de Presença de
A.-íívntsUi." e fOini>et*nt«s procurações, preenchen-
itt.. tJtám, »» disiw,siç*e« legais vtfcntes, o Senhor
(Vtr*tot*PmMtmt«, Dr. Carlos Alberto Vieira, de-
cít;-Mi tr.vt»t«<S» a Assemhléla Ger»l Ordiniria dos
^rtonirtav. « convidou para comporem a Mesa, co-

mo rrtTociro e Se.gnndo Secretários, os Acionistas:
fttretor-Secretirio, Wander Salvador e Sr. Joaquim
VfOow) de Carvalho. O Senhor Dlretor-Presldente .
ísvMIAon Umhém par» fazer parte d» Mesa o Dr.
V.u-íic Vcllo rranro Alves, representante do Aclo-
í.trt» KSTADO T>Á GVANABARA. Iniciando os tra-
>.üi>ií>í.. o ür. President* procedeu à leitura do Edi-
Ul Ae Convocação dA Assembléia, divulgado por
írt* x-fves nas edições do "Diário Oficial" da Gua-
v.th«ra, de x-int-e » nove de março e dias «m r
AM* Ae ahril de mil, novecentos e sessenta e oito;
t tm 'i> Jornal do Comércio", de trinta e trinta
r nm A» msrço. e dois de abril, de mil. novccia»—
iw e fcsfent* e oito. como segne: BANCO DO ES-
TADO VtA GCANABARA S.A. — Edital de Con-
x-*N«c» . — AtifcemMela Geral Ordinária — SSo Con-
x1*»Ans os senhores Acionistas do BANCO DO ES-
VAVM TIA ÍGOANABARA, S.A. a se reunirem em
AKFcmMMa Geral Ordinária, no dia 16 de abril de
tí*f,, hi 1! horas, na sede social, na Avenida Nilo
rsec.ar.hA, t?5 — »." andar, a fim de deliberarem
*f*re a seminte ordem do dla: a) Exame do Re-
Us-Atio A'« Diretoria, Balanços t Parecer do Conse-
lho Fiscal, relativos ao exercício de 1967; b) Elei-

Cio Aos membros do Conselho Fiscal t seus Su-
v0mi1»s par» o corrent» exercício, .e fixação do»

ttepeetívot honorários; c) Assuntos de Inferisse

çtri.\. Km conseqüência, ficam suspensas as trans-
ferfnctaí *e AçAes a partir desta data e até a rea-
tt»«v-JiA d» Assembléia. Rio de Janeiro (GB), 2»
Ae marco de 1ÍMWÍ. CARLOS ALBERTO VIEIRA -

\Mretor-T,resldente;-Jl.xro MABQUES WZ — Dl-
refor-Admtnlstratixo; EUCLYDKS CARVALHO DE
OUVEtRA e ALVfSIO MOREIRA DA CUNHA -

Mretoret da Carteira de Crédito Geral; JOÃO AU-
CVSTO MAU PF.NtDO — Diretor da Carteira de
i-M-íiíA Atmcol» e Hipotecário; ALFREDO FURST
l.ArtK — Wretor-Financeiro; WANDER SALVADOR
— ntretor-Setretário." Em seguida o Sr. Presi-
A<t.íí infoiTOon que em cumprimento ao Item "a"

Ar Edital Ae Convocaçio, ia submeter ã apreciação
Aa Assembléia os relatórios, balanços e demais con.
tu rel»tlx»t »* exercício de mil, novecentos e ses-

«Mita » wt«, Inclusive Lucros e Perdas e respectivo
r»ris-er Ao Conselho Fiscal. Explicou, ainda, que
ert» Aocumentaçío estava â disposlçHo dos Senho-
re» Acl«nlst«s, a qnalqner tempo, e que toda ela
fM» amplamente dtvnlgada pela Imprensa oficial
e «eiga. como preceitna a lei, e, ainda, fora dlitri-
y.r.ída aos Senhores Acionistas uma ediçio especial
A*we rel»t*rio. Pedindo a palavra, « Acionista, 8r.
rn*é RfbeSro, propíis fosse lido apenas o parecer
tu conselho Fiscal. A proposta foi aprovada uni-

nlmemente. o Sr. Dlretor-Presldente, em seguida,
tez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, do se-
(ulnte teor: "Senhores Acionistas: Em conforml-
dade com as disposições legais vigentes, os Mem-
bros do Conselho Fiscal do BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA S.A., procederam a minucioso
exame dos livros e demais documentos pertinentes
aos balanços encerrados em 30 de junho e em 29
de dezembro do exercício social de 1967, bem como
das respectivas demonstrações da conta "Lucros &
Perdas", tendo constatado a exatidão dos mesmos.
tsse exame foi também estendido aos balancetes
mensais, levantados no decurso do periodo, confor-
me consta das respectivas atas, oportunamente Ia-
vradas em livro próprio, de acordo com a Lei e os
Estatptos. Os negócios do Banco levados a efeito sob
a inspiração de segura politica de crédito orientada
pelas Autoridades Monetárias, permitiram, através
de esforços eficientemente desenvolvidos pela sua
Diretoria, a consecução dos resultados revelados em
seu Relatório. Assim, pelo presente parecer, reco-
menda êste Conselho nos Senhores Acionistas, a.
aprovação das contas do exercício de 1967, que,
nos respectivos balanços c nas demonstrações da
conta "Lucros te Perdas", fielmente expressam.os
valores patrimoniais Inventariados. Rio de Janeiro,
19 de fevereiro de 196S. — Octavio Gouvêa de Bu-
lhões. — Lalr Bocayuva Bessa. — Pedro Miguel
AJuz." Finda a leitura, o Sr. Presidente colocou
o assunto em discussão. Tomou a palavra o Aclo-
ntsta representante do ESTADO DA GUANABA-
RA, propondo fossem aprovados os Balanços, Con=—
tas e Relatórios do exercício financeiro de mU,
novecentos e sessenta e sete. A proposta foi apro-
vada por unanimidade de'votos. Passando ao item
"b" do Edital de Convocação, o Sr. presidente
anunciou que passaria à eleição' dos membros do
Conselho Fiscal. Com a palavra, o Acionista re-
presentante do ESTADO DA GUANABARA pro-
pôs para membros efetivos do Conselho.Fiscal, re-
presentando a maioria, os Srs. LAIR BOOAlUVA
BF.SSA, brasileiro, casado, economista e banqueiro,
residente à Rua senador Vergueiro, número oiten-
ta e um, apartamento mil duzentos e um, e o Dr.
OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES, brasileiro, ca-
sado, economista e banqueiro, residente à Rua Raul
Pompéla, número cento e trinta e dois, apartamen-
to setecentos e um. Para Suplentes respectivos,
foram propostos ós nomes dos Srs. JOSÉ TOCQUE-
VILLE DE CARVALHO FILHO, brasileiro, viúvo,
advogado Procurador da Fazenda Nacional, resi-
dente à Bua Frederico Eyer.-número noventa e três
— Gávea-GB, e JOSÉ CÂNDIDO ALMEIDA »DÓS
REIS, brasileiro, desquitado, médico e banqueiro, re-
sidente i Av. Rui Barbosa, número cento e setenta,
apartamento número mil quinhentos e leis. Sub-
metido </ assunto à votação, foram os mesmos elei-
tos por unanimidade de votos. A seguir o Sr. Pre-
sidente dlsse que Ia proceder à eleição, para o
Conselho Fiscal, do representante da minoria, escla-
recendo que qualquer Acionista minoritário pode-
ria candídatar-se. candidatou-se o Acionista PE-
DRQ MIGUEL AJUZ, em chapa apresentada à Me-
sa, tendo como Suplente o Acionista ERNANI DE
MORAES COSTA. Apôs verificar que nenhum ou-
tro Acionista se candidatara, o Sr. presidente sub-

meteu . votação, para membro do Conselho Fis-
cal, representando a minoria, o nome do Sr. PE-
DRO MIGUEL AJUZ, brasileiro, casado, comerei-
ante, residente ã Rua Pereira Nunes, número cen-
to e quarenta e três, tendo como Suplente o Sr.
ERNANI DE MORAES COSTA, brasileiro, casado,
contador, residente & Rua Gustavo Sampaio, nú-
mero cento e vinte e seis, apt" 1.004, Lehie, tendo
ambos sido eleitos, unanimemente, pelo período de
um ano, abstendo-se de. votar o Acionista majorl-

tário. Em prosseguimento, disso o Sr. Presidente

que passaria à fixação dos honorários dos membros
do Conselho Fiscal. Com s palavra, o Acionista
representante do ESTADO DA_GUANABARA pro-
pfls que tais honorários fossem fixados em quatro
salários mínimos, considerada a Importância, cada

vez maior, do Conselho Fiscal nas grandes organi-
zações. Posta em votação, íoi a proposta aprovada

por unanimidade de votos. Passando ao item "c"

do Edital de Convocação, o Sr. Presidente fran-

diieoti a palavra aos Senhores Acionistas. O repre-

sentante do ESTADO DA GUANABARA propôs

que a "Ajuda de cnsto" concedida à Diretoria lôs-

se revista, flxando-se em mil e duzentos cruzeiros
novos a do Dlretor-Presldente e em mil cruzeiros
novos a dos demais Diretores. A proposta foi apro-

vada por unanimidade de votos, abstendo-se de

votar os membros da Diretoria do Banco. Em se-

Rtilda, pedindo a palavra, o Acionista Pedro MI-

guel AJuz propôs que, Igualmente, fossem atuall-

zados os honorários dos membros da Diretoria, as-
—sunto-que o Acionista representante do Estado con-

siderou pertinente V razoável, propondo, porém,

que só após o balanço do^ presente semestre fôs-

se apreciado o caso, em Assembléia Geral Extraor-
dlnárla que poderia ser convocada para o mes de

agosto próximo. Franqueada a palavra, o Aclo-

nlsta Luiz Slsto solicitou constasse em /-ta voto

de louvor à Diretoria, pela eficiente administração

do BEG no exercício findo. O Sr. Presidente ma-

nifestdn seu agradecimento à proposição, pedindo,
ainda, que se consignasse em Ata voto de louvor

à operosidade, eficiência, e dedicação do funciona-

lismo do Banco. Em atenção à proposta feita pelo

Acionista Augustp Barreira, declarou que, breve-

mente, será estudada melhoria salarial para os Fun-

clonárlos do Banco, com base no aumento da pro-,

dutlvldade,' como dispõe a política salarial do Go-

vêrno. Em seguida, o Sr. Presidente fêz ampla e

. minuciosa explanação sobre os órgãos que, a exem-

pio do BEG, vêm executando, a contento, a poli-
tica econômlco-flnancelra do Governo do Estado.

Ressaltou o êxito desses órgãoB, funcionando como

agentes financeiros do Estado, concretizado na mo-

biUzação de vultosos recursos, Inclusive no exte-

rlor, necessários ao progresso da Indústria e do Co-\
mércio do Estado da Guanabara, p Sr. presidente,
em seguida, franqueou a palavra e, como ninguém

se manifestasse, encerrou a sessão, da qual foi la-

vrada esta Ata que, depois dc lida e achada con-

forme, foi aprovada e assinada por todos os Aclo»
nlstas presentes, pelo 2.» Secretário, e por mim,
Wander Salvador, Dlretor-Secretário e primeira
Secretário da Assembléia. Rio de. Janeiro — GB —

dezesseis de abril, de mil, novecentos e sessenta e_
oito.-

V
Kfcl.ACAO OOS ACIONISTAS TRESENTES '

ESVAÍDO PA GUANABARA, representado pelo Dr. Márcio Mello

Franco AIxe»
WAXTíER SALVADOR  
VCSÁt SISTO •'
AUGUSTO CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA 
IMYA CARVALHO DE CASTRO .T.
XTCOLA POMO ••
ÍOS*. RIBEIRO 
ALBERTO ORTIGAO 'VIANNA 

AMURVCO RODRIGUES 
C.m UÍP.ES DE BARCELLOS '.
At.FREDO FTTRST LAGE 
ÍOSt ftONÇ.AtYES DE OLIVEIRA JCNIOR 
T.P. ODKXffi RANGEL DE OLIVEIRA ;....
CARLOS ALBERTO BERNARDI DARAGONA 
FF.OKO MIGUEL AJUZ ...'.
JktA.0 ROSA DAMASCENO JÜNIOR  
WALTTR BERNAT DE SOUZA
ÍOSK AXTAXTO RODRIGUES VIANNA 

5.392.240
3.902

781
• 2.799

«3
16

7.860
Í.750

S 1.350
1.055
1.320
1.260

300
623

11.124
6.897

252

SIDNEY MACEDO PIRES
EVANDRO COSTA AJUZ 
MANOEL ESTEVÃO DOS SANTOS ......

GUSTAVO SIMON
FLORIANO DÉ ARAÚJO GÚES 

JOÃO CARLOS DE, OLIVEIRA BARBOSA

RUY DE ANDRADE PINTO

EUCLYDES CARVALHO DE OLIVEIRA ...

ARMANDO TEIXEIRA CORRÊA 

HÉLIO BRANCO DE MORAES 

AUGUSTO BARREIRA  ¦••

T O T A L  5.483.508

9
tSZ

29.544
6.080
5.000

69
S40
(42

2.100
168
520

5.483.508

Encerrada is dezoito horas do dia dezesseis de abril de mil novecentos

e sessenta e oito, com a presença de Acionistas representando: cinco ml-
lhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e oito ações.

>__ WANDER 8ALVADOB
Dlretor-Secretário
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Entre os. obscrvndorcs políticos, nfio há quem' slncé*
romcnto acredito que o presidente Costa e Silva, tculin
coragem — ou condições — de divulgar o resultado in-
tcgrnl da pesquisa do opinião que o IBOPE realizou para
o Governo, nos principais Estados, no sentido dc identl-
ficar os verdadeiras tendências o posições do população
em face dos problemas do Pais e seu pensamento sobre
os rumos nacionais. Será surpresa se o presidente da Re-
público proceder dc íorma diverso.

Apesar de quando o morephol Costa c Silvo deter-
minou a rcollzaçüo do levantamento, setores do Governo
tenham afirmado que o resultado seria integralmente
fornecido à imprensa, dificilmente c presidente do Repu-
blico poderá divulgá-lo. Primeiro, porque ficará — móis
uma vez — constatada a tremenda impopularidade do po-
litico oconômlco-flnonceiro Implantado no Governo Cas-
tclo Branco e mantida no atual período — nfio sem cs-
íorços, é verdade, do presidente Costa e Silvo, no inicio
de seu Governo, porá allcrà-la substancialmente, "hu-
manizado-a". Segundo, porque tal fato implicitamente
acarreta grove rebate ao prestigio do presidente da Re-
público junto à opinião pública. Terceiro, porque inc-
vltàvclmente a pesquisa do IBOPE não pode ter deixado
de incluir pergunta fundamental sobre a opção entre elei-
ções presidenciais diretos e indiretas. Em 1960, Idêntica
indogaçfio foi formulada também por aquele Instituto aos
eleitorados do Guanabara e da cidade de São Paulo. Na
Guanabara, 92 por cento eram favoráveis ao retorno das
eleições presidenciais diretos. Em S3o Paulo, o Índice do
época acusou 91 por cento a favor do voto popular. E so-
bretudo nesse ponto é que surgem entraves a que o Go-
vêrno posso cumprir o anunciado, liberando os resulta-
dos (desde que os resultados integrais) à imprensa. Sur-
gem entraves porque, como todos sabem, compõem o es-
calão ministerial do Governo três militares — general
Albuquerque Limo e coronéis Jarbas Passarinho c Mário
Andreaza — candidatos em potencial à sucessão do pre-
sidente Costa e Silva e que não possuiriam mínimos pers-
pectlvas de êxito no sistema das eleições diretas.

Logo, partindo do, principio dc que se manteve imu-
tável a opinião pública em relação ao problema do voto
direto, como deve ter-se verificado, pois não existe ra-
zões para metamorfose daqueles 92 por cento, a divulga-
ção do levantamento causaria situação de mal estar
junto àqueles ministros, o que deixaria especialmente
satisfeito até cento ponto o ministro do Exterior e, talvez,
o ministro do Exército, cujas atitudes indicam nitidamente
te tendência llberalizante e democratizante. Indicam tam-
bém — como falamos no último domingo — a íorma-
ção de um sólido bloco polltico-militar formado tam-
bém pelos generais Sizeno Sarmento e Carvalho Lisboa,
de.igual tendência democratizante, comandantes Uo I c
II Exército. Dos militares que formam o governo, inclu-
sive, o general Lira Tavares seria o único com possi-
bilidades de disputar o pleito, mesmo com o voto direto.
Vários ex-ministros do Exército — que pelatratlição bra-
sileira sempre foram candidatos à Presidência da Rc-
pública — já concorreram ao longo da história às urnas
populares, com e sem êxito, citando-se qomo exemplos
os marechais Eurico Dutra e Teixeira Lott, nenhum dos
dois possuindo maior vocação para os embates pollti-
cos e os contatos de praça pública.

Entretanto, não será fácil ao presidente Costa e Sil-
va divulgar a verdadeira posição atual do povo em
lace do sistema eleitoral vigente para a Presidência da
República Revelaria a falta total de representividade da-
quele que viesse a ser sufrsgado por tal sistema. O pró-
prio presidente Costa e Silva não possui tal represen-
tativldade. Poderia possuí-la, no entanto, se executasse

a tarefa histórica de restituir ao povo a solução final e
total da escolha política. Essa solução, se ficar condido-
nada à esfera presidencial e à influência real do Exér-
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7 / .y-
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do país
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s

Francisco Pedro do Coutto

RIO MOTOR $. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Cumprindo determinações legais ,e estatutárias vimos apresen tnr-lhes o Balanço Geral e demonstração da ConU Lucros e Per-«Ias referentes ao exercício encerrado em 29 de dezembro de 1967, bem como o Parecer do Conselho Fiscal em Livro próprio.A Diretoria se coloca à dlsposiçfio dc V. Sas. para quaisquer esclarecimentos por ventura suscitados pela escrituração contábil,
que ora lhes é apresentada, em sua sede social à Rua General Polldoro, 260/4 nesta cidade. \

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1D67. — Hannelore Von Kessel U. Zentsch — Diretor.

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 9-12-67

cito sobre o Congresso, acarretará problemas de senst-
bllidode Ho presidente da República, em decorrência da
pluralidade de candidatos governamentais, cada um re-
presentando — aliás, natural e legitimamente — facção
definida. »

i

SUBLEGENDAS

A impressão dominante nas áreas políticas é que o
blpartldorlsmo artificial Imposto ao Pais no governo Cas-
telo Branco nfio resistirá à implantação dos sublegendas
e, em futuro próximo, logo opôs as eleições de 1970, será
diluído e absorvido pelos acontecimentos. As contradições
lntcrparttdários são enormes e o blpnrtidarlsmo — sobre*
tudo por se constituir em solução falsa — não resistirá ao
balanço que será causado nas precárias estruturas parti-
darias da ARENA e do MDB. O bipartidarlsmo resistiu
ao pleito de 1966, justamente por não estarem em jogo
os governos estoduals e sim cargos legislativos, que —

por motivos politicamente óbvios — não produzem a mes*
ma motivação e o mesmo aguerrimento dos disputas re*
latlvas aos cargos executivos. Em 1970, o problema será
diferente e velhos rancores, principalmente entre antigos
pessedlstas e udenlstas, hoje ainda comodamente instala-
dos e Irmanados na ARENA, vão ressurgir diante da opção
que os arenistas terão que fazer, nos Estados de forma-
ção rural, entre um e outro grupo. E, sobretudo, em face
da opção que o eleitorado de Minas Gerais e dos Estados,
do Nordeste, por exemplo, nas urnas, fizer entre aqueles
grupos conservadores, quando não reacionários. Supe-
rado o episódio eleitoral de 1970, o surgimento de novos
partidos será inevitável, como Inevitável será a redu*
ção do poder estadual da ARENA no próximo pleito.
Atualmente, exceto o sr. Negrão de Lima, que não se
vinculou a qualquer partido, todos os demais governado*
res são da ARENA. A partir de 1970, Inclusive com as
sublegendas, a ARENA não terá os governos da Guana-
bara, Estado do Rio e Rio Grande do Sul. E o candidato
de maior possibilidade do governo de São Paulo, senador
Carvalho Pinfo, vem liderando facção da ARENA que
defende eleições diretas, reformulação da política eco-
nômico-financeira e outros pontos que desagradam o or-
todpxismo que domina o partido governista. Diante desse
quadro, portanto, salvo interesses regionais, cujos repre-
sentantes às vezes dão idéia de falar em nome do partido,
não existe razão material e funcional que justifique a
oposição do MDB às sublegendas. A representação do par-
tido no Congresso Nacional, hoje inferior a um terço dos
senadores e deputados, vai permanecer estática, pois o
partido não pode enfrentar a máquina de poder rural
da ARENA, inclusive depois do ato do ex-presidente Cas*
telo Branco, restabelecendo a cédula individual nas cida-
des com menos de 100 mil habitantes — quase todas —
causando grande retrocesso político e democrático ao pais
e copsagrando o coronelismo eleitoral. Coronèlismo que,
alnía tinha lugar na estrutura e na mecânica brasileira
do voto, mas que estava seriamente atingido pela legisla-
ção que Implantara a cédula oficial em todos os pleitos.
O MDB não possui nenhum governo estadual: a partir
de 1970, possuirá três. Ser contra as 

"sublegendas, 
por

principio, é absolutamente legitimo. Combater as suble-
gendas, a fim de captar argumento eleitoral e tática

politicamente válida — mas é outra coisa. ^

_ SODRÉ NA ESG

No próximo dia 23 de maio, 0 governador Abreu So-
dré vai proferir conferência na Escola Superior de Guer-
ra, abordando d tema da segurança nacional. O gover-

ativo PASSIVO

NCrS TTCr$
IMOBILIZADO

Prédios e Benfeitorias  208.150,11
Máquinas, Ferramentas e E-pl-a-

mentos 99.062.04
Móveis e Utensílios 105.535,28 .Terrenos ;.... 55.000,00
Instalaç5es 19.933,83
Veículos da Firma 18.792,40
Correção Monetária 820 078,36
Cauções e Depósitos 695.00
Ações c Apólices 9,40
Empréstimos Compulsórios 11.745,74
Autódromo Internacional do nlo ... 5.040,00,
Investimentos da SUDENE 28.170,97
Investimentos da SUDAM 3.065,00
Obrigações Reajustávels do T:_ouro

Nacional ' 26.969,30 1.403.148,03

DISPONÍVEL

Caixa 16.111.60
Bancos 14.939,52 31.051,12

REALIZÁVEL V

Mercadorias em Estoque 211.514,06 |Títulos a Receber 3.315,39
Duplicatas a Receber ... 108.139,92
Menos: Duplicatas Des-

.contadas  53.415,61) 54.724,31
Devedores Diversos 10.766,15
Cohtas de Empregados 4.907,35
Contas de Fornecedores Adianta-

mento. ..." 54.288,60
Cheques em Cobrança 65,88
Contas de Fregueses 7.173,76
Trabalhos em Andamento ;... 11.944,52-.

RESULTADOS PENDENTES
¦ 

\

Depósitos Judiciais 24.909,37 ¦ ,V
Despesas Pagas Antecipadamente ., 19.078,72

.Garantia de Material VW 16.240,47
Garantia de Mão-de-Obra  16.920,66 77,149,22

' .COMPENSAÇÃO

Bancos Conta Cobrança Simples ... 13.962,10
Ações Caucionadas 10,00'
Aval p/Conta de Terceiros 85.000,00
Seguros Contratados 2.183.272,86 2.282.244,96

NCr?
NAO EXIG1VEL

Capital  1.140.000,00
Reserva Legal 19.876,52
Lucros em Suspenso 17.456,38
Fundo de Depreclaçíio 51.886,84
Fundo de Depreciação da Correção

Monetária 30.286,15
Provisão para Devedores Duvidosos 5.303,67
Fundo para Indenização Trabalhista 34.737,34
Fundo de Investimentos da SUDENE

para Aumento de Capital 7.942,00
Fundo de Investimentos da SUDAM

para Aumento de Capital 3.065,00
Resultado da Correção Monetária ., 39.859,24
Reserva para Aumento de Capital ., 439,87
Resultado do Exercício 82.748,36

NCr?

1.433.601,37

EXIG1VEL A CURTO PRAZO

\

358.700,02

.

Obrigações por Peças e Acessórios 45.409,87
Bancos Empréstimos Garantidos ... 14.054,94
Recebimento Antecipado por Merca-

dorias 373.89
Empréstimos de Sócios ou Acionistas 38.789,50
Salários Pro-Labore e Honorários a

Pagar 48.524,05 • '
Comissões a Pagar ......_ 7.472,93
Impostos, Aposentadoria a Recolher 61.515,64 •¦..'
Divisão de Renda Mercantil 960,00
Outros Fornecedores 57;999,5S . . \ .
13.o salário 1.336,29 276.436,69

4.152.293,35

EXIG1VEL A LONGO PRAZO

Credores por Promessa de Compra e ,
Venda ,.... /

Outras Obrigações Correntes 
70.000,00
90.010,33

COMPENSAÇÃO

Endossos para Cobrança Simples ...
Caução da Diretoria >.,,,
Aval de Terceiros p/Titulos Nego-

ciados 
Contratos de Seguros

V- :

13.962,10
10,00

85.000,00
2.183.272,86
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nador de São Paulo vol sustentar que a verdadelr
gurança nacional bafceia-se no desenvolvimento
co do Tais e Jamais nn repressão,.pela força e pelt
mas, aos movimentos e manifestações populares
Abreu Sodré revelou a seus assessore» que nfo
das posições que assumiu no sentido da re
do Pais. Sua conferência na Sorbone, entretanto,
outro aspecto: funcionará como termômetro da
da alta oficialidade sobre a questão e também
termos em que o chefe do.Executivo paulista
encaminhamento do problema, aliás dentro de visa
lida e lúcida, unindo reações dos tresloucados da
da c extremistas da direita.

GUANABARA

Nesta semana, apresentaram sintomas de con. lida
ção no MDB da Guanabara as candidaturas do eng íhel
ro Hélio de Almeida e do senador Mário Martins > go<
vêrno do Estado, na sucessão do sr. Negrão de; jima
Tanto o engenheiro Hélio de Almeida — que re irnou
sábado — quanto o senador Mário Martins, mantjeram
contatos no Congresso Nacional, já tomando provic nelas
contra emenda apresentada pelo sr. A. Neto, destinda a
excluir a Guanabara, do sistema das sublegenc s
deputado Emánl Sátiro, líder do-Governo, inforríu ao
senador do MDB e ao presidente do Clube de Enge harla
que o Governo não possui interesse na aprovação aque
Ia emenda. Afastada a emenda, que visava a trazer algu
ma possibilidade à candidatura do ex-vlce-governai >r do
Estado e a criar contradições ria área do governado; Ne
grão de Lima, expondo-o a pressões em favor dê
daquele .nome," Hélio de Almeida e Mário Marths já
possuem suas candidaturas asseguradas, cada qinj por
uma sublegenda. . .

A partir de amanhã, segunda-feira, em ato jbbltqo
que se realiza na sede do partido, na Avenida Ain rante
Barroso, às 18 horas, os dois candidatos em potência
fortes à sucessão .estadual vão participar do infl

e ou

mais
o da

campanha de mobilização popular do MDB da Guanbàra.
Essa campanha de mobilização popular inclui, em jtapas
subseqüentes, pronunciamentos — já confirmados - Ho
marechal Teixeira Lott, marechal Peti Bevilacqua Dom
Valdir Calheiros, bispo de Volta Redonda, em fanr da
«democratização do Pais e da urgência de sua cicre-
tização. i

LACERDA NO MDB

O ingresso do sr. Carlos Lacerda no MDB já est prà-
ticamente decidido e se fôr aprovado o dispositio do
projeto das sublegendas que obriga o prazo de dot anos
de filiação partidária para a disputa de cargos eltivos,
o ex-governador ingressará no partido provàvelmeie era
julho, quando regressar de sua viagem à Europa. D sr.
Carlos Lacerda já anunciou a correligionários qi, em
1970, será candidato a deputado federal. O grupo acer-
dista do partido apoia a candidatura do senador'íáiio
Martins ao governo do Estado e — já que o sr. arlos
Lacerda concorrerá à Câmara Federal — pretende atra-
vés de sublegenda ou acordo partidário, lançar a mdi-
datura do deputado Raul Bfunini eo Senado. O irresso
do ex-governador no MDB, em termos eleitorais,.1 lusa-
rá o completo esvaziamento da ARENA estadual, ./can-
didatura do sr. Raul Brunini ao Senado possui po! bili-
dades de vitória, situando-se ao lado das possibi) ades
do deputado Chagas Freitas, que também disputará > Se-
nado, e, mesmo derrubado o mutirão, possuindo alho-
res perspectivas que a do sr. Gilberto Marinho, qiitem
contra si, no Estado, a legenda da ARENA.

USTR1AL LA. -*¦-«

RELATÓRIO . DA DIRETORIA

Fm ^umnrimeitS às prescrições legais e estatutárias, vimos submeter ao vosso exame e aprovação, o. Balanço e a demorlra-
_,«« ri» Conte de Lucros e Perdas, reíerèntes'ao exercício findo em 31 de dezembro de 1967, e ainda o parecer do Conselho F at.
Ç5o da 

ÇontaMte 
Lucros e Wj^nwr^ 

^...^ sede. .oda|, na Avenida Princesa Jsabel, 186-B, para qualquer esclarecia.to

porventura suscitado pela' escrituração que ora vos é apresentada. „_,„.-„,, rn™.,...
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1067. - Hannelore Von Kessel U.. Zentscli, Diretor.
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BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1967

ATIVO

160.010,33

IMOBILIZADO • '.'

AçSes e Apólices
Investimentos — SUDENE 
Investimentos — SUDAM 
Certif. de Compra de Ações
Adicional B.N.D.E
Obrigações . Reajustávels 
Empréstimo Compulsório
Depósitos Judiciais 
Móveis e Utensílios e Instai. ..!
Máquinas e Equipamentos ...:......-••
Veículos de Uso daFlrma ••
Correção Monetária

DISPONÍVEL .

Caixa ...:
Bancos. C/Movimento 
Banco do Brasil S. A. — C/F.I.T. ..
Banco Francês e Brasileiro — C/FGTS

REALIZÁVEL ' ;..

Mercadorias em Estoque
Mercadorias em Trânsito
Contas Correntes .' •••
Títulos a Receber 
Duplicatas a Receber ....
Duplicatas1 Descontadas (-

288.941,83
55.791,45

 N

NCr$

1.250.103,00
68.654,87
64.270,00
6.427,00

12.429,00
13.476,58
26.747,30
13.232,56
51.094,04
2.790,64

36.637,00
45.110,74

30.632,44
1.247.965,93

534.29
30.592,39

173.987,42
71.881,00

455.342,99
4.460,00

NCr?

PASSIVO

1.590.972,73

1.309.725,05

2.282.244,96

4.152.293,35

Despesas Antecipadas

COMPENSAÇÃO

Títulos Financiados ...
Ações em Caução ....

233.150,38

1.627,16 940.448,95

496.644,44
10,00 496.654,44

4.337.801,17

•Hannelore Von Kessel U. Zentsch Adolf Arnsteln
Diretor Gerente Geral

}•-.] t. ¦•'. • 4

Dr. JoSo Lopes Coelho .
Contador Beg. c.R.C. 7831 — GB

Economia l.o Hei. CR.E.P. 291

NAO EXIG1VEL

Capital • •
Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Indeniz. Trabalhistas 
Fundo de Garantia Tempo de Serviço
Fundo P/Investimentos — SUDENE ..
Fundo P/Investimentos — SUDAM ...
Fundo P/Invéstimentos — Lei 157 ....
Adicional B. N. D. E.
Fundo dé Depreciação ....,
Lucros em Suspenso 
Lucros e Perdas 1967

EXIG1VEL

Obrigações a Pagar
Receb. Ántecip. P/Mercadorias .
I. N. P. S. a Pagar
Imposto de Benda na Fonte ...
Imposto Sindical a Pagar
Fundo de Garantia a. Pagar ....
Imposto Circulação Mercadorias

'¦ 
¦ • ¦ .¦•¦'-. j\

COMPENSAÇÃO

NCr?

2.200.000,00
135.543,45
14.018,29
30.592,39
68.654,87
64.270,00 

'
6.427,00

12.429,00
30.168,52
19.596,56

826.499,92

386.850,89
435,93

7.423,23
4.822,79

7,00
5.910,90

27.493,99

m

3.408. ,1)0

432.9413

Financiamento de Títulos
Caução da Diretoria .....

496.644,44
10,00 496.64)4

4.337:8*7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" EM 29 DE DEZEMBRO DE 1967

D É B 1 TO

Despesas Gerais
'v

Despesas uerais
Fundo de Depreciação ¦il]

Oontrib. e Imposto a Recolher 
Resultado da Conversão Monetária
Reserva Legal 
Reserva Para Devedores Duvidosos
Saldo à Disposição da Assembléia .

¦ NCr?

1.478.315,18
35.066,87

NCr?

1.513.382,05

».171,00
0,69

6.416,81
1.741,19

82.748,36

1.643.460,10

CRlDITO

Ass.) Hannelore Von Kessel U. Zeutsch, Diretor. — Adolf Arnsteln, Gerente-Geral.•— Joio Lopes Coelho, Contador CRC S
7831 — Economista CREP 291. .-.

Transcrito no Diário n9 12, fls. 208 e 209, registrado na JCEG sob o n9 27.472, em 6-9-67.
• ..'.,. - 
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i DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

NCrí DÉBITO
V.Resultado das Operações Sociais  1.643.460,10 NCrf NCr?

'i 
\ .'< 4'

,./"
1.643.460,10 \
1.643.460,10

Despesas Gerais, da Administração, de
Vendas e Impostos

Furidò de Reserva Legal 
Depreciações ¦ •
Lucros e Perdas 1967 

20.830.504,14
43.500,00 .
30.168,52 ,

826.499,92 21.730.672,50

CRÉDITO

¦ 
\ \) \.'..y ,:'; : .¦...,/•¦!

Resultado das Operações Sociais ..

Outras Receitas ......'.

NCr» NCri

21.350.984,35

379.688,23 21.730.67l8

Hannelore Von Kessel V.
\ Diretor

. A\ •
Senhores Acionistas:

zentsch

\

Adolf Arnsteln
Gerente Geral ;'....' '. .

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Dr. Joio Lopes Coelho
Contador Reg. c.R.C. 7831 — GBEconomia 1.? Reg. CR.E.P. 291

Ass.) Hannelore Von Kessel V. Zentsch, Diretor. —. Adolf. Arnsteln, Gerénte-Geral.
7831 — Economista CREP 291.

Transcrito no Diário n? 12, «lha 210, registrado na JCEG sob o ní 27.472, em 6-9-67.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Joio Lopes Coelho, Contador CRC-d

^

Os membros do Conselho Fiscal da Firma Rio Motor S.A., tendo examinado o Relatório, Balanço e demais contas apresentadas
pela Diretoria, referentes ao exercício de 1967 e encontrando tudo em perfeita ordem e exaUdio, são de parecer que devem ser apro-
Tados os referidos documentos, bem como, todos os atos praticados pela Diretoria no decurso daquele exercido social

Sio de Janeiro, 29 de dezembro de 1967. — Ass. H. Degncr — Jochem Alfred Meyer Glullnl _ narãld UUer Gessntr

Senhores Acionistas: ¦

Os membro) do Conselho Fiscal da firma AUTO INDUSTRIAL S/A, tendo examinado o Relatório, Balanço « Conta de LUcroiX i

•-.¦^-Y-:

Perdas bem como a escrituração e documentos relativos ao exerci cio de 1967, acharam tudo exato e em pertejta ordem, e são de .
recer aue os ditos documentos devem ser aprovados, bem como todos os atos praticados pela Diretoria no decurso do exercida soe

Bio de Janeiro, 31 dt iizembr» 6* ISS.. — Vmm«M lUtm*ntí — Harald UUer Gessner — David Mansfloerter,
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1.* eaderno CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 dc maio de 1908 lt

»,- eissuso

Medicina tem ensino em 15 lugares diversos
<» professor José Leme Lo.

pes, ülrctor da Faculdade de
Medicina, da Universidade
Federal do Rio dc Janulro,
disse ao CORREIO DA MA-
NHA, que apesar du suu
instituição funcionai- eni lá
lugares diferentes, o que tor-
na a sua estrutura multo
complexa e fass com que o
número de técnicos e do-
centos seja maior do que so
poderia exigir para um Hos-
plt-J. de Clinicas Médicas, o
erutino da faculdade <'¦ de
muito bom padrfto e visa ã
formação de tun médico
prático geral para o exerci-
cio da medicina, como mé-
dlco de família ou pratico-
geral homlni pratlci.

COMPLEXIDADE
Mostrou o professor Leme

Lopes a' complexidade em
que funciona a Faculdade

O Instituto de Arquitetos
do Brasil inlará amanhã
o Io Curso de Desenvolvi-
mento de Comunidades para
o Planejamento Local Inte-
grado, ministrado pelo pro-
íessor Seno A. Cornely, t)a
Pontifícia Universidade Ca-
tõlica e do SERFHAU, on-
de se estuda a montagem do
Sistema Nacional de Desen-
volvimento de Comunidades.

•¦'<

Apesar de o Centro Acadè-
mico Coelho de Souza e, o
Centro de Estudos do Corpo
Discente da Faculdade de
Odontologia ter solicitado
sua permanência na cátedra
de Dent(stioa Operatórla, o
professor Abelardo Arruda
de Brito solicitou à Congre-
gação da* Faculdade e comu-
nicou ao Conselho Universl-
tário a sua resolução de dei-
jcar no dia 12 a cátedra que
organizou na UFRJ. Basea-
do no Estatuto do Maglsté-

de Medicina, com duna clínl-,
cas na Ilha do Fundão (Cl-
dade Universitária), Pedia-
trla e Medicina Preventivo;
1 na Ponta do Caju, Tlslo-
logia; no Hospital S&oFran-
cheo de Assis, da UFRJ
(unclonnm: 1 cadeira de CU-
nica Médica, 1 de Clínica
Ortopédlca, 1 de Oto-Rlno
larlngologla; no Pavilhão
Carlos Chagas, na Cidade
Nova, funciona a Clinica de
Doenças Infecciosas e Para-
hltárlas: no Hospital Mon-
corvo Filho as I e III cndel-
ras de Clinica Cirúrgica o
Clinica Médica e a de Cli-
nica Gliiccoló>!lca: no Instl-
luto Médlco/Legui, a cadeira
de Medicina Legal; na San-
ta Casa ns I, II e V cadcl-
ras de Clinica Médica, a ni
de Clinica Cirúrgica, a Cli-
nica Oftalmológlca e a Cli-

O curso tem por objetivo
apresentar aos profissionais
que atuam no campo do pia-
nejamento as técnicas, a po-
lltica, a estratégia e o ne-
cessidade do desenvolvimeu-

»to de comunidades no con-
texto do planejamento local
Integrado e na implementa-
ção, mas também aos de-
mais profissionais integren-
tes de equipes lnterdlsclpli-

rio, que determina que aos
65 anos a Congregação deve
decidir se o professor pode
ou não continuar Integram
do o magistério ativo, o pro-
íessor Abelardo de Brito pe-
diu para não ser mantido na
direção da cadeira.

O reitor em exercício da
UFRJ, professor Clementl-
no Fraga Filho lamentou
profundamente a decisão
afirmando tratar-íe de um
professor que durante 34
anos dedicou-se inteiramen-

nica Urolõglca; no pavilhão
São Miguel, a Clinica Der-
mntológica; nn Maternidade
das Laranjeiras funciona a
Clinica Obstétrlca; nu Av.
Vcnceslau Brás, ns Clinicas
NeurolÚKlca e Psiquiátrica e
o Instituto dc Mlcroblologla,
finalmente, nn Av, Pastem*
458, as cadeiras básicas.

Como se vê, o fato toran a
Faculdade de Medicina uma
estnitura multo complexa r
por si determina um au-
mento de pessoal, pois cada
tuna dns Clinicas isolada-
tem todos os Serviços de i
base: Laboratórios do Aná-
Use, Rales X, Administração,

, Enfermagem etc. Essa olt>
cunstuncla faz com que o
número de técnicos e doecn-
tes seja maior do que na
poderia exigir para um Hos-
pitai de Clinicas.

TRABALHO
Em face dn algumas orllU

cas que davam aos professo-
rea da Faculdade do Medi-
cinu apenas uma carga ho-
rnrln de trabalho de 20 ho-
ias anuais, o professor Leme
Lopes deu dois exemplos:
um de cadeira básica e ou-
tro de cadeira de clinica.
Do ciclo básico escolheu o
Instituto de Mlcroblologla,
que no ano passado deu ao;
alunos da faculdade: 38 au-
las teóricas, 45 nulas prátl-
cas, 73 aulas práticas com
grupo do alunos, para i?rupo
dc 0: 433 horas, projeção de
filmes MhSOmin; 38 horas
de npur.ição; 928 horas de
apontamento n cadeira, en-
slim num semestre. A ca-
deira funciona apenas com 5
pessoas do corpo docente e o
staff do Instituto, que visa

especialmente á pesquisa,
sendo a sua produção cien-
tifica vultosa e dc alto
nível.

Quanto t\ parte de clinica, '

t,omou por ba.se a 3.» cndel-
ro de Clinica Médica, que
recebe da 3.» .sério 37 alu-
nos, dando 646 horas de au-
las da 4.* série, 38 alunos,
dando 140 aulas de aula,
las: da 4" série, 38 alunos,
dando * 140 horas do auln,
dando pura os 113 estudnn-
tes um total df 1.840 horas
de auln. Para os tres pro-
gramas diferentes n cadeira
tem 18 docentes, quando é
um verdadeiro hospital, Co-
mo se vê, frisou o diretor da
FM, muito diferente dos
que estão espalhando notl-
cias inverídlcns.

MÉDICO .
Mostrou o professor Leme

Lopes, que a Mia faculdade
vlsn, principalmente, á for-
mação de um médico práti-
co geral, como médico de
família ou prático geral.

O ensino 6 de ba.se sóli-
da de ciência*) médicas, en-
sino c prática Intensiva de
medicina interna (clinica
médica), de obstetrícia e pe-
dlatrla e princípios de clrúr-
pia. Para n formação pro-
fissional i fundamental o
conhecimento dn Pslcologin
Médica, tendo sido multo
ampliada a carga horártn do
Departamento de Pslquia.
trla. Nos últimos quatro
anos n faculdade está pro-
curando dar ênfase ii Medi-
clnn preventiva como for-
ma de integração do seu en-
sino. As especialidades são
dadas de forma a completar
as informações técnicas ne-

Curso de Planejamento e nova Faculdade
nares de planejamento Inte-
grado.

O curso será ministrado
às 2" e't? feiras no, hora-
rio de 18 ás 20h. na sedo
do 1AB-GB à Av. Rio Bran-
co, 277, 1301, tel. 22-1703,
onde poderão ser obtidas
maiores Informações. O Ins-
tltuto dos Arquitetos fome-
cera 006 Inscritos apostilas
e certificados de presença:

NOVA FACULDADE DE
MEDICINA

Foi aprovada pelo Coiim-
lho Federal de Educação a
autorização para o fundo-
iianicnto da Escola de Cien-
cias Médicas da Fundação
OswaldO Aranha, da cidade
Fluminense de Volta Re-
donde•

O relator da matéria foi
o conselheiro José Mariano

da Rocha Filho, reitor da
Universidade Federal de
Santo Maria. Falando à lm-
prensa logo depois dn' npro-
vaçáo do processo, o depu-
tado Paulo Mendes, que é
presidente da Fundação
Educacional Cuwaldo Ara-
nliá, disse que a Cidade do
Aço terá uma grande e mo-
derna faculdade de mediei-
na, contando com amplo

apoio da Prefeitura Muhict-
pai, por intermédio do seu
prefeito Sávlo Gama. De
outro turno, a crlnçáo desta
escola vem no encontro dos
Interesses de aumentar ns
oportunidades para a Juven-
tude estudiosa' nns áreas
cientifica e tecnológica
bem como da interlorlzação
do ensino superior.

i Alunos querem, o velho professor
te ao aprimoramento do en-
sino odontológico e no de-
senvolvimento da universl-
dade.

Já o professor Armando
Peregrino Scebra Fagundes
frisou que o professor Abe-
lardo afasta-se pelo desen-
canto de ver a situação atual
do ensino superior e o re.
presentante estudantil, Wal-
mer Soares, presidente do
Diretório Central de Estu-
dantes, afirmou que o mes-
tre merecia a simpatia dos

estudantes com quem sempre
procurou dialogar.

O diretor dn Faculdade tle
Odontologia, professor Mar-
tlns Alvarcz, afirmou que o
afastamento era voluntário
mas não seria definitivo,
pois a faculdade certamente
lhe dará o titulo de emê-
rito.

ALUNOS

O Centic Acadêmico Coe-
lho de Souza enviou a se-

guinte aula à direção da
faculdade:"O CACS c o Centro rie
Estudos do corpo discente
seilteni;S2 pesarosos ao ro.
dar esta nota.

Trata-se do professor
Abelardo de Brito, cátedra-
tico da cadeira de Dentistl-
ca Operatórla desta facul-
dade.

Ê o professor um dos pòu-
cos desta casa que têm ca-
pacldade de captai* a estima

unânime de todo o co'po
dtfcciita

Sondo o único mestre que
lutou pela autonomia e que
ainda permanece nesta fa-
culdade, é nosso desejo fa-
zê-lo sabedor de nossa gra-
tldão. Tendo sido diretor
desta c:isa durante vários
anos, por seu trabalho, mui-
to nos beneficiamos, nós, os
alunos.

Por seu esforço individual
e incontestável prestigio do
qual todos nós conhecemos

cessaria* para o médico do
clinica geral, O desenvolvi-
mento das e.spcclnlldndes ó
obtido na pós-graduação,
que é feita em variai DepaV-
tamentos Clínicos sob a for-
nva de "residência" e de pro.
gramas elo mestrado e dou-
torndo. Tanto no clelo básl-
co, como no profissional o.s
discentes da Faculdade dc
Medicina tem sua atividade
cngnjodn em pcsqulfn, utill-
znçáo de laboratórios c servi-
cos clinicas. As enfermarias,
laboratórios e cilnlcrw da
Fnculdadi dc Mecitia tom
uma continua atividade a-s-
Flstenclal, perfeitamente re-
conhecida pela população do
Estado dn Guanabara que
procura e é atendida nesses
serviços.

Finalizando sun entrevis.
ta, o professor Leme Lopes

PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

Deliberou, ainda, o Con-
selho Federal de Educação
pela reconsideração de tra-
tamento aprovado pelo Con-
selho fe-tndual de Educação
do Rio de Janeiro, no qual
ficou resolvido que só pode-
riam participar do beneficio
dos recurses do Plano Na-
cional de Educação as esta-
belecimentos, oficiais de en-

disse quii nn sexta série, os
alunos estão cm rcglmo do
lnternato, Para tanto a fa-
culdade credenciou numero-
sos Serviços Hospitalares da
Guanabara para o desempe-
nho dessa função, cabendo,
no entanto, As suas clinicas
mais de 70^ desse trabalho.
O lnternato é feito de 15 de
janeiro a 15 de dezembro
com uma carga diária de es-
táglo nas clínicos c labora,
tórlos de 8 horas. "fCsse é o
médico que a Faculdade do
Medicina da UFRJ forma,
eom tódns as suas dificulda-
des estruturais, c n prover-
blnl falto dc recursos, de
multo boa qualidade. O tra-
balho do corjio docente está
caracterizado nessa pequena,
exemplificação", disse o pro-
íessor Leme Lopes.

sino. O assunto foi movlmeii-
uulo pela Inspetorla Seccio-
nal do Ensino Secundário oo
Niterói e Campos, em expe-
diente á DES que enviou ao'
CFE. Ficou deliberado que,'
nos próximos convênios em
que entre verbas federais, se
adote principio que evite
qualquer tipo de discrlml-
nação. O relator da matéria
foi o professor Edson Franco,
secretárlo-geral do MEC. '

é que nosso faculdade — de-
flclente ainda em muitos
pontos — é hoje, acima de
tudo, considerada escola pa-
drão do Brasil.

E fossemos agora, colegas,
enumerar os méritos dêste
professor, não encontraria-
mos palavras suficientes pa-
ra nos expressarmos como
desejávamos.

Professor Abelardo: não é
o 1.°, o 2.°, o 3.° e o 4.° anos
desta faculdade, nem o
CACS e o Centro de Estu-

dos, que fazem fite apelo.
São cs alunos pelos quais*
durante estes 40 anos de
magistério, o estimado pro-
íessor lutou e ministrou en-
sinamenlos, dos quais de»
pendem a vitória proflsslo-
nal do estudante.

São os seus alunos, ex-alu-
nos e os que futuramente
virão que pedem a sua per-
manêncla nesta Faculdade e
a sua concordância para
que n&o vá."

Roteiro

\m

CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO

Em virtude de a publica-
ção dos resultados do con_
curso de habilitação, da
Faculdade de Economia e
Finanças do Rio de Janei-
ro, CurSó de Administração,
ter saido com erros, acon-
selhamos aos interessados
que verifiquem os resulta-
dos no quadro da faculda-
de, na Praça da República,
58/60. As inscrições para
os aprovados serão encer-
radas no dia 14 do cor-
rente.
FILOSOFIA

Será iniciado no próxi-
mo dia 16, no Colégio do
Brasil, curso do Departa-
mento. de Filosofia, orga-
nizado pelo professor Em-
manuel Carneiro Leão,
abordando: Tichtte — idea- ¦
lismo subjetivo. .Schelllng
idealismo objetivo. Roman-
tismo. Hagel — idealismo
especulativo. O curso em
cinco aulas será às.2^s e
5?s-fe:ras, das 19 as 20h,
com' inscrições de 9. às 19h,
no Colégio do Brasil, na
Rua Gago Coutinho, 61,
tel.: 25-8173.

PEQUENA
ENCICLOPÉDIA

A discutida e proibida
Pequena Enciclopédia de

INGLÊS EM CASA — Con-
versaç&o e Comercial. Os
Cursos da BBC (gravaçío e
livros) servem a toda a ia-
mílla, em qualiiucr época.
Mensalidades de Cri 18.500.
Rua da Quitanda, .27; Av.
N. S». Copacabana, 1189;
Conde de Bonílm, 422 —-
Loja K e Shopping Center
Méier. 363«

Moral e Cinismo, que ían-
ta celeuma deu no MEC,
encontra-se agora à dispo,
sição dos interessados na
barraca da Fundação do
Material do Ensino do
MEC, na' Cinelândia. Re-
glstrando verbetes de gran-
de atualidade sócio-eco-
nômica e, particularmente,
sobre a organização social
c política brasileira, a obra
organizada pelo pe. Fer-
nando Basto d'Avila, com
a colaboração dé 37 espe-
«alistas, 22 da PUC, está
alcançando sucesso, junta-
mente com outros livros da
FENAME. I

CURSOS DO IDORT

Nos dias 14 e 15 de maio
• terão inicio os cursos de

Administração do Pessoal e
Simplificação do Trabalho,
do IDORT, cujas aulas se-
rão ministradas no seguin-
te horário: Administração
de Pessoal — 30 aulas às
3'»s, 5as e 6?s-feiras, das
18 às 19h. Simplificação do
Trabalho, 20 aulas, às 2*6,
4*s, das 18 às 19h.

As inscrições deverão ser
feitas no horário de 8 às
12h e das 14 às 17h30min,
na secretaria do IDORT-

RELAÇÕES
HUMANAS

Vença seus complexos, in-
segurança e desajustes nú lar
ou na sociedade. Desenvolva
também seus podêres. láten-
tes. Dê um novo sentido à
sua vida. "I. C. B." — Ru»
Uruguaiana, 114 — 1.° andar.
Tel.: 25-6185. 87341 71

m ARTE DE ESCREVER
(TURMAS A, E e C, LOTADAS! Início Turma D, 17 ou 181

e 3.» Turma COPA 17 ou 211)
Para todos os que almejam ser escritores, ou para quem

simplesmente deseja escrever com desembaraço, correção e
elegância, o INSTITUTO DE CULTURA MODERNA oferece
êste curso magnífico, único- no gênero! O programa é vasto
e rico. O Instituto garante que o aluno aprende de fato a es-
crever. O romance, a novela, a crônica, o Jornalismo, o diá-
rio Intimo e a poesia são dos inúmeros assuntos estudados
neste curso verdadeiramente inigualável. Além. disso, cum-
pre-se | maravilhoso plano de leitura e analise critica das
mais perfeitas obras-primas literárias, nacionais e estran-
geirát. Matrículas ABERTAS, na Rua do México, 111 - s,
1.004- on na Av. Copacabana, 1.072, gr, 1.003. Vagas XIMI-
TADAS. O professor é especializado na Universidade de
Paris. As turmas anteriores foram um SUCESSO! Telefo-
nes: 22-2295 e K-3465 (HOJE, DOMINGO). 87741 71

PARA ANUNC
Correio da Manhã
BASTA TELEFON
52-6156*

AD

GB, na Praia de Botafogo,
18G, sala B-205, prédio ve-
lho da Fundação Getúlio
Vargas.

Para o mês de junho es-
tão programados os cursos
de PÉRT e Contabilidade
de Custos.i

MATEMÁTICA
MODERNA

O Colégio Estadual Re-
pública do Peru iniciou a
semana passada o Curso
Prelúdio à Matemática Mo-
derna, organizado pelo di-
retor professor Jorge das
Neves, com 420 inscritos.'
O curso é orientado pelos
professores Luis Moniz
Bandeira Poppe e Raimun-
do Nonato Tavares. Com
aulas aos sábados de 2 às
4h, no auditório do Colégio,
e especializa professores dos
cursos primário e médio. .

PRINCESA ISABEL

Amanhã, às 10 horas, a
direção da Faculdade Cán-
dido Mendes e os alunos
vão prestar uma homena-
gme diferente à princesa
Isabel, pela passagem da
Abolição da Escravatura.
Os jovens vão lavar a pia-
ca comemorativa que está
pregada na parede do antl-
go Paço Imperial, na Pra-
ça XV de Novembro, hfije'
Departamento dos Correios
e Telégrafos, que nunca foi
limpa. A placa é do lado
fronteiro à estátua do ge-
neral Osório.

S

PLANEJAMENTO

. À Escola de Engenharia

.da UFRJ, Largo de São
Francisco, 1 — promoverá
um curso de Planejamen-
to CPM-PERT com carac-
teristicas das mais espe-
ciais, pois dará com ênfase
específica a sua .aplicação
prática aos diversos ramos
da engenharia. A partir de
noções introdutórias sobre
Planejamento utilizando às

Taquigrafia
Datilografia

PORTUGU1S-INCL1S
Professores especializados
CENTRO TAQUIGRÁFICO

BRASILEIRO
Praça Floriano, 55, [129, (Cine-
lândla). Tel. 32-2972 e 52-ÍI618.

16849

modernas práticas c meto-
dos PERT e CPM. Serão
desenvolvidas a p 1 icaçôes
práticas e abordado o seu
emprego á Construção Ci-
cil, à Engenharia Rodovia-
ria, à Engenhada Portuá-
ria, a problermis das Forças
Armadas, à Administração
e Industria. Na Associação
dos Antigos Alunos da Po- .
litécnica, tel. 22-4598, serão
dados detalhes.

INGLÊS

O Instituto dc Professo- ,
res Públicos e Particulares
— Av. Rio Branco, 185,
1312, abriu inscrições, de
segunda a sexta-feira, das
14 às 16h, para um curso
de inglês.

EDGARD MORIN

No próximo dia 27 esta-
rá na Guanabara o profes-
soi-' Edgard Morin, da Sor-
bonne, que à convite da
Faculdade Cândido Mcn-
des, ministrará um ciclo de
conferências (10 palestras)
sobre Sociolopia da Comu-
nicnçáo de Massas, com
três aulas semanais, às 2?,
4» e 6a feiras às 18h. O
número de inscrições foi
limitado a 100 e os interes-
sados deverão dirigir-se à1 FCM. Praça XV de Novem-
bro 101.

EDUCAÇÃO RELIGIOSA

O Serviço de,Aperfeiçoa-
mento e Difusão do Ensino
Médio da Secretaria de
Educação e .Cultura da '

GB, planejou para os dias
20, 21, 22 e 23 dô corrente
de 8h30min às 12h a rea-
lização dos Encontros de
Educação Religiosa, visan-
do um levantamento das
necessidades do ensino re-

PARA-
PSICOLOGIA

Os mistérios da parapsi-
colofia revelados em aulas
teóricas e praticas, somente
para adultos.,Vldêncla, cia-
rividéncla, pslcografia, me-j
sas falantes, telequlníilo,
levltaçSo, aparições, mate-
rlallzacões, etc. Transforme
e embeleze sua vida. conlic-
cendo a sua alma! "l.C.B."
— Rna Urugualana, 114 —
!.•'. — Inform. pelo tele-
fone 25-6185. "T* 09613

ligiosu, bem como um pi-e-
paro prévio para o Con-
gresso dc Educação Religio-
sa na GB, á ser realizado
em setembro do corrente
ano. O.s encontros serão
realizados no Colégio Esta-
dual « José Bonifácio, Rua
Pedro Ernesto, 80.. As ins-
criçoesi estão abertas, po-
dendo ser feitas, diàriamen-
te. das 12 às 17h, na Secre-
taria do SADEM, sala
120-A do Instituto de Edu-
cação.

MEIRA MATOS

Amanhã, às lOh, o coro-
nel Meira Matos, acompa-
nhado dos membros da
comissão entregarão ao mi-
nistro da Educação e Cultu-
ra o relatório final da Co-
missão, sobre "Problemas
Estudantis" concluindo, se-
gundo se informa, por uma
crítica ao ensino •superior.

FORMAÇÃO
E SELEÇÃO

A Cruzada ABC iniciará
segunda-feira, dia 13, o 19
Curso Básico de Formação
e Seleção de coordenadores
e supervisores da área de
Caxias e São João do Me-
riti, dando prosseguimento
ao seu programa de alfabe-
tização de Massa no Esta-
do do Rio. Curso semelhan-
te será iniciado; no dia 20.
na área dé Campo. Por
outro lado, a Cruzada ABC
instalará, no próximo dia
15, uma nova área de tra-
balho com sede na cidade
de Teresópolis, Abrangen-
do os municípios de Petró-
polis, Nova Friburgo, Três
Rios.e Magé, está área se-
rá trabalhada em oito co-

. munidades, podendo abar-
car um total de 9-600 alu-
nos, segundo previsão feita

. para os três meses vindou-

RELAÇÕES

ros. À solenidade de insta-
lação deverão estar presen-
tos o governador Geremias
Fontes, prefeitos dós muni-
cipios mencionados e outras
personalidades.

NOVA UNIVERSIDADE

Uma nova Universidade
acaba de ser registrada em
cartório em Belo Horizon-
te, o que talvez provocará
a redução do grande déficit
de vagas nos cursos supe-
riores de Minas.1 Só na Uni-
versidade Federal de Mi-
nas o dc/icit de atendimen-
to foi de 4.141 estudantes
o ano passado. Esse número

• revela que o déficit tem
aumentado, ao contrário dé
ser reduzido, pois em 1956
o déficit foi apenas de 1.472.

A Fundação Universida-
de de Minas Gerais foi re-
gistrada no Cartório Jero-
Uva. Ela incorporou a Fun-
dação Mineira de Educação
e Cultura, que mantinha
uma escola de Engenharia,

HUMANAS
Vença.seus complexos, In-

segurança e desajustes no lar
ou na sociedade. Desenvolva
também seus podêres laten-
tes. Dê um novo sentido à
sua vida. "I. C. B." — Rua
Urugualana, 114 — 1.° andar.
Tel.: 25-6185.

87341 71

com 160 alunos, já devida-
mente autorizada pelo CFE
e uma faculdade de Ciên-
cias Econômicas, Adminis-
trativas e Contábeis, cujo
processo de autorização se
encontra em fase final de
estudo no CFE. Seus diri-
gentes sã-i conhecidos pro-
fessôres do magistério su-
perior de Belo Horizonte,
entre eles os professores Al-
berto Deodato, Celso Car-
dão e Jaime Ferreira da
Silva Júnior.

CENTRO
DE PROFESSORES

O Centro dos Professo-
res do Ensino Técnico e Sc-
cundário do Estado da
Guanabara, realizará no
próximo sábado, dia 18, às
15h, no auditório do Cole-
gio Estadual Ferreira Vian-
na, na Rua General Cana-
barro, 291, Maracanã, uma
assembléia geral dos As-
sociados com a seguinte fi-
nalidade: aprovação do Es-

tatuto ' da fusão do Centro
dos Professores de Ensino
Técnico e Secundário com a
Associação dos Professores
do Ensino Médio Oficial do
Estado da Guanabara: Pia-
no de Reavaliação dos Car-
gos, com o que já foi feito'
pelo CP em prol da inclu-
são dos professores de ensi-
no médio nos níveis 1 e 2.

CURSC
EM COLPOSCOPIA

A Escola de Pós-Gra-
duação Médica Carlos Cha-
gas, abriu inscrições para
o Curso de Colposcopia, em
nivel pós-graduado, orga-
nizado pelo professor João
Paulo Rieper. O curso será.
ministrado de 27 a 1"? de
junho, no horário de 8 às
llh, com demonstrações
práticas após as aulns teó-
ricas. As inscrições poderão*
ser feitas na Secretaria da'
EPGMCC, na 18» Enferma-
ria da Sla. Casa ou pelo
tel.: 42-6160, ramal 8.

<•¦ -/. :--'*H- ' '

A EXATA E CORRETA INTERPRETAÇÃO DE QUALQUER LEI FEDERAL, ES-

TADUAL OU MUNICIPAL SOBRE OS DIVERSOS IMPOSTOS (IPI, ICM, IM-
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MOURÃO

RELATA

REVOLUÇÃO

DE MARÇO

SAO PAULO (Sucursal, de José Simões) —"Por que tendo sido um dos arliculadores mi-
litares mais ativos da revolução de 64 não fi-
gurou o seu nome, general, no primeiro plano,na hora de se escolher o presidente da Repú-
blica? Aliás, há uma história, contada naquela
época, de que chegando ao Rio, à frente das
tropas, o senhor, muito cansado; foi dormir e,
quando acordou, os pontos-chaves da nova si-
tuação tinham sido ocupados,'principalmente o
Ministério da Guerra... Que há de verdade
nessa história?" O repórter faz a pergunta ao
general Mourão Filho, pretendendo colher revê-
lações sóbre o movimento que derrubou Gou-
lart, tem perguntas cujo objetivo é esclarecer
fatos históricos, ou desfazer histórias que defor-
mam a história."Não fui dos mais ativos, mas fui o prin-
cipal articulador — responde prontamente o ge-
neral que desencadeou a luta nas montanhas
mineiras. Estava em Juiz de Fora quando ouvi
falar na candidatura de Castelo Branco, que
era inelegível. Fui imediatamente para o Rio
para ver se ainda salvava a candidatura do ma-
rechal Gaspar Dutra, nome que eu havia lan-
çado para a Presidência, ainda em Juiz de Fora.
Julgava, como ainda julgo, até hoje, que aquele
era o homem próprio para o momento histórico
que a Nação vivia. Mas, chegando ao Rio, vi
os meus esforços todos perdidos, porque encon-
trei já lançadas as candidaturas de Castelo
Branco é do general Amauri Kruel. A candi-
datura de Castelo Branco, apoiada por Juscelino
Kubitschek. Da Câmara dos Deputados, alguns
parlamentares me telefonaram, solicitando per-
missão para o lançamento de minha cândida-
tura. Respondi, negativamente, pois não tinha
ambição nenhuma pelo poder. Essa história de
que fui dormir, chegando ao Rio, é falsa. Tendo
aceitado o supremo comando, de Costa e Silva,
ao chegar ao Rio, fui apresentar-me a êle, Na
verdade, considerava minha missão cumprida.

Agora o repórter relembra o fato muito
comentado na sua época: o encontro de Castelo,
candidato, com Juscelino, a quem o líder revo-
lucionário ia pedir apoio à sua candidatura. Era
a primeira continência do poder militar ao po-
der civil apeado: Juscelino, o centro PSD. Acre-
dita que houve êsse encontro e que depois para
afastar o ex-presidente civil da cena política,
contrariando acordo íeito, Castelo cassou Jusce-
lino?

CASTELO PROMETEU APOIO A JK EM 65

"Houve a reunião de Castelo e Juscelino.
Foi na residência do deputado Joaquim Ra-
mos. Encontraram-se Castelo Branco, Juscelino
Kubitschek, Amaral Peixoto, Augusto Frederico
Schmidt e Negrão de Lima. O articulador desse
encontro foi o poeta Schmidt. Fui informado
mais tarde de que Castelo Branco tinha real-
mente prometido respeitar a candidatura dé
Juscelino Kubitschek em 65. Tenho documentos
que provam isso. Desse modo, a cassação dos di-
reitos políticos do ex-presidente da República
surpreendeu-me. Sou amigo de JK, entretanto,
politicamente, nunca estive sob a mesma bandei-
ra do ex-presidente. A prova disso é que a can-
didatura do general Castelo Branco encontrou
logo apoio de JK, que nunca cogitou de meu
nome.

— Acha que entre o primeiro e o segundo
presidentes saídos da revolução se tenha traçado
um plano, um esquema de ação político-ideoló-
gica, e, se não, quais as diferenças que observa
na ação dos dois governos? A respeito da poli-
tica econòmico-financeira, por exemplo, antes
de o presidente Costa e Silva ter assegurada
sua candidatura, afirmava-se que Castelo nao
apoiaria sua investidura se CS não se com-
prometesse a continuá-la. Acha que a política
econòmico-financeira de CS mantém as linhas
fundamentais de seu antecessor?

Castelo Branco, -depois de forçado a baixar
o'infeliz Ato Institucional n.° 2 (êle não tinha
vocação nenhuma para ditador), foi arrastado
por uma assessoria quase toda oriunda da Es-
cola Superior de Guerra, e realizou,- na orgam-
zação do Estado, os princípios da mesma es-
cola, intitulada "Sorbone" brasileira. Ignoro se
houve essa pressão do governo Castelo sobre o
candidato à sua sucessão. Quanto à política eco-
nômico-financeira, não vejo nenhuma diferen-
ça. í; o mesmo discutível método: combate a
inflação, sem prejudicar o desenvolvimento.

LIDERES CIVIS, LÍDERES MILITARES

A revolução de 64. cassando os lideres po-
liticos civis o imobilizando Lacerda política-
mente, assim agiu por considerar fracassada a
Hderança civil no Pais? E agora, passados três

nnos, que diz o senhor dn liderança militar querdo ponto de vista político quer na alta admlnis-
tração? Se havia o despreparo de lideres como
Goulart — esta uma das acusações mais cons-
tantes do governo derrubado —-, a liderança mi-
litar está-se mostrando vantajosa na substitui-
ção? Nesse sentido, que diz a cooperação da Es-
cola Superior de Guerra, através dos seus cur-
sos de alto nível, formadores de estadistas?

NSo creio. A revolução não cassou os
direitos políticos sem qualquer processo de acusa-
ção ou defesa, e, quanto a Lacerda, êle próprio
se incompatibilizou com os governos que se se-
guiram à revolução. Teci elogios a Lacerda na
época em que êle estava à frente do governo da
Guanabara, porque naquela época éle realizou
várias obras de grande importância.

Não digo nada sobre o paralelo nas lide-
ranças civil e militar, como não diria de um
piloto de corridas a 'quem entregassem um ca-
lhambeque, com o câmbio nos pedais, pneus finos
quase furados, a máquina esquentando por falta
de funcionamento da bomba etc, e que" não
íôsse capaz de guiá-lo por duzentos metros.

Em contraposição, um motorista com dez
horas de treinamento dirige perfeitamente um
carro novo saldo da fábrica. O calhambeque
velho é a forma de governo presidencialista.

A respeito do paralelo entre líderes civis
e militares, há um ditado chinês que diz: "Ai
da Nação que tem um grande homem", e eu
digo: "Ai da Nação que tem-uma liderança in-
dividual ou coletiva, propondo-se a dirigi-la".
No caso específico de sua pergunta insisto que
um calhambeque torna impossível a ação de mo-
toristas líderes.

E sobre a cooperação da Escola Superior
de Guerra, repito, colocaram pneus balão no
calhambeque, consertaram a bomba de água e
todo mundo ficou convencido de que o ca-
lhambeque tinha virado carro. Calhambeque
é calhambeque, presidencialismo é presidência-
lismo, não tem conserto.

ANISTIA

O senhor é a favor da anistia? Dizem que
sim e que essa atitude tem desagradado a seus
companheiros militares? '

Lanço um répto para que me provem
se algum dia fiz declarações favoráveis à anis-
tia. Mesmo os jornais que muitas vezes inter-
pretam mal minhas palavras, jamais puseram
na minha boca qualquer declaração de apoio à '
anistia.

O CIVIL EM 70

O senhor declarou apoiar um civil para a
Presidência da República: Sodré ou Lacerda.
Não acha que o ex-governador da Guanabara
pelas suas atitudes na Frente Ampla e sua ação
corrosiva contra a Revolução que ajudou a ar-
mar, se acha comprometido perante essas fôr-
ças revolucionárias de 64?

Não apoio nome de ninguém, nem de
Lacerda nem de Sodré. A respeito de Sodré,
declarei apenas que, como candidatura civil é
boa. Sóbre Lacerda, não disse mais do que o
seguinte, em entrevista coletiva concedida nes-
ta capital: "Se Lacerda não tivesse procurado
demolir o presidente Castelo Branco, prova-
velmente teria sido o candidato do marechal,
que era Um dos seus admiradores. Em Belo
Horizonte, perguntaram-me qual era ó meu
candidato à Presidência da República, e res-
pondi que "no presidencialismo, o meu atual
candidato era Nosso Senhor Jesus Cristo, à
base de milagres."

Lacerda disse à imprensa, na Europa, que
há grupos militares no Brasil e que ficava na
expectativa de que brigassem entre si. Terá
êle apoio de alguns desses grupos, com o que
poderia aspirar ao poder?

Terá que esperar um ano. Ninguém di-
vide as Forças Armadas. No momento só quem
conta com o apoio das Forças Armadas é o pre-
sidente da República e mais ninguém.

Não julga que se torna oportuno ir fixan-
do os dados históricos da Revolução de 64?

Ainda acho cedo para fazer História,
ela exige a visão panorâmica que só o tempo
torna possível.

Apesar dessa opinião, -pode indicar quais os
líderes civis de primeiro plano dos acontecimen-
tos de 64?

Ademar de Barros, em São Paulo e Ma-
galhães Pinto, em Minas Gerais, que sempre
foram coerentes com a Revolução. Líderes de
plano secundário são inúmeros e brilhantes, e
somente os principais líderes de São Paulo en-
cheriam uma página inteira do seu jornal. >

FALTA OBJETIVO PRINCIPAL

A seguir interrompidas as perguntas o ge-
neral Mourão Filho discorreu: Tenho repetido
sempre e continuarei a fazê-lo que a revolução
somente cumpriu uma parte dos seus objetivos.
Quanto ao seu objetivo principal, que seria subs-
tituir a forma de governo por outra com con-
sonância com a realidade brasileira, foi agrava-
do o presidencialismo com o aumento dos po-
deres pessoais do presidente da República, que
hoje é autocrata. Tire-se o atual presidente e
substitua-se por um homem de temperamento
cruel e primário de cultura, ver-se-á o desas-
tre a que essa Nação será levada. Se êle fôr
cripto-comunista conseguirá pela facilidade que
esta eleição indireta permfye, levar a Nação
para o comunismo. Deste modo em minha opi-
nião, a revolução terá cumprido o seu destino
se realizar o que chamo de parlamentarismo bra-
sileiro, que para mim deveria ser da seguinte
maneira: os órgãos de Estado são: 1.°) Câmara
de Planejamento, com tantas subcâmaras quan-
tos setores de administração, isto é, cerca de
de 20 — transportes, saúde, educação, exterior
etc. Seus membros serão cientistas seleciona-
dos por concursos de títulos e de provas rigoro-
sas, vitalícias e altamente remunerados, com apo-
sentadoria aos 50 anos de idade. A missão desta
Câmara é planejar a administração no âmbito
federal. Seus pianos serão ad-referendum do
órgão superior; 2.°) Câmara de Deputados. To-
dos serão recrutados aos distritos eleitorais. Por
maioria de votos ela aprovará os planos da Câ-
mara de Planejamento. Por dois terços de quo-
rum ela reprovará um ou. mais planos, e a Câ-
mara de Planejamento fica obrigada a subsituí-
los. A Câmara de Deputados não pode ser dis-
solvida; ela escolhe o primeiro-ministro demis-
sível ad-nntum, encarregado de executar com
os ministros escolhidos por éle os planos/anuais
de acordo com o orçamento da Câmara de Depu-
tados. O primeiro-ministro elegerá o presidente
da República, para governar um triénio (o tem-
po de legislatura). O presidente da República,
tem como única missão: representar a Nação
perante o exterior, sem nenhuma atividade poli-
tica administrativa. Quando terminado o seu
mandato o presidente irá fazer parte do Conse-
lho Supremo da República, encarregado de fis-
calizar o funcionamento do regime. No plano es-
tadual funciona o mesmo sistema, naturalmente
a Câmara de Planejamento será menor. A Câ-
mara de Deputados escolhe o agente executivo
estadual encarregado de com seus secretários
cumprir os planos anuais orçamentários. Não
haverá governadores de Estado por desnecessá-
rio. No plano municipal, continua o atual sis-
tema, e o chefe do Executivo municipal é o único
a ser eleito .diretamente pelo povo.
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AO VIETNAM

(SEM VISTO)

E NÃO SAIR

(D

MENINOS EM GUERRA
Juventude americana luta numa guerra de meninos: dois marines em Con Tlnei»

É mais fácil um camelo passar pelo fio .
de uma agulha do que um justo entrar no
Vietnam do Sul (Se o justo fôr jornalista).

SAIGON — Lieu Phi Nhan (cujo nome
cristão é Lo-Sa, Rosa em português), fi-
lha de pai chinês e mãe vietnamita, fun-
cionária da Embaixada do Brasil no Viet-
nam do Sul, sentenciou em bom francês
da Aliança Francesa, ao me ver entrar
com armas e bagagens:

Os brasileiros são uma gente mui-
to engraçada. Quando todo mundo está
indo embora, eles começam a chegar.

Lieu»Phi Nhan (cujo nome cristão é
Lo-Sa, Rosa em português) não sabe vque
neste momento, para se chegar a Saigon,
há mais obstáculos consulares a vencer do
que barreiras de arame farpado entre o
Aeroporto de Tan Son Nhut e o centro
da cidade.

Após a ofensiva do Vietcong, que en-
fraqueceu a imagem do Governo Van
Thieu na imprensa estrangeira, os consu-
lados sul-vietnamitas têm instruções para
barrar a entrada de jornalistas no país.
Quanto mais perto de Saigon, mais difícil
o\ visto. Em Bangkok, na Tailândia, ou no
Vietnam, no Laos, a resposta do consula-
do demora no mínimo 15 dias.

A ÚNICA VIRTUDE
Se eu fosse psicólogo, teria bom ma-

terial de análise, ao comparar a reação
das pessoas à simples notícia de que vi-
nha ao Vietnam. Essas reações variavam
da admiração à proteção, passando pela
inveja:

Você não tem medo de ir neste
momento?

Ou então:
¦ Muito cuidado. Sobretudo não se

aproxime do front.
Um guarda de trânsito em Copacaba-

na, que me apreendeu a carteira de mo'-
torista no dia de minha partida, porque
tentei dobrar à esquerda na Avenida
Atlântica, me devolveu a própria e dis-
pensou a multa, apenas ao ver a passa-
gem da Air France. '

Seu guarda, vou precisar da car-
teira em Saigon.

No entanto, vos digo que, para mo-
rar em Saigon neste momento, não se exi-
ge nenhuma coragem específica. Basta um
pouco de paciência. No Rio é em São Pau-
Io, morre muito mais gente por dia em
acidentes do tráfego do que vietnamitas
em Saigon por causa da guerra (quando
o Vietcong não ataca, nem os americanos
bombardeiam, bem entendido). Em 15
dias, o único cadáver que vi na rua até
agora foi o de um militar atropelado.

Parabéns. O sr. deu provas de
uma- paciência oriental — disse o funcio-
nário tailandês da companhia de aviação,
na tarde em que finalmente marcou mi-
nha passagem Bangkok-Saigon, após dez
dias de sucessivas reservas de lugar, dià-
ríamente canceladas.'MEIA 

HORA
Na manhã em que cheguei a Bang-

kok, para tirar o visto sul-vietnamità, o
embaixador brasileiro, Leonardo Eulálio
Nascimento Silva, me disse ao telefone:

Acabo de falar com o colega do
Vietnam. O sr. terá seu visto em meia
hora.

Meia hora depois, o cônsul sul-viet-
namita me, fêz assinar o seguinte jura-
mento:

"Não exercerei nenhuma atividade
susceptível de pôr em risco a moralidade
e a segurança nacional da República do
Vietnam. Acatarei qualquer sanção exa-
rada nesta matéria. Nada farei contra os
princípios inscritos na Constituição viet-
namita."

(Em Saigon, li pela primeira vez a
tal Constituição que proíbe, entre outras
coisas, a censura postal, a tortura dos pri-
sioneiros e a prisão de qualquer pessoa
sem mandato judicial.)

Seu jornal pertence ao Governo
brasileiro? — o cônsul indagou.

Não, senhor.
Mas é um jornal anticomuhista?
Bem entendido.

Isto posto, explicou que as instruções
superiores são explícitas. Visto para jor-
nalista só com autorização expressa do
Ministério do Exterior. Tinha de consultar
Saigon.

Volte amanhã.
No dia seguinte era sábado.

Passe de novo segunda-feira.
E, assim por diante, dez dias seguidos.

No décimo dia, o embaixador sul-vietna-
mita em Bangkok, um homem de apro-
ximadamente 35 anos, ex-aluno da Univer-
sidade de Columbia ("Eu também já fui
jornalista"), dignou-se a receber-me em
pessoa. Na ante-sala, um cartaz turístico
em cores convidava: "Visite Hué". N0 dia
de minha saída de Paris, a manchete do
France-Soir dizia: "Hué destruída 95 por
cento".

O INFERNO
Que autores o senhor leu sobre a

¦ guerra do Vietnam? — o embaixador quis
saber.-

Comecei com longa enumeração:
Schlessinger, Bernard Fal...
Leu Jean Laterguy? — interrom-

peu.
Sim, Un million des dollars par

Viet.
Durou 40 minutos a conversa. O em-

baixador proferiu a sentença:
Se me trouxer uma declaração de

»sua empresa comprometendo-se n não
enviá-lo ao Vietnam do Norte, à China de
Pequim ou à Coréia do Norte, a resposta
de seu pedido de visto será facilitada.

Serve um telegrama?
Não, é melhor uma carta. Em pa-

pel timbrado.
Com a demora do correio, teria de es-

perar um mês em Bangkok, no mínimo: '
Enquanto isso, a batalha de Hué aproxi-
mava-se do fim e os bairros de Saigon
eram bombardeados. No telefono-"de meu
quarto de hotel, um marine em licença
(Bangkok é uma estação- de férias dos sol-
dados americanos) havia, escrito: From
HelI to DMZ. Isto é,' do Inferno para a
Zona Desmilitarizada.

O PLANO.
Tem de haver um macête para entrar

no Vietnam, pensei. Havia. O agente da
Air France me leu no seu livro as instru-
ções: "São isentos de visto de entrada:
primeiro, os cidadãos dos Estados Unidos
da América..." " --

Esta cláusula não me beneficiava."Segundo, os turistas em trânsito, con-
tanto que não tenham visto de nenhum

Texto e fotos de
Luís Edgar de Andrade

Especial para o
CORREIO DA MANHÃ

governo comunista, nem procedam do Cam-
boja e que só permaneceram na República
do Vietnam durante 72 horas..."

Viva! Eis ai a solução.
Ato contínuo, comprei uma passagem

para o Laos, com escala em Saigon. Mar-
quei o vôo Bangkok-Saigon para o dia
imediato. O trecho seguinte para três dias
depois.

A segunda parte do plano me foi su-
gerida pelo correspondente da Agence
France Presse:

Uma vez em Saigon, você vai ao
Serviço de Imigração e pede para prorro-
gar a sua estada.

De manhã, n0 aeroporto de Bangkok,
contemplei com inveja meus companheiros
de vôo, enquanto aguardavam a chamada
para o embarque. Um suíço com a braça-
deira da Cruz Vermelha. Duas louras de
meia idade. Três cinegrafistas. Alguns co-
merciantes americanos em mangas de ca-
misa e sem bagagem de mão. Todos tinham
ar inofensivo. Todos com certeza tinham
o visto.

O Boeing leva uma hora de Bangkok
a Saigon. Mas, com correção do relógio,
devido à mudança de fuso horário, são
duas horas de viagem. O único perigo,
tinham-me dito, muito vago, estava na
aterragem. Os vietcongs têm foguetes de
122 milímetros, com alcance de 15 quilo-
metros, instalados nas proximidades do
Aeroporto de Tan Son Nhut. Geralmente
só os utilizavam de noite. Era meio-dia.

AS LEIS
Na fila para as formalidades de policia

e alfândega, vi numa das colunas o se*
guinte aviso em francês e vietnamita:"Em virtude da lei n.° 20 de 15 de
dezembro de 1965, é proibido o porte de
armas e munições em todo o território da
República do Vietnam, exceto com autori*
ração expressa do ministro do Intoriei",

A SAÍDA
Estabelecida a cabeça-de-pchie em

Saigon, o -resto foi fácil. Na ."manhã se*
guinte tirei, em meia hora. gs credenciais
de correspondente de guerfa no Ministério
da Informação e no Comando da Missão
de Assistência MiUíaf .dos Estados Unidos.
De posse dos à/b\s documentos, fui ao Ser-
viço dejraigração pedir uma prorrogação
de 90 rAias em minha estada.
,- - (Os americanos haviam abreviado meu• nome para De Andrade. Os funcionários
da Imigração o amputaram de hôvo redu-
zindo-me a O. De. Entenda-se que o O é
a abreviatura de Ong-. Senhor).

Resultado: o major-diretor do Serviço
houve por bem conceder-me um visto de
saída para daí a 15 dias, quando eu deve-
ria deixar o Vietnam a fim de pedir nova
entrada. O problema fora adiado "por uma
quinzena.

.. Quando contei esta longa história a
meu xará, o dr. De., formado pela Facul*
dade de Medicina de Paris, êle riu es-
premendo os olhos:

Este meu país é realmente surrea-*
lista: oferece ao sr. um visto de saída sem
ter dado um de entrada.

Copyright Top New»

PODER DA IGREJA TEM
31 GENERAIS DE EXÉRCITO

Que é o Poder da Igreja? Quem o re-
presenta? Segundo um trabalho que o BC-
Semanal publica em sua edição de ama-
nhã, "sem a mais leve irreverência na
comparação-militar", a Igreja conta com
31 generais-de-Exército das Províncias
Metropolitanas" ao redor dos quais "há
119 Bispados e 40 Prelazias, ou, seja, um
total de 159 bispos, cuja função, na es-
trutura eclesiástica, corresponde à dos ge-
nerais-de-divisão que comandam regiões
militares".

Além desses, há ainda 70 generais-
de-brigada, que são bispos auxiliares,
ocupados em outras missões apostólicas.
Ao todo, portanto, o clero brasileiro é co-
mandado por 218 generais, entre os quais
se devem incluir alguns arcebispos que
não comandam Dioceses, mas que servem
no Estado-Maior — digamos assim — co-
mo é o caso de Dom José Gonçalves da
Costa, admirável figura de sacerdote re-
dentorista, que é o secretário-geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

OFICIALIDADE

O informe especial do BC-Semanal
destaca:

Esses generais e coronéis estendem
sua ação sobre 4.947 regimentos, ou seja,

as paróquias, onde igual número de co-
ronéis, isto é, "os padres vigários", co-
mandam corpos de tropa. O total da ofi-
cialidade religiosa, porém, é bem mais ai-
to: existem, ao todo, no País, 12.293 sa-
cerdotes, servindo nas mais diversas tare-
ias: desde as missões entre selvagens, até
as cátedras universitárias. E o corpo f emi-
nino desta tropa ainda é maior: a 3.1 de
dezembro do ano passado, havia, no País,
41.384 religiosas, freiras e monjas, desde
as contemplativas de São Bento, perdidas
sobre as colinas de Olinda, até as Irmãs

•de Caridade de São' Vicente de Paula, as
enfermeiras, as professoras e as que se
dedicam a todos os ramos da assistência
social e espiritual.

Esta "oficialidade", como se vê, so-
ma um total de 57.624 comandantes da
batalha da religião católica. O número de
sacerdotes é relativamente pequeno para
as proporções continentais do País e para
a população da maior nação católica do
mundo. Porque o Brasil é hoje a maior
nação católica do mundo. É certo que
uma grande camada da população se diz
católica quase que apenas por tradição.
Mas não é menos certo também que, mes-
mo essa camada de "católicos de oitiva e
de praxe", não é insensível às mensagens
da Igreja e, quando convocada para .defi-

nições extremas, arranca do fundo da ai-
ma e do fundo da consciência as reservas
da fidelidade à religião de seus antepas-
sadôs, de suas mães e de suas esposas, da
religião em que, bem ou mal, continuam

¦ a formar o espirito de seus filhos.

SISTEMA FEDERATIVO

A Igreja, no' Brasil como no mundo,
observa e mantém um sistema federativo,
no qual os Bispados funcionam como Es-
tados autônomos:

— Dentro de sua Diocese, um bispo'
não deve submissão nem ao arcebispo nem
aos cardeais, nem ao núncio apostólico,
que é apenas um representante do Estado
do Vaticano junto ao Governo do país,
com categoria de embaixador.

O diretor do BC, jornalista João Al-
berto Leite Barbosa, em reunião com co-
lunistas políticos e redatores da impren-
sà carioca, debateu o trabalho sobre o
Poder da Igreja. Na oportunidade, reite-
rou sua afirmação de que é o autor do"esboço de análise" da situação política
nacional, trabalho pessoal que realizou sem
a colaboração de militares e no qual eh-
cara o tema da aliança do poder militar
com o poder econômico.
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Armários Paneleiro (com Armários de parada
e sem mesa) desde (2 portas) mensal

mensal: £23B
ARMÁRIOS DE FÓRMICA

Paneleiro desde mensal: Parede-mensal

7te |

3030 1206

Conjuntos em FÓRMICA QG35
Mesa, bufê e 6 cadeiras - Mensal: w9
Diversos modelos Contou-, Bonsucesso, etc

29 ANDAR

i

Conjuntos estofados -si
Probel, Gelli, Lafer etc.

Linhas modernas. Cores e tipos
variados. Mensal: 30«

Dormitórios MOBRASA - Fino acabamento

Mensal: 45^

Colchões PROBEL e dt)
Espuma. Todas as
medidas para solteiro ,
e casal. .---
Mensal desde IU

I V^>%rTy
B**4

CLÁSSICOS E MODERNOS
Mais de 500 modelos ent lustres de cristal
e de cobre, lampeões, plafonlers etc.

^fCristal Império
de 136,00 por

121,00

<S? lanternas
modernas,
de 55,00
por 39.QQ

*&

inynD
,ilL:1P Modernos. 3

4 è 5 braços
desde 105,00
por 79,00 §

£eao{/)}tméUca
URUGUAI ANA, 89 » SACADURA CABRAL, 164

I di.ar{9 NITERÓI: RUA DA CONCEIÇSO, 75/77
ONDE SEU DINHEIRO VALE,'MA!?,

ACONTECEU...
Pois BBBlm foi a semana, Petú*

nio. Entre a rotina e novidades la-
mcntáveis...

O Bureau Interestadual de Im*
prensa festejou seus 30 anlnhos e,
lamentavelmente, eu não pude aju-

,dnr Maria e Ivo Arruda n sopra*
rem as vellnhas do bolo de nnlver-
sário. E íoi celebrado o Dia da Vi-
tória, em relação n Segunda Gran-
de Guerra, com cerimônia no Monu-
mento dos Pracinhas e Ordem do
Dia do ministro Lira Tavares.

Foi comemorada a Semana da
Abolição, a terminar amanhã. E o
Dia da Casa dos Artistas, de 50 anos
bem vividos..

Rabindranath Tagore foi lem-
brado. Também Orestes Barbosa, que
íaria 75 anos se fosse vivo. Sacudi-
do, o meu embaixador Maurício Na-
buco contou tempo. De viagem
marcada para os Estados Unidos.

Prêmios Pulitzer foram dista-
butdos, Bob Kennedy andou ganhan-
do as primárias. Mas o Mengo
igualou-se no marcador, frente ao
Santos, zero a zero-

Porque Paris, Paris je Vaime,
je faime, je Vaime, íoi palco dos
choques de estüídantes e policiais,
estes choques que se estendem a
outras bandas, principalmente aqui,
no Rio, e em Belo Horionte. No
Rio, meio à deriva, com a rapaziada
driblando a fiscalização ç sorrindo
seus protestos contra o fechamento
do restaurante do' Caiabouço. . Pior
em Minas. Onde a passeata deu em
prisões e condenações.

Confirmada a prisão de Clás-
sius Clay. Ao som da vitória de

GVIMA

Moustache ao longo da milha e me!"
clássica do hipódromo de Cidade
Jardim. Com o presidente Costa e
Silva inaugurando mais uma uni-
dade de Paulo Afonso e a termelé-
trica de Santa Cru*. E São Paulo
abrindo a sua primeira Bienal de
Samba. E o Brasil campeão sul-
americano de basquete, entre os
marmanjos. E a' policia da Guana-
bara inaugurando blitr contra mar-
ginais e vagabundos e assaltantes.

'

Mas o Egito recebeu a imagem
da Virgem Maria. E as Berrou-
das entraram em calma, levantando
o toque de recolher. O moço Paulo

• Ferraz assumiu a presidência do Sin-
dicato dos Armadores, que bem me-
rece. E a cidade entregou-se à va*
cinação contra a poliomielite, pro-
movida pela Secretaria de Saúde.

Harold Wilson andou perdendo
o prestigio, de mais para mais. E a
Tunísia rompeu com a Síria.

Delegações do Vietnam do Norte
e de Tio Sam chegaram ao bem-bcm
de Paris para iniciarem as conver-
saçõe* de paz. Enquanto, no próprio
campo da luta, em Saigon, os cam-
pos se enchiam mais e mais de lama
e sangue, ao som dos bombardeies
mais intensos. Mas os Gec-rgianos
vieram ao Riò, trazendo seus car.-
tos e suas danças, folclore famoso
dos Cáucasos. Wega também veio,
oferecendo sua pintura gostosa e pre.
miada na Bonino. E os Estados Uni-

devs *«mp»mhar*r*i, entre p*-*-**u*;a.
dos e atentei, a marcha deu pecr-j
em dlrecio a W-jhing*-*.

No C.v.ci \ •...-•>.¦•.• taltcu o em*
baix-dor inglês Jeho Ruisel, eocfir-
mando a vúiu da Rainha Eli*abe-h
no tim do ano. E Roda Viva saiu do
cartaz do Princesa Isabel. Mas Bi-
den Powell continuou oferecendo ieS-
da a sua genialidade e do seu vtolio.
Também Cather.ce Dece-ve pis-
seando de Bela da rc-de'-.» tela ir-
Oáeon.

E chegaram as réplica* das jóiw
da Coroa Brv.Ar.i-a. E c Papa Paulo
VI eonfinnou a sua vinda ao Con-
gresso Eucaristicc de Bogotá, em
3gC\stO.

Mas os preços cresceram sas íei-
ras, a água sumiu r.is torneiras, o
leite das crianças desaparece-, dos
balcões. O cafezinho aucr.enteÃi ri
xícara. E ouviram-se as ameaças õe
que a carne fraca umeesr. vai su'::?
na tabela.

Foram feitos -.ransplinws de co-
ração ru França, em Londres e em
Houston. Com sucesso na Injliterri.
onere o moço West se levantou aos o
dias de operado. E açu; se acertou a
venda da Fábrica Nacio-r.al de Moto-
res, assunto que se tornou objeto de
uma crônica magistral (.como sem-
pre) deste meu vizinho e mestre, o
meu poeta Drummcnd.

Lar.ch3 af-J eu no 'açu
v

stio,
petroleiros estouraram na Argent:-
na. mineiros estiveram soterrados na
Virgínia. No Alanama. morre Lur-
leen Wsllace. a primeira mulher a
ocupar o cargo de governador ncá
Estados Unidos. E navio russo C-
cou retido em Santos, por haver re-
netrado as nessas ajuas sem auto-
ri-açáo.

» * »

Mas acontece este sej-nio dc-
mingo ce maio. acenando, com um
mundo de promessas e esperanças.
Dia das Máes. Simrciijc. naruril-
mente. Que d'EIas são todos os dias
e 'todos os momentos.
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Á cidade vai tentando selecionar a sua miss, de beleza e grsça. Tarefa tanto mais difícil, porque cada caxicd
oferece um mundo de condições.,.

I

'José Geraldo Vieira, apresen-
tando a exposição das pinturas de
Wega na Bonino: "A primeira abor-
dagem da crítica internacional aos
primórdios de sua obra (1957) foi
feita de bombordo, vislumbrando es-
truturas de convés. Sim, premia-
ram-na na IV Bienal por causa de
três desenhos', dos quais o maior ti-
nha 67 centímetros por. 4S.'Foi um
teste de ectoderma."

Miguel Alves Dias, entre seus
poemas Madeirame: "Noite / Hora
do vinho I Dormem galinhas e o
sol I Noite 1 Coruja I Mulher / Ho-
ra dd; vinho j Trevas observam I
Minha taça está cheia."

Nelson Rodrigues: "Mas o An-
íonio Callado, como a maioria de
nossos infelectiiais, ttm a ilusão de
que carrega, nas costas, a responsa-
bilidade do muhdo subdesenvolvido.
Tem tido insônias políticas, ideoló-
gicas, libertárias."

Homero Homem.' "O Conselho
Federal de Cultura está empenha-
do, através dos organismos regio-
hais, em fazer & recenseamento cor-
reto de 'todas as instituições cultu-
rais, oficiais ou particulares, em to-
do o País, subordinando a assistên-
cia da Uniãç. a programas de cul-
tura efetivamente realizados."

Tristão de. Àthayde: "Quando o
Papa apela para a Paz do Vietnam,
o presidente Johnson parece sensível.
Mas o' fato é que, logo depois, esse
próprio insensível quer desistir da
escalada e da vitória militar para
sair do beco-sem-saída em que ha-
via encurralado seu grande povo."

ATichêle Morgan, ao. receber a
notícia, do próprio 

'presidente e ge-
neral De Gaulle: "Madame, eu me
sinto feliz em vos anunciar que ireis
receber a medalha -H& Legião de
Honra." — "Eu recebo as honrarias
e as recompensas calmamente, como
se fossem algo que já fizesse parte
da minha idade, t preciso saber
aceitar cada etapa da vida, é pre-
ciso saber eceprimir não somente a
pureza, mas também o otimismo. O

FRASES

DA

SEMANA

importante é ter ejranderc áe espi-
rito."

Mira Mac Pherson, cror.tstc so-
ciai do New York Times, referir.-
do-se a Lyndon Johnson: "Não usa
mais calças de boca larga, a brilha»-
tina desapareceu de s-ua cabeça.
Aderiu ao smoking de gola ruli.
Seus cabelos crescem ligeiramente
sóbre a nuca; uma leve camada àe
tinturai os recobre."

Dean Martin: "Detesto elevado-
res, televisão, foguetes interplorte-
tários. Não vejo nenhuma utilidade
em ir à Lua. O avião me aparoret.
Adoro a Itália e bato em quem não
gosto." •

Jean-Paul Sartre, no prefádo
de um álbum sobre o Vietnam: "Ser
humano em condições inumanas è
um desafio aos bárbaros. Que o cem-
sigam, é uma vitorio da huroaui-
dade."

O professor Marcelo Dcmy: "Con-
fundir energia atômica com energia

, atomoelétrica é o mesmo que con-
fundir energia elétrica com codeiro
elétrica."

O ministro Mário Andreara. re-
ferindò-se à ponte Rio — Niterói,
que estará pronta dentro de 3 cr,cs:"A matéria já saiu das prateleiras.
Vamos para outros assuntos."

O deputado padrt GoáirJ-.o: "A
Instituição da sublegendc vi c con-

fissão dc que «na AKINA i possârel
coezisri-, rr.es é Brtposstrei con-

O i-u-tisiro Hélio Selr-áo.- "Fe-
rr.es rea listes e aão tiremos icss-.es
meios cs cartola.'*'

Arinso S-íc-ss*.-!-.- "O sertão è
para min* tan reino ens-oCi-cdc. em-
poetradb e épico."

Murilo afela Filho: aAs rcüci-
o-sí rigorosos ce seraesmenio fstattr-
ceiro, esiabflcGÇõo e pnarw>ção cio
ãeseaèçitaimsMai çste rê-n sendo
execiitcdís n- Arté.-icc Latina, ates-
iam c fõxoe rKspCBtção c^? superar o
et.rroso ertie nos cfliíe e ri:ca*tciir'urrt
irfceJ de rido diç-io e cc-rr-^irirei
coíts cs cos^epostoss cc cív^izgççqJ*

Henrique Ponçerti: "Corr: a st-
dependéacia doá pcises c.fricnncs. è
t*zn espetáculo rer negros ?ruineiin.-
do nos Eaçores há pouco coupuucs
peita rntr-ises. pelos eàUaisaàorea
bremeos, Dtsnazm-se os çenerais.
surgidas áe tfnprorisc. «rreerttcoa
àe risosam e ce ro-eácecora-õy. Ni
O-iralcricia. territórw rítirittsc-ito en-
orai-odo entre o Ptrr.bc e o PintiVi,
esses rrsnim-es c-ssinítri rrcuissó-ics
cincos e f.ccr. cerenco à Pâíria
ctos de bnnrtrra e otttri-s r^-cres de
ccer.crrjco vatiJatismo?

Peado Mendes Csmpos: "Se cs
ce-lres não nerem. potico importa.
Não busco cs pe-ires -pai cüegasn
clorr.ccos à terra dos fiomensc eus-
co tuna lu- des—lí-iid^ qtte ms
cquietev*

» « »

Clcrice Lis-cector. r-rexüie-tço ar
crpiniêo de Itazc Karaittítetesitxi: "O
ermo- é mponàerisel. Sà sei e-tuí
existe e é isfkS imooi-icr rirer-se
sem èie.0

Alberio Içccz "O tcesscol c-ie fre-
qttf-rts a noite *s*ioes fá tsíá cha.-
meado nm cctóecido ttonem da *n£-
te. cot^mio **-ra*e-»co, ç>e *íôo sessa
trawi noite se—, rece- twt-±a «âçte
o*? Bfus|ti£»«Sp /nr K3R i^i^JÍ^Titrírc cem
i iiirm."
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Cario* Drui-ajnood
de .Andrade

DSsfse-*E€ que ss íütcdtulin P«ta di
.-•cr. e ootno :x. cu-erla se-r Intxâo. Per-
eu* s^a tspçásBàafe era fl».

Tesa preierérciss?Qo*t)rmer flor. Tòcis, Apeius, ce-
áko trienos ai5.n*io i rc.v*.. oue se i—e.x:
ir^2cic.**a:ü em pcesia (***», 

"Kilke 
e Ckr-

trucí S*ein:' e ao uric, cora i cc cc**i v, de
cue cs jõríbo.lisia.s -dMtsasam Da tiiargari-
ia não feio. \>u deixar p-assar ei&a ooâa
de teôtlos, -rittiras, caras e pernas es:ari>
raiai, e de pipe, p.ars rer se posso farer-dgBina «*ása e.~ faro- da carjariáa. nS5e
r-essea: e e-.pa*adc, E>e repente pega uma
Oor e pana que e feijão, de e:.rjur3í rAari-
^tíãx A=:ai±.â si: carvausei de deicebrir
a -^orgms.

G-ecr-ir-s?
2 a nessa velha diüa. cue ren

èiís seme na Ecrwa Ce-^-al Eriqtts-iío
rio a tornara hippíB, üa este poea-JBhcg

D.«-Jhe di tis D-a i i-d-a
dèrlia $;«iv» d-e Scàve
sjIvbJ

GkssIoQ! Sí Dão rasàoio, nãu :a: raai
Ea gostei ea que fis. Repare cu.ar.;a e:isa
pus era csito r.ala*rrla'aa;.. 

'a 
raaíc-r das curais

cera sieis leíras: uraa ca~:c.ra moderna, ura
poeta aaiígc cera seu roeraa íara.isr., um
grilo airòc-ô. ura,a saudaçic i flar, cue, se>
do- variabüi* aa classiika*io aeaiçiica. au-
toriia varia»»õe:i aliieradaj.. Cenaraeaie aã3
notou, raai escjnrre seira pela talo d^ *x*e*
raa, era efes e esse^.

Estoo a-Maridx
Dei ms exeraakv Sabe o cue é 5*

dar cera raiILa-ss, raèíac-es de esceces £s>
rais, aa raii-crLa iarei-ara-êaie ia-eiricr-aàas,
u-edia-do verse, r«-dir.dc- exr.re:ssâcf O -"Mau-
ce-, ra-ea caro seaâer, aiaáa aio foi ir.vea-
:adc, reis desce bar e iiraa ferraa de iarín-
tar, e aiaca aiag-uéra assim a ficr-de-èa-
cado s a esír'éla.-ia»-:'er<i.c.-ica, Quero íarer
ura poema rara cada uraa das ãríres ex.s-
touftk, sem esa*aecer a ücr-de-seia. .Ta :e-
aãe •euaireoealos e cacueaia...

isso dá ires foros, ae rruaira':..-Farei 50, iarei SOO reluraeis. aão
:rer:a. A rida ê qu-e è eur;a. Sabe cue

ÍPrr! l_-^ i!t
de general, cera de sa.ro: De r-eüease. ra-
ragaio, pau, íege, sèi.*.." easaraeaie. earaira-
bo, vaca. araaà.a, arar! Dos fa-airaeires.
úaiureires, aiaeaqudaáeiS'! t üar cue aãe
acaba, e ea pceiaiso ceaã-eeej. escruàar. fia*
grar e príacij?s>.. o siealèàe de cada uraa.. pa-ra aãe fazer roea-a-de-..-.r.T:.dr. cera: se raa
por ai O aerae a;ud-i. as Msarjfeções,' a fo-
làagíra seraiaüex 2tías e a eêr? e a ferraa:
Sra orquídeas rae r«e.:ee: o esretaeuje de
cada uraa requer Sa.gua.rea*. rartãeuiar. ri-
Ma so para ela. Ha as flores" da aeite e as
flores de dia, irareede àcràrie eeaterarla-
:érie criaiive, 2 peeàsve. o bogari, a vàel-eia
trcscrleae i ej_'c BB

•rarauiiar o era-
srairãilcaèeí rela
= -,- u-o cerereto)

ces ap-anare-eaieis. Sasse c m—sàa 55 per-raiie, 
"ieaà-j 

istec

EjuilMliMimor às nwfi
**n*i rsnj s\vo frftrtum
*im«ir vijisj o eJiirín-
ar. dairiim na mara.

Nccec esse claria-ar. p-irtãi? de are-
rèsiie, ro iasíaaie es que: o cara rssssa
cera* a cara':ra--da. teste rira o perüaaae de*
jasraiaeiro ae acuro do sol.ar arruiaade» de
jc-ecare^e e nara. •tOA eV<—1.-» «•
uraa irerara aa raardrurada o *3aaás3isss à
floresta: raâgiea:

Ê raesrao, seaae-se. Has.., rão
rsoeia sier ac*asa'ào de al^r^vão'!

Qu-era: era. aliier.-ide:" Dutíco cue
cs poetes engajados èa b-ia*!era--a^àèsríèria.
de cocara o rir-.aira., efe, diçara anãs ôo
oue ca raiara 

";-sr.y=át 
ájra-iL Escure sô

raai- èsíe sâísie a ifaessésm. Jã na aètura
poema üíòre a aear-èsãa» riaaa escrcàMa-

— àvuaca.
— Sicpera aíé. ao;e se ierabrou âa

fazer, eu üe

Ho «{(ewe ás. viirvaiii*"!;:!
diftsaibircchs e liimpii.*»»

és. j¦Lwtiça::
rwirmiiiii,.

Se aão mvstu, tag&z Ifemè&s, E&m ds
Ncètfe, era deesa <Sa Tícesrjca e da jusrriça.
j^rsccdficada erirecès- peào ímmsm aer-
ciestàic, c-ue lã a Üa rlte creatiâdcis e tas
raSãaces. Â Büê rets-esâa, c* presaeser- reaaé-
sie. ?tó Caacaaco- Bar a gente tm totte, e
eles cão at^era tamt aaci tsm z serte^

AS RELAÇÕES NATURAIS



#

ARIES PLÁSTICAS

VERA PEDROSA

SBGUUOO CADKfl.NO — CORREIO DA MANHA - 12 PE MAIO DE 1968 — VÁO j

RICARDO GÓES

**»_. *, ^.«\%',v^-'-"' **•***>*a -V"^*»»' «JM «UMV. li ti ius babá

" 
i'

Professor De Yries, diretor eto Museu Maur.ts.huis, de liava

DE VRIES mostra lassou

O dia está bem n ilido, uni dia d? mato
ro Rio. Um vento meio im pertinente levyn*
ta cs cabelos do entrevistado. Nv terraço
do Glória, éle se deixa distrair peta vista
deslumbrante. "Que cidade bonita, que tem-
peratura amena. Pena que os dias sejam
tão curtos." Mas lembra que tem pressa, per-
que está de partida para São Paulo- Fala
um inglês perfeito, cot. o sotaque necessa-
rio rara fazer valer sua condição de holan-

ii, ir v 31 sC1 aber*
V.-í

leãc

contar
Souza

funda*
O Mi*
o Mu*

<..->-<¦

do Mauritshuts ba '.t ai os.
•i M-.u-itsruiis e um peove*
rui.-.o vim- Maurício cie N '--

1 i- e especialista em Vermeer. mas :•¦'"
r..;;sa da ligacã-> de Na<>au «vni o '»-.i.-eM

que dirige, sempre se interessou p?'.a pe-
. senaliriarie í' Príncipe. -Tivemos o strande
privilegio de ter corno embaixador cio Bi •-
si! na Holanda Joaquim de Souza Leão. Sou-
ra Leão e eu organizamos juntos, no Mau-
ritshuis. em 1953. uma exposição dedicada a
Maurício de Xassai:.

-."a a esta época pensamos em trazer
? mostra para o Brasil.. Mas não Eoi possi-
vel, porque nossos colegas do Museu Nacio*
nal de Copenhaguen acharam demasiado av-
riscado, o envio das obras de Albert Eckhoui
para o Brasil."Xo ano passado, tive conhecimento da
conclusão das obras do Museu de Arte Mo-
ciems do Rio Sov.be que havia condições
perfeitas de cUmatizaçàc, com o sistema c?
ar condicionado. Conseguimos então con.-
vencer o ri-. Helge Larsen. diretor da Seção
An-.-.-opologica do Museu Nacional d.* Dina-
marca' a nos emprestar sete quadros de
Fckhout. O Lcuvre também, cedeu impor-
tantes r".nturas feitas por Fran.ç Pos: riuran-
te sua estada no Brasil. Assim, foi atinai

;• \ .' .
S...Í

Ms:
uvas

-.- • e
M ::•

s mos'
Cnc-o M-Ssilei.vi.

>.;uf.i iKUf.o contente de poder
eo..sV<orscÃo rio embaixador

.-.-.• grande conhecimento íoi
-.v.iw s resliração ria mostra,

.- ca Ed.iexoào, o Tt«iiiarati o
Arte Moderna também deram con-

. :¦•..-..«'•.-* sr especializa nos dois pinto-
: > uvyvrts-Mcs que Nassau trouxe a
¦:-...-o ' 

c,-.u"".'.o ria. digamos, aventura
;•>.: no Nc-.v.rsie brasileiro: Posl e

<;¦> dos quadros de Pos1 foram
-.« jy:: >Ae. a meu ver. os mais fas-

•> cs e.->iào. pois consumem o refle*
•:• ..- das impressões recebidas pelo
.ry.s.rcc Posi volloii à Holanda, foi

-.- -.vv.vac.c para fazer as paisagens
:s Ax> Rr#.sü. Duramc iodo o resto de
cs. -c.u-.-.c..-. muitas vezes, de memória.
-íícns brasileiras, com moendas. ira-
-.-.¦:-?, cí.-.-.sxií.-.s. cenas de Olinda.

. :¦ .- nivel srtisvico muito elevado
".:-\-.tà\cbcc.en'.e. repetiu-se um pouco.

:'.-V:ve..', è talvez menos dotado que
•••ss rrs cs..co observador do que'tvs.-.-c.ar-.s.n-.c.s ce "folclore". Vejam "A
'.:.:?.", .-.-.-.-. >:-.. riflo de flores e flu-

- c.cs t'fi-.-eiitos mais curioso? ria
.: :• s serie cc desenhos de Sckhoul,
.(da -cs Academia rie Ciências rie Le-
:.-..-, V.st.ic .vf--.ee exibidos f\ira dali pe-
•¦:•-.« ver. \« Tapeçarias — 5 do Mu-

c Ari? de São Paulo e S do Mobilier
-.-.. ce Paris — -'oram feitas no fim
.-.. c .\\".; ,;s mais antigas) e XVITT
-.:.-'J5 .-•.- gc.>'..- da época), a partir de
¦? ;.v >.c..-> de esboços e desenhos rie

"Todo herói tem seus momentos dr lou-
oura", esiava me dizendo Ruins l.awdovs!\.v
no terraço do Leme Palace Hotel, enqtia i-
io quebrava rasianhas rie amendoim cen a
mão direita (um velho liqtie seul e olhava
o iiiar batendo na areia, tie?e andares abai-
xo. "Eu não sou herói, sou um sujeito Igual*
vinho aos outros .sorriso oblíquo), im<> livo
uma época na minltíi vida em que comecei
a fazer coisas bem pouco comuns."

"Você sabe que eu já fui uni pouco de
Indo. .lá (ui vendedor de açfc-es, alfaiate,
artista div.irier.te. banhista. Pois miiutmt,
que. quando cheguei no Rio de Janeiro, vin-
do da minha querida Transilvània, n.io ivi-
^eguia arranjar nada para fazer. Ai c-omr-
rei a percorrer os anúncios nn jornal, em
"Pi-ocura-se". e vi que tinha alguém que-
vendo uma babá. Potei meu melhor lerivi
branco, pérola na gravata, gumex no ca-
belo, escovei os dentes e fi; a barba, e iui
Ia nn endereço."

"Quem me'-atendeu foi uma senhora do
Idade, já bem velhinha. "Pois não, meu
querido jovem", disse ela eom uma voz que
parecia que vinha rie debaixo da terra, "en-
tão v^cè ouei- trabalhar com.o babá?" 1 ngo
me rontratou. Tinha dois netinhos órfãos,
o l.ino e o Plínio, dois garotinhos louros,
muito qviietos, com ar de anjo. Eles ficavam

r> òia inteiro brincando em silêncio, e quan-
cio sentavam à mesa para o jantar, comiam
turio que se nunha no pvato, sem reclaniar
nem riiitor nada. A dona Anastácia ou apro-
veitava minha presença paia passear vim
pouco, nu ficava fazendo tricô e vendo tele-
visão. Pia adorava o Chacrinha, e isso me
riava tini pouco nos nervos, mas de resto
nos nos entendíamos muito bem. Aliás, ti-
nhanios os mesmos gostos: ela também gos-
tava muito rie comer creme oluntillr na
sobremesa, e de ver os filmes dv Jean-l uc
Godard."

"Pu levava as crianças nara passear. F.las
gostavam muito rie mim. Só uma vez hou-
ve um incidente engraçado: eu fui ao circo
com elas e na hora do espetáculo, deu con-
fusão, náo sei bem por que razão (sorriso)
os cavalos naquele dia ficaram muito as-
sustados e náo queriam entrar no picadeiro.''"Tudo ia muito bem. Só uma coisa ma
surpreendeu uni pouco no meu novo em-
prego: era qtie os vizinhos se mostravam
um pouco arredios comigo, não queriam
muita conversa. Como eu gostava muito rie
cozinha, acabei fazendo amizade com dona
Dolores, uma cozinheira rie cor. muito gorda,
que trabalhava no vizinho em frente. Um
dia ela disse que achava que eu era muito
esquisito. "Extraordinário, talvez", respon-
di. "esquisito, nunca". Ela disse que sim,
porque ninguém queria aceitar aquele em-
prego de ama-sêca com -a velha Anastácia.
As pessoas nunca ficavam nele mais de um
mês. Ela linha tido no começo do ano uma
empregada alemã, muito boazinha, que logo
linha desaparecido sem se despedir de nin-
guem e ido, segundo diziam, para. Nova
Friburgo. D,epois tinha tido uma moça per-
nambucana que também logo íoi embora,
depois uni rapar, que queria estudar Di-
reito, e agora êle, o aeu Rufo (era assim
que ela pronunciava meu nome)."

"Fiquei curioso, porque achava o tra-
balho fácil e bastante bom o lugar. Resolvi
conversar com dona Anastácia. Ela estava
quietinha, toda vestida rie preto, íazenrio
tricô. Quando eu comecei a falar no assim-
to. ela parou rie mexer com as agulhas, a
ficou me olhando eom um sorriso bondoso,
Depois efisse: "Pois e, meu jovem Rufus,
você agora já s'abe o que e meu problema
nesta casa. Esse pessoal e lão cheio rie su-

' 
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eu sentia um par de olhos fixos cm mim.

perslições! Imagine que esta mulher mesma
com quem v oco falou, a mamãe Dolores,
morre de vontade de trabalhai- aqui como
babá, mas como eu nunca a contratei por-
que eln tom.cheira de alho o cebola, e cü
sou alérgica a alho o cebola, ela fica espa-
lhando por ai que ossa minha casa o aza-
rada, que eu exploro as pessoas etc. e tal.
Al O pessoal todo vai embora."

"Achei digna de crédito a explicação, e
naquela tarde sai com ãs crianças para ver
«,<• .'rtU Soldat. Fui dormir cedo e aconteceu
o primeiro'sonho estranho quo tive naquela
casa. F.u via um corredor escuro, rio qua!
eu fana (orça para encontrar a porta, e
quanto mais procurava pela sairia, mais ia
me aprofundando nele. E o mais terrível o
que. mesmo estando num lugar inioiramenlel
fechado, eu sentia o tempo todo alguém me
olhando, um par rio olhos fixos em mim, c
a sensação rie perigo."

"No dia seguinte acordei me sentindo
bastante bem. Fi; o trabalho normal, rioi cate
para as crianças, e vi que a dona' Anastácia
unha saído. Aproveitei a oportunidade para¦r até n quarto dela e tentar arrumar um
pouco as coisas. Chegando lá vi uni* certa

desordem, p Ires malas embaixo da eatra.
Num impulso, abri a primeira mala. e en-
contiei um monte de roupa de mulher r ai-
guns livros em alemão. Na segunda, mar:
roupa de mulher e um saco de farinha. E na
terceira, roupa clc homem e alguns livros de
Direito.""Sim, você percebe, não? Uma Idéia
terrível começou a tomar conta de mim.
Naquele dia fiquei mais tranqüilo do quo
do costume. Tratei das crianças, dei jantar
para elas c fui deitar evedo. Tive o mesmo
sonho da véspera. Via o mesmo corredor
escuro, os mesmos olhos me acompanhando.
Mas desta vez. eu ia chegando ao fim da
corredor. De repente, no fim, unia port-
se abriu e eu acordei a tempo rie ver um
vulto alario se precipitar contra mim. Mas ..
me esquivei, sabe'1 Eu sou muito ágil. No
dia seguinte encontraram a velha Anastácia
morta no chão rio meu quarto, sem lima
gota rie sangue nas veias. Como não sabiam
o que diagnosticar, deram como sendo infarte
e cremaram as cinzas da velha."

"Você quer saber que fim levaram l\-,
crianças': F.las foram adotadas pela mamas
Dolores. Vivem com cheiro rie alho e cebola,
o, pelo que ouvi dizer, muito felizes."

Rosita Thomas Lopes INFORMA 1

Chuva inesperada

Numa ca.-a linda, com toldos no jardim
e dois buifets no iundo do gramado, Gücila
e Fernando Queiroz Mattoso recebiam seus
convidados. Helò e Zeca Williemsens- Chi-
ca e Stanley Gomes, Denise e Heine von
Thvssen, Ana Luiza e Gustavo Capanema,
Teodoro Arthou. Silvia Amélia Marcondes
Ferraz, muito bonita de oigatua preto e
branco. Vivi Almeida Braga. Sandra e Alex
Hcegier, Katia e Jorge Mendionde, Mana
Ceüna e Igi lglezias, Felipe Queiroz MaUo-
so, Cristine Caraman. muito elegante num
vestido todo de rendinhas, Peany e AUan
Shorto. Quando o cocktcttl estava em plena
animação, caiu uma tempestade violeiuis-
sin-.a estragando tecla a decoração e obri'
car.rio todos a uma inesperada correria.
Mesmo assim o bem. humor não diminuiu
e a festa continuou alegríssima dentro da

Livros raros

Jlc^y.í de 14 me?es de intensivo traba-
lho, a Biblioteca Nacional de Florença. qu*
sofreu danos terríveis na inundação do ano
pssssrie. acaba de abrir novamente suas
-cortas ao publico. A maior vitima do act-
dente, como era de se esperar, foram c>

• ros taro- que a biblioteca abrigava. Mi*
lhares deles foram confiados ays artesão.?
ilorentinos para uma recuperação perfeita.
Outra parte foi enviada a especialistas em
V-ena c Londres. Calculam-se uns dez ano.?
vara acabar cera esse trabalho de restauri-
eso dos hvros.

>uiil>cr

Marise Miranda Freitas, nurr une»
c;*;;,; estampado e con-. muito caarw.e. reu-
riu ms amigos de Gilda Mútler par; um
soiioer, festejando o seu aniversário. O

araenta uma corertura e cn Copacaea-
ra, tem o toque todo especial de Marise na
decoração. Norma Rocha de Oliveira de lon-
gi estampado. Helô Amado, de saia Icn.p
estampada e bonita bi.Kmrerie ntoderr.3, co-
mentava a próxima estreia de Vânia. IV.
Ymt-n Yc-n Cora Grande Otelo Twihbé'".
òs qua'. e pct*ror:csse: Gisela e Ricardo Ama-
ral cornavam peripécias os receei viagem
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Vivi Almeida Braga
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C-.V."

:::¦¦:¦: clc.isi-íissimo. de õohvan- azul-
-.- .-.-,-. :--i--tôc- domados. A aniversá-
fíiív- miva mi, de louco cm t.o»s

c àl* Kcal clara na cabeça.

"vaneir* enropéia. Lueien, que é
-.. o em baixa d ot ds Arte .Toalheira
ic* no Isfísil, convida uma vez por
ssrupo iiwuiv) Vil' de senhoras para

ciií, niniTo r«lii»é, no estilo Londri-
C-/.-.-JZ'. vviir e outras goiirmandiscs.

J vrtttim noiu.rna

cat"s.

C .vo.--.-.:;.-.cr mitiqnairc Geraldo de An-
;..-.* c.íro.-:-.: um fabuloso .'O-tapó a New-
-, '!>:-..tí.s. no í.-.-.í.Tt^-.-.icnto de Mimina Ro*
.-is. A-,-,fiS SojsntAT o hasl condecorou Ru-
--. V-s..«-i pan, x medalha José Bonifácio
At-.-..í.cs. e Silvs, seu passsdo. com dis-

:s-.-.>.. ;v.'.i"Sc.s e ti-So. Viária Teresa Guin-
de Vi'« jnaj-o; Msrisa Urban, Olivia c Ri-

- • yj.>.s.-.-.-e'.lc. Manoco Müller. Aparíc.io
.- .- s d.'., j V.f.r.í do Rosário Nascimen-

í í t CtioriMiiho Berardo e Regina Vá-
. r-z-.-f os M-iiusiftsias ds comida baiana.

}.l<MÍ--m<nillots
v. 3vs EUA e México; Leily H*t»-e

rp rsna r'ss:;.:s preta e branca, e Nica
Chri-es de .enge estampado conversavam

S .-17.M1. t
,-í Ca- " .'.

?Ir-t-snre bc-i/^one Stiidio
lie;:.» n.iM ISÍS. com babí-

dos de organdi e alé plumas. As modelos,
bem no estilo .ílapper com enormes chapéus
floridos, pareciam as nossas avós. Os mn.ri-
maülots fizeram muito sucesso na passarela,
mas, o que mais vendeu foram as adaptações
rio gênero, como os macacões rie jersey lis*
trario, e-os tipos vestidinho debruados de
branco.

Quickies
Bela Paes Teme reuniu os amigos pa-

ra conhecer seu apartamento novo em lpa*
nema que esta em fase de decoração.

A decoração da famosa boutique. que
o' italiano Valentino está abrindo em Paris,
íicou a cargo de Valerian Rybar. Todos os
modelos terão seus acessórios exclusivos,
criados por Valentino. Quanto às bijou.erte*.
serão importadas dos EUA, feitas por Ke-
neth Lane com exclusividarie.

 Sérgio Brito passando o tecey-eruí
no Rio. Sérgio vai fechar de vez seu apar-
tamento no Leme para instalar-se detiniti-
vãmente em São Paulo.

Mais uma promoção do Colégio do.
Brasil. O prof. Emanuel Carneiro Leão inl-
cia vários cursos sobre os grandes pensa-
dores da atualidade.

Quinta-feira a primeira aula será só-
bre He.oel e o idealismo Alemão.

Segunda-feira, o casal Carlos Edu-
ardo Marcondes Ferraz comemorando com
um jantar o aniversário rie sua filha L,aura. , 

Richard Burton, durante uma til-
ma-em em Londres, perguntou a um cc-
mera-men — "Você, viu minha mulher por
ai?", ao que o outro respondeu — "Como
e a cara dela?"

Dia IS. a Orquestra Infantil de Co-
pacabana reinicia as suas atividades, sob
a direção do prof. Alberto Jafto, Crianças
eom mais de sete anos, que toquem algum
instrumento musical, podem se inscrevei'
na Escolinha de Recreação Sócio-Cultural.

Marion e Roberto Naumberg rece-
bendo para jantar, dia 2".

Frase do governador da Bahia, Luís
Viana Filho: "Toda geração tem o cantor
que merece, por exemplo, Roberto Carlos.

Edna e Mário, convidando para um
desfile de Rosa Maria, dia 17, no Martu*'in.

O Museu Histórico Nacional vai
realizar duas exposições: A primeira, em
Nova Friburgo, comemorando os 150 anos
ria cidade e o decreto real que instituiu a
colonização estrangeira no Brasil. A outra,
eom instrumentos de suplício eseve, co*
memorativa ria l<ei Áurea.

O Kei on Veia, a peca encenada
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Norma Rocha de Oliveira

polo Teatro Oficina, o que provocou gran-
rie polêmica nn Brasil, estréia segunria-íoi-
va em 'Paris,

Almoçando; quinta-feira, na Sorron-
to. Aimoré Moreira. Lidio Toledo o Arie-
mildo Chirol, conversando, como nâo po-
c.-.a deixar de ser. sobre futebol. Assunto
em pauta: A seleção brasileira para 1970.

Morta Sorè e o titulo do musical
que Ci.-uvírancesco Guarnieri está escre-
vendo para Fernanda Montenegro. Pelo que
tudo indica a musica será de Edu Lobo,

Pene; esta nervosíssimo e tem de' 
ir depressa para São Paulo, por causa rios
-.'7 vestidos- que precisa entregar para o
baile, c.-.a lS„ns chocara de Andréa c Cíior- ¦

gio Morcui.
0 Preço, rie Arthur Mlller. produ-

zido per Antòn-.o de Carv alho o Silva, es-
trèia dia 21 no Teatro Princesa Isabel, ago-
ra com Maria Fernanda no elenco.

V—.c, Ve: A"U-s Que Eu Morrn é o
filme dirigido por John Derçk, com a sua
ex-fabulosa esposa Úrsnla Andress: resta
saber se o filme foi feito ontes oi/ depois
de Rei'-c--.de.

—• Siahis Panagidrs deu. sexta-feira, a
testa" de despediria de solteiro do economis-
ta Geraldo de Alencar, assesssov rio superin-
tendente rio IPF.A.

.Para comemorar o terceiro anivev-
sàrio ris Fundação dos Oeulistas Associa-
rios haverá uma sessão no Auditório ri-i
Hospital ria Cru; Vermelha, seguiria rie

Glaubeí Rocha acha Fome de Amor,
o último filme de Nelson Pereira rios San*
tos. já exibido em sessão especial, o melhor
filme do diretor rie Vidas Sécns,

Lattslas Rurjan, antigo professor
de Belas-Artes de Budapeste o último rios
retratistas clássicos vivos, estará expo.nrio
na Galeria de Arte do Copacabana Palace,
a partir do próximo dia 30.

Cameloi. com pré-estrpia bene(ij
cente marcada para o dia 22 de maio, no
Cinema Veneza, sob o patrocínio da sra.
Tuthill.

Os astronautas americanos se it-
ousam a ser televisionados durante os voas
espaciais, para que não sejam Vistos bar-
liados e com pouca roupa.

Dia 14 de maio inauguração da ex-
posição de pintura de Grauben na Galeria
de Arle rio Copacabana Palace.

Na Califórnia, os dentistas estão in-
jetanrio flúor nas gengivas de bebês, anteí
do nascimento dos dentes, para evitar a
cárie.

A litípc-ie também acompanha a
moda de 1930. Foram lançadas na Franca
cinlas-bermuda com babados de renda na
barra, com uma grande vantagem para a>
adeptas da mini-saia: no caso de algum des-
cuido, parejeerão estar usando uma relíquia
rio tempo das nossas avós.

ótimo trabalho o de Hélcin Martins,
sobre A Fimn va Poesia de Carlos Dru»>-
iiionri rie Andrade, lançado pela José Olyni-
pio Editora, com excelente introdução rie
Antônio Houaiss.

Terça-feira, o espetáculo rio Olyin-
pia será em beneficio rias crianças vitima*
da guerra do Vietnam, indistintamente: cc
norte e rio sul.

Pergiintinhas
Por que Bontiie tnnd Clyde, um fil*

me que em toda parte do mundo é conhe-
cido com êsse nome, aqui tem que viva:'
Uma Rajada de Balai?

E os famigerados obstáculos da es-
quina de Prudente de Morais com o Jardim
de Alá foram bolados para acabar com es
nervos dos motoristas ou com os amortece-
dores dos carros?

Os engenheiros da CEDAG anunciam
a volta- à normalidade do abastecimento tle
água. E as filas de lata d'água tio entv:'-
são por- qué?

Vocês náo acham engraçado chai "¦'
uma batida policial, para prender mais1"
nais. de Opernçno Wcf.lc-Eiid?

Nâo será por falta rie assunto "¦'''
as fofocas sem importância, em certo* S'-'1'
pos, tomam um vulto enorme?
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[Vi» íilnvtf» btjuiUIrv.» íbr**m * W-
nun-i kK# ípi*w«tji *i\\.is uni VVWtWtt
jnwtMno n* K<».*h*iv) TtwtM um me-
\\-\iisn\i o» mittei ¦•,*•, uni filme dt St-
pien4*$*m no* trd-ptaM iHifiv» •.{¦» #»i*«i»>-
nj;i<:n iu Turotd*, • nul» outro tobni
vn\ s$<ei\t* CWthecWo »vn» IM. H* j
rvuvUe A* \Uu\w\ »t* J*ohii \V*> ir» •»
j* continvtçfos d** A ^hmesa * di
VUívuUiu^VwwuUm^ Miitoi Ae Godard,
D*V*n> LH«W#$jUÍr WM ,*rf*\ *. twtU**-
l*»,.*.'» lVmx 0.0 .V.IV r«i*'á ò.', Vaxàc - -
|j candidato » um »+o.» nwtHorM A*
t-gnyy-.-i S.U ¦ \*\AX\\-\\\\\. i> *>tll1W M>
vitorio, poucos nw> . E Jiiwr amiao.
o smcr? Ntbonwwo* ant*. qu« o V«-
i ix> volt* (.Mi* nOI M^VMtW-r. Como divi*
yn\ wlh»** >jnitv« At No»-l: "O cinema
fjiLi.v i -• jNtnihi c\)lp*do ..*

V, S<'»v* t'.',i-rs ilo l ui l'.*.í.ijc*>U*
M,.x ,"..' V.WWA fÍl«WS CvMWi SiUVT,

vário* vvttw rotwirista, ivraduftvr o d*-
ivtor, apvxwut*-^ .Uvf* YaUdào em
mais muà prvxtxujfca <xm WXe atua 0O\U0
nivtsgunisla, üinj, e vVí-Uvva no n>-
U*i*.v. A tostaria è vio U«M\o Uhvh.
Apivseuta ss pWí*s d*.** um ekladíe
que não unha tNsmipwkys par-a vvnipu**-
tar luuthw-s \-»v uà-*. è vitVvcv*. o,ue elas
£0$t&tt\ UUWÍX JtNNi1 ValsàÃO Cftftl&Ytita
um eUnuv .U-* (isnvas popntavt*. Kunv

CINEMA

S. C. P.
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as amttwrçSs Noíiwa Glunv tXtete ^*;ra,
-Woa;^„ Qwwt»V Adrt»wi ^^;w TA-
«ia Schev Kv.v.\ v\<tov.i\v'\ Ma'.v^a Vrbsn
(viwiuto uma ^vsusív.-í-kO.. ftèWx ^
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U\< KvÍuawío l\x;,.K*!.A, Av\ Wnuniva.
Hélio Aw, JOsio i^v.U^ Ao.vv.*.v o ftUlW*
VaUuiào Un« ^n\s -cÀs.. ;v..v só ftQ Vwas.*.\

ti*. ';"sV,.í o-> '.wowavUv*. Vw.v.vsní e s\v,ovt-
OAuò W"\''eu Bw\WaHí M*r* Or^iiTária.
Asfalta StfIvíijoJil. t>> CAÍA^fe*.. A L.i
cio Cj.* NisísMÍj-, At \\\\\ Cl^puls o'.v"

O l <v.uiu* il.i> !í^ía*

S.*> ,\ àivx\á0 (fe Is.'.-.*,av íWvtv** e -.*>••
àsuío em AUo"a*n sul vi** mu\as, o ttnv-A

H\UA bA^AÒ.A e.v.\ iesivAl w
l uua Oavueiiv. Ow.úa auv a estòm âa
rev^^a^ão mw'u\A yfòte wt^fe^ >;•t,
jv<,\ueuo vU.v^io t_ >vu.< âws \t'\\\uü>*
tv-s .i um VA-Os-w.. í\iíu> 0*3 uma \h\\A. a
l|Uett\ v\< tíÁ* hAV\AV.\ Am.A.ivV SôW^Q fiOV
eU ivv^Mos. 'l\v.niaha.. í^lha v^> iw. *•••••
to, uào ,<o ^w.vio.v.í-.A oom a viw^awyja
tOrpe do sou "yoU',ov\ wtvlA -.**v òòttira
èU\ viva Gora<ÀO \^feSÃW\\\ ;\ rcr.nnv
00 AS |.v3U.v-ivrfxwnie.> òo hv.:.AV. oo-.mau-
da o levanto d,i-> saias, Ad\-;udo d.u a
vlevvotA loítil do v\v.\ O ftXNèMW è Ar,-
dvo YÍUw\, lade-Adv^ ;v.v \*..-s. \uvls <?
l^ÇKÍOÍÍ-O ;\VOUA 0 K\0\O'.V. 

¦íV,>Y^n.l*.> Ò
WaUor V.Atw^v o sua «>*?. a votorAna
Omwah Msríxtílo \ *.*.*.vV*.*.*.hA e uvtír-
vveuda vo.v Maria l.m- . l\-0il K, nu-
;*.*a vvnta vamwVjWA a oonhsvv.s aívíj
cuvii^ela Matdo.UAdo ÒuílWS votora-
U\\-5 d.si mwlv.oÂo: Al Cvldv., o e<\\èbr.
xevite dà Ovodâmiu. noto.vvo Mlito
do-Oxvu», autlSto avov de Rk*v, *ifl Grau*..
;í^ova así.\s:onto de ^è(^!0 . A\\tvlú>
Latim taíoudo a Avws{.emscÂo dos le-
tveüws. ^H\so,u*,m 
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KovaI DaiW e outros, História (ou os-
tòría ou »t»>i"y ou history ou ainda íj-
toi-U, como quovem alguns gramáticos)
de um do\(ro pistoleiro quo tem aver-
são ao oficio oo matar, pois j;i so re-
jienenm. Mas, como sempre, aparece
ò.m jovem provocador o ambicioso o o
resultado o mais on menos 0 quo se os-
peva. (Metw(\0ld\vyn-Maycrl
li iVimo CatuinUn a Mou Lado
(D*_ K^it l)og)

l\ay Nazzafo, que om corta íp^'"1
mereoext fama de cineasta importante
1.VAC.AS aos críticos bisonhos quo hoje
descobrem valores desmedidos em ei-»
neasmos da incomunicabilidade o. por
bmwioe OU má ftV fins'em-se experts
no que nao entendem, o pretendem ar-
rasar um gênio do Macabro como o pri-
mitivo Mo^ea-Aiarins. dirige esta aven-
tura policial que ja tem alguns anos.
IViis viva ainda ora Jayne Mansfiold, a
mocinha, Pois veteranos completam o
elenco: Oameron Mitchell o Isa Miran-
da. IVodnjido na Itália, o tema ò a luta
pela posse de um caminhão can . gadi-
nho ae dólares, (Produção de Micliael
Arilmr Film Distribuição 20t.h Ccntu-
vy-V\\x>.
Sabotagem nos Trôptcos
(Come Spy With IM«v)

Andréa Dromm, agente secreta, in-
\estiga a morto do outros nas Caraí-
bas, onde vários líderes políticos inter-
naaõ-tSis iráo rounir-se. Àlbert Dekker,
agente Inimigo, mina as praias. En-
iram na aventura do espionagem Ho-
ward Schell Valorie Allon, Mart Huls-
wit, Ia>uís Êdmonds, Gil Pratlleyn,
GfeOrge Soucair ^tò que aparece Troy
PonaVxíe o resolve a sabotagem, em
cores, è ainda dançando iê-iê-iê. O di-
vetor e- Marshall Stone. (Fnturama En-
tertainment'20th Contmy-Fox).
Lm Hmvtem om Fuga
^ Gifrato Spw.islo)

Km Istambul, em 1Ô45. quando a
guerra termina, começa logo esta his-
tovia (ou estíSria) de espionagem. Se
ídr erudita, será história, Se for folclò-
rica, será estória. Lang Jeffries, José
Grecv. Georges ííigaud, Helga Lina e
Andrew Seott, todos perfeitamente nu-

los. são os intérpretes principais. E a
direção 6 de Hcrbcrt J. Shorman. Mais
uma co-produção colorida italo-hispa-
no-francosa. (Daiano Film/Atlantlda/
Franco Cinema/Famafilmcs).
ÍMissno KwjutíiiI: Operação Pôqucr

(Opcrnziono Poker)
Esta ó mais uma colorida aventura

do agente Z-14 da Central Intelligence
Agency... feita na Itália e em Madri
(Espanha). Roger Browne, Helga Line,
Carol Brown, Sancho Garcia, Catherin
Schouso e Andrew Scott são os intér-
arotes. Dirige Osvaldo Civirani. (Won-
der/Alcocer/Art Fllms).
Reprise & Contiuuaçõcfl:
ALAMO (The Alamo)

Regressa éste famoso western pro-
duzido e dirigido por Johri Wayne (que
interpreta Davy' Crockett), <J tendo um
bom elenco à frente: Richard Widmark
(no papel dc James Bowie, inventor da
faca do mesmo nome), Laurence Har-
vey, Frankie Avalon, Pat Wayne (filho
de John), Linda Cristal, Joan 0'Brien,
Chill Wills e Joseph Calleia, além de
ter o notável Richard Boone como ator
convidado, para viver o general Sam
Houston. Outra veterana, Veda Ann
Borg, que em seus bons tempos fêz até
strip-tease, aparece de ceguinha. Tech-
nicolor, é claro. (Batjac/The Alamo
Co./Unitcd Artists).
A GRANDE CIDADE

Reprise deste filme brasileiro, ípi-
to com financiamento da CAIC no tem-
po da administração Moniz Vianna, elo-
giado por Salvyano Cavalcanti de Pai-
va e outros críticos, interpretado por
Anocy Rocha e Leonardo Vilar, pro-
duzido pela Mapa (!), montado por Gus-
tavo Dahl tendo Serginho Bernardes
como assistente e escrito e dirigido por
Carlos Dicgucs. (Difilm)
Cinccliibes:

CINECLUBE PEDROSO LIMA DA
UEG — Sexta-feira, às lOh e às ....
21h30min, com um novo filme. Av.,

¦Mem de Sá. 216 — Tel. 52-3877.
CINEMATECA DO MUSEU DE AR-

TE MODERNA — Amanhã, dia 13, ini-
ciando o Ciclo René Clair, somente
para quem trabalha até seis horas da
tarde. Le Dernier Milliardaire/O Últi-
mo Milionário, prod. de 1934, às
18hl5min, na Maison de Franee. Quar-
ta-feira, dia 15, às 18h30min, no audi-
tório novo da Cinemateca, Entr-Acte,
produção de 1924, e Un Chapeau de
Paille d'ltalie/Um chapéu de palha
d'ltália, prod. de 1927. Quinta-feira,
dia 1G, Le Million/O Milhão, prod. de
1931, com a linda Annabella — a Jean
Seberg da década de 30, também na
Cinemateca; dia 17, sexta-feira, no mes-
mo local e sempre às 18h30min, It hap.
pened tomorrow/O tempo é uma ilu-
são, prod. de 19431 Agora, atendendo
ao apelo dos que trabalham durante o
dia, o ciclo "Cinqüenta Anos de Cine-
ma Soviético" será apresentado às 21h.
Ora, salve! Amanhã, dia 13, na Cine-
mateca (auditório novo): Po Zakonu/
Dura Lex, de Lev Kulechov, prhd. de
1926; quarta-feira, dia 15, Potomok
Tshinguise-Khana/Tempestade sobre a
Ásia ou O Herdeiro de Gengis-Cã, de
Vsevolòd Pudóvquim, prod. de 1928;
sexta-feira, dia 17, O Homem eom a
Câmara na Mão, de Dziga-Vertov, prod.
de 1929. No ciclo Joris Ivens, terça-
feira, dia 14, no auditório novo, às
18h30min, Nieuwe Gronden/Terra No-
va, prod. de 1934, e 400 million/400
milhões, prod. de 1938.

CENTRO DE ARTES CINEMATO-
GRÁFICAS DA PUC — Quarta-feira,
em sessão especial para os lacedemô-
nios, no prédio novo. às 21h, La Prise
de Pouvoir par Louis XIV/A Tomada
do Poder por Luís XIV, tomada porRoberto Rossellini para a televisão
francesa, em cores. Nas sessões co-
muns: terça-feira, dia 14, às 21h, Mens-
chen am Sonntag/Homens no Domin-
go.' de Robert Siodmak e Edgar G.
Ulmer, prod. 1929; quinta-feira, dia 16,
no mesmo horário, Dér Student von
Prag/O Estudante de Praga, de Henrik
Galeen, prod. de 1926. Sempre no 2.°
andar do prédio novo. Subamos as es*
cadas!

FOTO-CINE CLUBE BANDEIRAN-
TE — Quarta-feira, dia 15, "Os Gran-
des Diretores", com palestra de A..
Carvalháes.

ABCA — Amanhã, dia 13, às 20h
e 22h30min, Cat Bailou/Dívida de San-
gue, de Elliot Silverstein. >

INSTITUTO CULTURAL BRASIL-
ALEMAIHA — Quarta-feira, dia 15, às
18h30min e 20h30min, no auditório,
The Cameraman, de Buster Keaton,
prod. 1928.

CINECLUBE ANDRÉ MAUROIS ¦—
Sexta-feira, dia ,17j às 21, Seven Wo«
mem from Hell/No Limiar do Inferno,
de Robert Webb.
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CARTAZES
A SEMANA será animada por no-

vos lançamentos. Já na torça, 14, te-
remos duas novidades. No Teatro Na-
cional de Comédia, As Relações Natu-
rals de Qorpo-Santo, montada pela pri-
meira vez profissionalmente no Rio,
independente de tratar-se dc um dra-
maturgo do século passado. As Rela-
ções Naturais ,conta eom direção do
Luis Carlos Maciel, reunindo no seu
elenco Joel Barcelos, Célia Azevedo,
Carlos Guimas, Maria Gladys, Selma
Caronezzi e Dinorah Brilhanti.

Na mesma quarta, teremos no Tea-
tro Miguel Lemos a estréia do show
Vanja Vai, Vanja Vem Com Grande
Otelo Também com direção de J. Dinis
e no elenco, Vanja Orico, Grande Ote-
lo, Adela, George Autuori Trio e o
Trio Os Atuais.

No dia 16 mais duas com a recita
para a crítica .dramática da nova peça
infantil de Maria Clara Machado, Ma-
rie Minhoca, pelo elenco permanente
de O Tablado; e no Teatro Jovem, Glau-
ce Rocha em Um Uísque Para o Rei
Saul, de César Vieira, na direção de B.
Paiva. /

Também com estréia marcada Mc
ria Fernanda em A Tragédia de Vila
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Célia Azevedo, Joel Barcelos, Carlos Guimas e Selma Caronezzi em As Relações
Naturais de Qorpo-Santo na direção de Luís Carlos Maciel, com estréia marcada

para 14 no Teatro Nacional de Comédia

TEATRO

V.J.
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Rica no Tempo de Joaquim José, de
Oscar Araripe, baseada no Romanceiro
da Inconfidência, de Cecília Meireles,
com Othon Bastos, Sérgio Viotti, Dori-
vai Carper, Oswaldo Neiva e o Padre
Nereu. ,

Hélio Flávio vai apreseptar às se-
gundas no TNC um espetáculo em for-
ma de oratório profano intitulado Uma
Rosa na Lua com poemas de Mina Bul-
cão, diálogos de Helene Martin e mú-
sica de Ítala Martins Moreira e ceno-
grafia de Reges Padron, com Hélio Flá-
vio, Regina Rodrigues, Duse Nacaratti,
Cláudio Gaya e Márcia Bokel.

Em tempo de ensaio, temos Dr. Ge-
túlio, Sua Vida e Sua Obra, de Dias
Gomes e Ferreira Gullar, que José Re-
nato está dirigindo para o Grupo Opi-
nião estrear em Porto Alegre no Tea-
tro Leopoldina.

Luís de Lima prepara O Preço, de
Arthur Miller, com Jardel Filho, Tere-
ia Rachel, Leonardo Villar e outros,
com estréia marcada para este mês
ainda.

José Renato e Luiz Linhares vão
produzir Relê, de Máximo Gorki, que
será a peça comemorativa do centena-
rio de nascimento do grande drama-
turgo russo.

A 17 do corrente, no Salão Nobre
do Copacabana Palace, na Noite de Au-
tógrafos da Escritora Brasileira, tere-
mos uma série de dramaturgas famo-
sas juntas, lançando e autografando
livros, tais como Zora Sèljan, Wanda
Fabian, Luiza Barreto Leite, Maria Cia-
ra Machado, Maria Helena Kuhner e
Heloísa Helena, entre outras.
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A. Menti Carlos Fernando Flávio M. Georj-e Ironldes Jaime José Lino Pànlo Ronald F. Salvyano Van
U Sf»iw v(í \Vík« J.- \íiS Vinnnn Fonseca Ferreira Vieira Gnrjan , Rodrigues Rodrigues Grtinewald PerdigSo Monteiro C. Paiva Jafa
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Dulce:
EUington
em todos

os
tempos

Ruy Castro

Há artistas que, isoladamente, mantêm-
sé mais ou menos incólumes às modas &
manias, fazendo' coincidir sua longevidade
física com a longevidade de seu trabalho,
e^sem grande desgaste para o seu valor.
Na história do jazz, Louls Armstrong é um
caso típico: um homem com seu trompete,
no topo há exatamente 50 anos, e sem
grandes concessões. Mas, a história do jazz
não registra muitos casos em que grandes
formações, como uma banda de mais de
dez músicos, resistam tanto às flutuações do
mercado, e até mesmo da arte, como a or-
questra de Duke EUington. Em 1968, EI-
lington completa 40 anos de atividades como' pianista e líder de uma banda que, desdo
1928, conserva as mesmas características de
vanguarda e, o que é tão ou mais impor- •
tante (ou por isso mesmo), os mesmos ho-
mens-pllastras da formação original: Harry
Carney (sáx-baritono), Cootie Williams
(trompete), Johnny Hodges (sax-alto) o
Lawrence Brown (trombone).

Tudo isso é muito importante de ser
assinalado diante da crise atual do jazz nos
Estados Unidos, solapado pelo que se cha-
ma de música pop. Outras grandes forma*
ções, como a de Charlie Mingus (herdeiro
direto da grande tradição de EUington), dis-
solveram-se definitivamente ou só se reú-
nem para gravar discos, ou mesmo parti-
ram definitivamente para a Europa. E até
os pequepos conjuntos, hoje em dia, já não
encontram lugar para tocar, com o fecha-
mento galopante das casas de jazz. Argu-
menta-se que as experiências de ultravan-
guarda, como as de John Coltrane e outros,"distanciaram o jazz do grandêJ público",
mas a verdade é bem outra, e não atinge
só o jazz e sim todas as manifestações le-
gitimamente nacionais. Mesmo "porque o
jazz, como música síntese, não se deixaria

dobrar lão impunemente. O tirrolhnmen-
to dos canais do comunicação pela nui-
elea internacional, produzida diretamente
para o oonsumo do público Jovem, _ quotirou de letra o jazz do ccn&rlo.

Assim, n permanência em cartaz da
banda de Duke EUington, produzindo nin-
da hoje uma música de alto calibre, tem
a sua importância duplicada. Ainda mais
porque, no grande período do crise que for-
çou as grandes orquestras a so dissolverem,
nos fins da década de 40, a banda do Elling-
ton foi uma das poucas a conservarem o sou
étan. O jazz nfio seria o mesmo sem Duku
EUington, afirmam os entendidos, e ouvir
hojo suas gravações originais dos 30 des-
carrega ainda a mesma informação e uma
elevada temperatura de invenção: nos solos
de Johnny Hodgcs ou CooUo WUllams, no
sentido de conjunto em que funciona a ban-
da e ainda influenciando poderosamente
quem se arrisca a tocar jazz em 1968. "O
verdadeiro instrumento de EUington é sim
própria orquestra", afirmou certa vez "Billv
Strayhorn, o arranjador quase perpétuo da
banda de Duke, do 1939 até sua morte, há
alguns anos. Essa frase poderia ser dita
não apenas para Duke, mas também sobre
qualquer um dos elementos ó> banda, cujo
trabalho em equipe minimiza os arroubos In-
dlvidUais ou redundantes, em função de um
organismo feito do essencial, Hodges não
existe isoladamente, como um peça solta
dentro da banda, mas só funciona ligado um-
bllicalmente a Harry Carney,. assim como
Cootie está Ugado a Lawrence Brown. A
prova disso é que trorapêtlstas geniais, co-
mo Cootie Williams e sua surdina, que abnn-
donaram EUington durante alguns pouco,
anos para voltar depois, nunca se firmaram
longe dos acordes da banda. E as grava-
ções de Hodges, sem EUington, não dlspen-
sam alguns dos elementos básicos da íoi-
mação, quando se trata de formar um giu-
po de improviso.

É difícil saber o segredo da permanèn-
cia desse Edward Kennedy ElUngton, nas-
cldo em Washington, em 1899, e até hojo
sendo eleito sucessivamente por revistas es-
peciaUzadas como Doum Béat & outras, co-
mo o melhor músico do ano ou a melhor
orquestra. Um disco recente, Francis A &
Ediuard K., gravado pela Reprise, marca o
encontro de Ellingion com.esse outro artis-
ta maior da música popular americana, queé Francis Albert Sinatra. O encontro, é ela-
ro, desfavorece Duke em favor de Sinatra,
quando se trata de Jvôr toda uma orquestra

. para tocar exclusivamente nos intervalos do
um cantor. Mas, é de se notar a geniali-dade de Duke & seus homens quando eles
tocam Sunny, grande sucesso do repertó-
rio pop, com a mesma gana e a mesma
tranqüilidade de uma execução de Blocí;
and Tan Fantasy ou Crieole Love Call ou
Take the "A" Train.

CAPITÃO CIP0 DANIEL
/©po. B5ÍOP [pOMPITA, © INVENTOR ft.
*Wc?LV .'.4 £> Tíí.MfQ/.VF-tTA OCONYI-
ye-ciLAAA RARA^bNH6Cf£J° APAR-
TA M E ,V TO r.A PE P l õ o > A tfORMf{*

lty>NHr\ DANORMA, E'tf
£LAg0]lMTEfe'ROMBEJO>tt:
COLOÇUI07\MOR050 ^

I JEFFCOBB :'""' ;';' PETEHOFFMAN %
p"" .—-_—.„.., ^ii. 

¦ —^ ct u 
 

* ^^y sJP\ I T-__________l
C03S- PS,VS£ 1 fSW â£M. ' 

A CAfíÔTA TEM FEITO fâ4 MAIS TARDE... ^gjWtti^^M
APSMUS EM Fl- jGHEf&EX- TUDO PARA ME A ãU- 

^ j 
'fêl ||p£^|||gg^WB^^^^Wl

C^° 
EM 

^&S~ \FekM£lfZ4. EX)AS A%GRAT/<StuE 'M \\ ÍÍA RUA ALGON-} MOS ^Ê

J 8 11W/', fm\, ^a\\ t£j*SLÍ / mi Kvf I *" j? IL^^ÍÍka u H tt fÜíí^VVf^^ I

!. BRICK BWDFORD 7 paulnorris V'
1 í^S"^ío^&,au^^). rasa»®- j&g?j p^TSãp^^l

|: BATMAN! ___^„__ JÍS2pí 
';: 

bobkane ~
-" >^<:^ki Ícn.-O B«TflPlE.TE AT1N * UM ACtOEN- fll/E Ml ESSE iJrtX . £ BATMCÍVEL GIRAR-INS- W A !' ¦
-^<^i(ilU O 1GGY PONDO-0 OE^ 5 >1__JE./;J> BOTflO Se6U/W-|^[\ | .TflNTnNEA-MEWTE.,CWSO/L «B ;,! ¦

Boissy-
Mmèras

', 
Y-

com ün damnat, agita, el seu brancatge
nu  Què té, aquest arbre foU? Què té;

O VIDRO

ou poesia
sem poeta

Paulo Afonso

.' Souza dos Santos

Entre todas as línguas .de Espanha,
o catalão ocupa lugar especial por 'ser, in-
contestàvelmente, a mais bela, a qué guar-
da maior musicalidade natural. Falado na
região industrial e progressista de Catalu-
nha (Barcelona, Ilhas Maiorca e Minor-
ca), ao catalão corresponde uma vida cul-
tural de cores próprias dentro do pais.

Nela se expressam jpintores como Tà-
pies, Joan Ponç, Puig, poetas como Foix,
Brossa, ensaístas como Eugênio, D'Ors,
grande figura dos-anos 20. É, sobretudo,
entre os idiomas europeus, dos poucos ca-
pazes de enriquecer uma tradução, sem
desfigurar o original.

O mito •"tradutor-traidor'» — que-
brado, entre 4ós,. por Sérgio MUliet na
excelente tradução de Frutos da Terra,
de Gide. Discutido ou não, como poesia,
o livro encerra uma obra-prima de lln-
flua portuffMêsa,' inegavelmente à altura
do original francês — cessa de existir,
quando o catalão é empregado. Sobretudo
•porque, em poesia, não basta transportar
a idéia linearmente ou transformá-la, as
palavras fazem parte da ação poética.

Por isso mesmo, trazemos hoje um
livro.de Gabriel Boissy (sobre quem não.
encontramos nenhuma informação), tra-
duzido para o catalão por AÍlfonso Mase-
ras, velho conhecido das edições de Bar-
celona. O Üvro data de 1931, mas como
poesia não envelhece e alguns "gênios"
descobrirabi que catalão é língua morta,
cessa o perigo de còntemporaneidade.

Ainda que buscássemos contempora-
neidade,'ela não estaria em -Boissy ou
Maseras, mas sim.nos versos de Salmo-' sonfio/Psalmòãies per a Somniar, Profeo-• sitajmente, repetimos aqui um título jáencontrado em Robert -Alftanj anterior-
mente apresentado. A poesia amorosa em
Alftan na década de 60 já existia no Bois-
sy-Maseràs de 1931.

Robert Alftan deu roupagem nova a
poemas de base romântica, centraUzados
na amada, na morte, nas estações: .*

PRIMAVERA
¦t

SomriitsJ
Neva...
Jo reneixo...

Sorris!
Neva...'n "St Renasço...

è impossível dizer até onde vai a -se-
melhança desse poenia com o belíssimo
Papyrus, de Pound. Nos dois poemas sub-
siste a primavera, com reticências e espa-
ços, à moda da canção do peixe, de Chris-
tian Morgenstern, 1905. A tal canção é
feita de espaços, com traços de breves e
longas, sugerindo.movimento de peixe de-
baixo d'água. Certamente, Boissy-Mase-
ras é poesia muito mais humilde, mais ca-
seira: i

EL VIDRE •v

La meva cambra és tranquilla, molt
tranquilla. Un vidre, nomes, em separa
dei món. Contra aquest vidre, un arbre,

Meu quarto é tranqüüo, muito tran-
qüüo. Um vidro o separa do mundo.
Contra esse vidro, uma árvore, como
danada, agita, seu branco nu... Que
tem a louca árvore? Que tem?

Como em tudo o que é catalão, há gi-
tanas, mulheres-mistério, nas formas anti-
gas de Isidor NoneU, dignas de paisagens
guache de Ponç. Ou mesmo "mulheres ver-
des donas verdesches", que a pintura de
Anna Maria Boltshauser apresentará en-
tre nós, brevemente. Gente de pele quei-
mada, de tons verdes e ácidos, voz mecü-
terrânea e quente:

GITANA•
M'oferia unas roses vermelles i rosados:
— Aqui tens, va dir-me, les filies de In
sang... I com íos que jo PaUunyés de mil
amb una mitja riaUa trista: — Preíerei-
xes, va dir-me, aquestes anèmones? Són
nades e les meves Uàgrimes.

Me oferecia rosas vermelhas e rosas:
— Aqui tens, diz-me, as fUhas do san-
gue... Afastei-a, com uma risada tris-
te: — Preferes, diz-me, estas anêi. o*
nas? Nasceram de minhas lágrimas,

Toque arabizado, oriental nos verbos
de antítese, com uma resposta ou djàtoób,'herança mourisca. A resposta fecha o po.e-
ma, culmina-o. /•

ESQUERDA
Abans de somriure, he plorat. Abans do
riure, he sanglotat. Abans de tornar-mo
a dormir, he sommiat, oh tristesa! en un ai-
tre jove, el jove qüe em va oferlr una
branca d'ametUer la tarda de la teva
traició.

ENGANO
Antes de sorrir, chorei. Antes de rir,

1 solucei. Antes de voltar a dormir, so-
nheíi oh tristeza! que era outro, o
outro que te oferece uma camélia na
tarde da traição.

Poeta-gitana. Diálogos misturados' da
sabor medieval e poesia direta, moderna.
Muita vèz a poesia é um simples "achado/
trouvalle", por isso mesmo váUda: \

CANDIDEZA: 
'i

EUa ha murmurat: — Voldria ésser l'àn-
gel bo de la {eva vida. Jo l'ho mirada: —
¦Insensata! No saps que hi ha un dimoni
gelós que vetUa pel nostre amor?

CANDURA:
Ela murmurou: — Queria ser o anjo
bom da tua vida'. Olhei-a: —- Insen-
satã! Não,sabes que um demônio ciu-''¦-V' mentò vela pelo nosso amor?

iilftan, MacOrlan, Davie fazem isso
e assinam. De Bolssy-Maseras sobrou ape*
nas a referência. A poesia é "sem poeta".
el& adquiriu um corpo próprio, com falhas
e imperfeições, é verdade, mas poesia virn.
Os sons (os 11 são o nosso 1 simples: a
j, o s, o x e o o são os mesmos do portu'
gués) dão a essa poesia a possibiUdade cio
ser escutada, como música. O "Salnioío-
Tiho" romantiza finalmente a morte, q«e
Bolssy-Maseras encara como íase neces-
sária e poética da vida. Ficou, para tan'
to, um. \ ¦

EPITAFI
Desvia't, vionant. Trepitges un sòl on re-
posa una anima desolada de no podei
ílairar mai més les roses.

EPITAFIÒ
Desvia-te, passante. Não pises um so*
lo onde repousa alma desolada d«
nunca mais poder sentir rosas.
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Concurso para elege)*
a família

Waldcck Artur de Ma-
cedo, mais precisamente
para os seus admiradores,
Gordufinha, baiano, é ar-
tista de rádio e televisão
dos mais versáteis que este
Rio já aplaudiu: humorls-
ta, cantor, compositor, pro-
dutor c animador de cs-
túdlo e auditório.

Gordurlnha vem dc uma
excursão pelo Nordeste do
Brasil, tendo se demora-
do no Recife pouco mais
ae um ano, o que motiva
uma pergunta que logo
tem resposta:

Recife vai berti, obri-
gado, e voltei para ficar
purque embora o Rio não
seja a torra para se ga-
r.har muito dinheiro, é a
cidade que prende, náo
sei porque, gregos c trola-
nos. Os artistas rodam, gi-
ram e acabam voltando
pira os aplausos da Cida-
de Maravilhosa.

A pergunta sobre suces*
sos por lá, Gordurlnha, eo-
mo todo bom baiano lo-
quaz, solta a língua.

Numa excursão que
fazia pelo Nordeste, entrei
cm entendimentds com a dl-
reção da Rádio Clube,
emissora associada do Re-
clfc, e fiquei exercendo ss
funções dc assistente da
direção geral. Encontrei a
estação em terceiro lugar
nas estatísticas de audiên-
cia e num trabalho diu-
noturno a coloquei na li-
derança. Mas — diz o au-
tor de sr-püca Cearense —
mesmo o público npreci-
ando a programação, com-
provado em pesquisas, os
amigos da onça acharam
desaforo. Deixei o empré-
go e voltei correndo.

Deveria haver uma ra-
zão para a fuga do enrioca
honorário, que logo è ex-

pllcada:
Imagine que lá há

um rapaz que tem Um hò-
rário comprado à emisso-
ra, o J. Austreségilo —
que felizmente nada tem
de familiar com o respei-
tado Austrcgésllo de Athay-
de, homem das letras —
que resolveu criar um
cincuno para premiar os
Melhores do Ano, E o re*
sultado foi muito pitores*
co, elegendo toda a faml-
lio: melhor animador, o
próprio; melhor cantora, a
companheira; melhor pvo-
dutor, o filho do.dito cujo,
enfim.,. Achei que era o
verdadeiro cara-de-pau e
a rádio não podia perder
o dinheiro do moço como
acontece em alguns casos
aqui no Rio.

E no Nordeste, também,
tem disso? Há pouco, em
São Paulo, a Imprensa rea-
gia contra o Koquotfe Pin-
to, que teve na TV-Re-
cord o maior número de
premiados.

Só sai por Isso... Jun-
tel a saudade do Rio com
o concurso do rapaz e o
resultado foi uma viagem
imprevista a Jato. Aqui es-
tou, graças a Deus, numa
terra em que ainda se
respeita quem tem boa
vontade de fazer alguma
coisa pelo rádio. Embora
poucos o queiram...

Ondas & Vídeo
* Sem que os telespec-

tadores saibam, a,i n d a
quem é o pai de Surama
(personagem excelente-
mente desempenhado' por
Yoná Magalhães), um nó-
vo seriado já está escolhi*
do para entrar na progra-
maçâo da TV-4: A Grande
Mentirá, de Glória Maga-
dan, com Maria Helena
Dias e Cláudio Marzo no

elenco. A figura central da
novela será a menina Mari-
na Kosclnlkowskl, dc São
Paulo, com 10 unos de Ida*
dc, loura e de l,37m do
altura. Na TV-Paulista a
cstrólp está prevista para o
dia 27, o que parece um
tanto difícil.

Depois dc anunciar-
mos que Cacilda Becker
foi contratada pela TV-
Bandeirantes, podemos adi-
antar que sna estréia ofl-
ciai será num programa
em que ela surgirá como
entrevistadora. Há pro-,
messa de muito impacto.

Oliveira Filho (Pa-
trulha da Cidade) c Wil*
son Lucas (esportes) dei-
xam a Rádio Tupi. "Ollvel-
ra está atravessando a ma-
drugada na Emissora Con-
tincntal e o Lucas (mais
novo milionário do rádio)
com um programa dc discos
na Rádio Nacional.

Gracinha Lcporace
mandando recado a pelo
Ar; "Meu mais recente LP
traz uma batucada dn pa-
pai (ó o Sebastião Lepo-
race) para a alegria da ve-
lha-guarda. Lá em S. Pau-
lo está sendo a música

preferida dos dUc-Jóqucla,"
Gracinha ó filha, de peixe.
A família é toda dc artistas
de categoria.

O cantor Roncy Mo-
zart — conhecemos o mo-
nino há'mais do dez anos,
lutando •— um dos grandes
finalistas do programu Ho-
ra da Buzina, que depois
ficou esquecido, está sendo
lançado cm disco — dovo
gravar este mês — pela du-
pia dc compositores José
Cenilla-Gérson Silva. O
primeiro, autor consagrado,
já gravou com o saudoso
Patatlva do Norte — Au-
gusto Calhelros —, Carlos
Galhardo, Luperce M*$ran-
da, Albênzio Perrone, EU-
zete Cardoso e outros car-
tazes do cancioneiro popu-
lar brasileiro. Roncy ó um
jovem de valor e só agora
encontra ajuda. Desiludido
havia suspendido suas
apresentações em progra-
mas de rádio e televisão.

Mais uma vez a defl«
ciência técnica de som da

TV-4 fêz Chacrinha nbtin-
(lunar o programa em pie*
no auditório. O pslcotléll*
co exigiu n substituição dn
equipe para continuar nn
emissora.

Tom Joblm, também,
participa da I Bienal do
Sambo, promovido pela
TV-Rccord do Suo Paulo.

Wilson Simonal vai
defender a composição do
Evaldo Gouveia no I Festi-
vul da Música Popular
Brasileira, unia das gran-
des realizações da TV- Ex-,
eolslor, êste ano, com NCrS
50.000 no primeiro colo-
cado.

Hélio Ricardo, ai*ima-
dor da Rádio Mauá, assumo
a dircçáo-gernl (artística,
comercial e promocional)
da gravadora mineira Be-
mol, no Rio. Aqui, Hélio, o
assunto é do nosso Mauro
Ivan. É só mandar brasa.

Rádio Mundial con-
trata uni bom locutor: Pau-
lo Gil, moço de voz mor-
cante.
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OZ1EL PEÇANHA
Gordurlnha volta dc Pernambuco para ficar

Conservação du Natureza
Mutilação da paisagem

Estamos vivendo a era
das grandes e monumentais
construções, das obras ci-
clópicas em que a técniea
é aplicada com a'finalidade
precípua de compor um
mundo melhor. Entretanto,
no afã de- alcançar tal me-
ta, o homem tem cometido
graves atentados contra o
patrimônio natural do nos-
so Planeta, ocasionando
tragédias e catástrofes, o
que resulta sempre em per-
das às vezes irreparáveis.

Neste século onde a en-
genharia e a tecnologia ai-
cançaram níveis avançados,
os atentados contra a pai-
sagem tornaram-se uma
constante. No Brasil, a
Fundação Brasileira para a
Conservação da Natureza,
a Assodaçâo de Defesa da
Flora e Fauna do Estado de
São Paulo, e mais recente-
mente o Conselho Federal
de Cultura, vêm comba-
tendo tais atentados. Fre-
qüentemente vemos erros
cometidos na abertura de
uma rodovia, com seu leito
passando através de regiões
ou áreas de grande beleza
paisagística e atração turís-
tica, apresentando feias ci- .
catrizes em suas margens,
com encostas rasgadas sem
os cuidados conservacionis-
tas, sem recomposição vege-
tal original, além da reti-
rada ou corte das rochas e
escarpas, que em sua for-
ma natural constituíam a
moldura cênica e forneciam
o necessário equilíbrio eco-
lógico. Por outro lado, as
derrubadas de matas e ai-
teração de monumentos na-
turnis, correm à solta. Ain-
da agora, paira a ameaça
sóbre o Morro da Panela,
um dos vários monumentos
naturais da Baixada de Ja-
carepaguá, quo se quer
transformar em pedreira,
apesar .do parecer contra-
rio, da Comissão de Técni-
cos do Departamento de
Recursos Naturais do Esta-
do da Guanabara e, tam-
bém, da Fundação Brasi-
leira para a Conservação
ria Natureza. Tal fato nâo
c novidade em nosso Esta-
<io, mais de uma dezena
rie morros apresentam
imensos rombos em suas
encostas, como verdadeiros
atestados de mutilação da
? a i s a gem, transformando
um panorama natural num
tfiste quadro de escombros
e crateras abandonadas,
comprovantes da explora-
ção irresponsável por par-
te de homens que nada sa-
bem de conservacionismo,
nom paisagismo, mas tão-
somente, extrair da nature-
>-a o maior e mais rápido
lucro. Torna-sex, portanto,
necessário que as autori-
dades atentem bem para as
conseqüências da concessão
de exploração, construção,
demolição ou simples estu-
rio das condições naturais e
belezas cênicas, a fim de
que nossa terra não venha
a sofrer novas mutilações
paisagísticas.

NOTICIÁRIO
— A Fundação Brasilei*

ra para a Conservação da
Natureza — FBCN está
au-tendo contatos cpm. os

prefeitos e delegados de
polícia dos municípios de
Silva Jardim1 e Rio Bonito,
solicitando daquelas auto-
rldades especial atenção
para o cumprimento das
leis de proteção da fauna
e da flora, a íim de proces-
sarem os infratores que
vêm agindo naqueles mu-
niclplos -fluminenses, so-
bretudo na captura ou ca-
ça do Mico-Leão ou Saui,
atualmente ameaçado de
extinção.

Os conservac.lonlstas
aguardam o tombamento
provisório da Divisão do
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Guana-
bara, a fim de salvaguar-
dar o Morro da Panela,
monumento natural locali-
zado na baixada de Jacaré-
paguá.A FBCN' acaba de re-
meter ao Instituto Brasilei-
ro de Desenvolvimento Fio-
restai a lista de espécies de
animais e plantas ameada-
das de extinção no Brasil, a
iim de que aquele Institu-
to baixe normas que visem
à preservação das mesmas.

 Composta a diretoria
do Centro Mineiro de Con-
servação da Natureza, que
funciona na Escola Supe-
rior de Florestas, Universi-
dade Rural do Estado de
Minas Gerais, no município
de Viçosa. Sua constituição
é a seguinte: presidente,
Geraldo Lopes de Faria; di-
retor executivo, Roberto
Ramalho; secretário, José
Rodrigues; tesoureiro, Kle-
per Euclides SanfAnna.
Na presidência do Conselho
Superior está o prof. Ar-
lindo de Paula Gonçalves.

Em pleno funciona-,
mento o Parque Zoobotà-
nico Bravo Câmara, filiado
como núdeo da FBCN, no.
município de Varginha,;
MG. Scb a direção de Ma-
rio Frota, campanhas e
promoções conservacionistas
estão sendo levadas a cabo
junto às escolas e popula-
ção local, objetivando a
propagação dos princípios
que norteiam o conserva-
cionismo da natureza no
sentido moderno.

Está marcado para o
período de 26 a 31 de ou-
tubro vindouro o Simpósio
sobre Conservação da Na«
tureza e Restauração do
Ambiente Natuçal do Ho-
mem. O evento será pro-
movido pela Academia Bra-
slklra de Ciêndas, com a
cdaboração da FBCN. A
coordenação dos trabalhos
está entregue ao prof. Jo-
sé CândidrA de Mdo Carva-
lho.

A FBCN enviou cum*
primentos e elogios ao co-
mandante do 9<? Batalhão
de Engenharia de Comba-
te, sediado em Aquidauana.-
Mato Grosso, por sua ação
patriótica na repressão ao
contrabando e comércio
ilegal de aves e animais
naquda região, tendo o
mesmo aprendido'e posto
em liberdade um carrega-
mento de 1.500 aves cap-
turadas clandestinamente
no pantanal matò-grossen-

Correspondência: Museu
Uacional, Quinta da Boa
Vista, Rio de Janeiro —
GB.
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<le Xrnire; terá inicio a 17 cir
maio r termino previsto para
P de jiinlio Ac IPM. Compor-
1nrá 5 empes: Prlnelp.il, A*-
pli-antcl, Maiores A v 11 e Mc-
nor. Sorteio e oniparccliamen-
to no dia 11 dr ninlo. ás Ifilt, no
Cercle Cnlisu.

— Os ex-cnmpoocs mundial»
Botwinnik e Smyslov deram si-
mnltâneai nn Mnlaon d'Eclieo
c no Cercle Ciilssa. Eis i*c re-
Hiiltndos: na primeira Botwin-
nik R.inlion 1B o empatou 2;
Smyslov -nnhou !ft e empa-
•ou í. n.i setiunda: Retwinntk
Kiinliou SO e empatou 3; Smys.
Inv Rimlioti t.*fins (III).

BEVKRW1JK (HOLANDA, •-
nispnton-se recentemente, nes-
s;i eici.i.li' um torneio ínterim-
einnnl eii.io rcsult.ido foi o rc-
Riilnte: 1.- — Kortclioni
(ir.H.S.S.) 12.5 pi.-.: S- -
Horl (Tchcco-Blslováquia) ti; S.-

Porllsch (HuiiRtla) 9; 4.-'
Tnlil (f.R.S.S.) S; õ.» —

Geortíhlu (Romfnla) S.5; 6." -
Clric tlURoslávla) R; 7- — Mn-
tanovic (lilRoslávIa) fi; il.
Ivfcov innls.ail.-i 7.5: !>." — H.
Rec (Holanda) 7,5; IO.» — Ho.
botsoi (BlllRálin) 7.5; 11,- —
Donner i HolRilda) 7.5: 12.» —
Parlevskj (BnlRáiln) 7.5; IS."

Knvaklnic (Iugoslávia) fi.õ:
14." — RosfOlino (E.IT.A.) B;

5 ¦' — LançcwoR (Holanda) 5;
lfi » — Van Geet (Holanda) :t.

BI-11APFÍTÇ (HUNGRIA) -
Pol.i 6." voz, o G. M, Laszlo
Sratio venceu o Campeonato
N'arional dc Xadrc; consegutn-
do 13.5 pts. SeRuiram-sc: Barc-

.•a 12; Ctom, Lengycl, s.-ilanyi
o Tonipa 10 cada; ForlntOB e
Kovacs 9,5; Hnre-ay, nokot,
llely o Fnnigo B; Tnch, 8; Pre-
loviky e ffílly 7; Meleglieg>1 e
Tlpnry 6; Blbll 5,5.

No dia 25 dc outubro' p.iss.1-
do faleceu o Mestre Interna*
elonal, Dr. Arpád Vnjda aos
71 «nos de idade. Vjdu (oi,
durante muitos anos, um dov
melhores mestres húngaros,
tendo integrado a equipe de
seu pnil no Torneio das Nações,

SOFIA (BULGÁRIA) - En)
dezembro de "7 renlizou-so
nessa cidade a semifinal por
equipes dc 10 jogadores para
., Copa ria Fairopa, A reproerl.
tação búlgara alcançou exee-
celcnte vitória totalizando 4u
pts. Em 2.°/:i.» Alemnnlin
Oriental o Romênia com 37.5
r. cm 4." a Grécia com apenas
3. Classiflcaram-íe para a fl-
nal: Bulgária, Alemanha Ocl-
dental. U.R.S.S., Iugoslávia.
Tcheco-Eslováqulu, Hungria,
Dlnamarta e Espanha, que dis-
pularão o ambicionado troféu.

THOVAS — Nos deslires de
quem ama, 'Quando o jogo esta-
va empate, /Quis conquistar
uma dnma/E levei um XEQUE-
MATE, Hegcl Pontes (MG).

— Um jogador de xadve.:.
Que à morte foi condenado,.'
Viu pela primeira vcz,/No ":(s-

drer." o sol quadrado. João
Gonzo (MG).
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TROCA DE CICLAGEM
venda.de peças genuínas
serviços especializados

SATEL S/A
RUA: f-»C Lim GONZAGA, SIM

TflS.- 5MIM f «MS11 — S. CRISTÓVÃO

* O dr, Gérson Couti-
nho, contrn-nlmlrnnto mó*
dico, diretor dn Asslstén-
cin Médico-Soclnl da Arma-
dn, c o dr. Adnlberto Cor-
mi Café, «apltão-dc-mm-e-
guerra médico, diretor do
Hospital N. Sra. da Glória,
serão recebidos, como mem-
bros titulares, na Academia
Brasileira dc Medicina Mi-
liiar, em solenidade no dia
K5. quinta-Ioira, às 20h c
30min, em sessão presidida
pelo brigadeiro dr. Gerar-
do Magella Bijos. Serão
saudados, respeclivainciitc.
pelos drs. Renato do Cam-
pos Martins e Áureo Gul-
inarúes Macedo, almirmr
tes médicos, A sede dn
ABM.M é na Rua Moncor*
vo Filho, 21).

Abordando o toma
"Traqueolomia", ¦ o prof.
Pinto de Castro dará prós-
soguimento,' amanhã, 13, às
lUh, no Hospital da Cru/
Vermelha, ao Curso de En-
descopia Peroral, da PUC.

Até o dia 30 de maio.
estão abertas as inscrições
para o Curso dc Adminis-
tração de Assistência Mé*
dica, destinado a médicos,
na Escola Nacional de Saú-
de Pública (Rua Leopoldo
Bulhões. 1.400, Mangui-
nlios), onde podem ser ob-
tidas as informações neces-
sárias. O curso será inten-
sivo, em tempo integral, de
8 de julho a 25 de outubro
próximos.Reunião conjunta do
Centro de Estudos do Hos-

pitai da Lagoa, com o Ser-
viyo de Pediatria, no dia
.10, quinta-feira, às 8h o
âOrnln, sob a presidência do
dr. Cintra do Amaral, com
n seguinte programa: 

"Tu*

mor renal (foocromoclto-
ma)", participando os drs.
Jaime Rodrigues, Cintra do
Amaral, José Maria Sam-
paio, Rogério Oliveira, Hei-
cio Gomes, Carlos Forrei-
va, dra. Maria Angela o
Ramon Poyares.

Reúne-se, amanha, RI.
às lOh, o Centro de Estudos
da Cátedra ((e Tislologin e
Pneumoiogla, no Hospital
Antônio Pedro, em Niterói,
com o seguinte programa:
dr. Aridio Ürnellns, "Im*

portaucia do brônquio de
drenagem na cura da ca-
verna tuberculosa"; dr
João Baptisla Guedes e dr.
Alberto Peçanha, "Má foi-
macão congênita pulmo-
nar".

Amanhã, 13, às 19h.
veúne-se o Serviço de Clí-
nica Médica do Hospital da
Lagoa, do INPS, com o se*
guinte programa: 1 —¦ Fe-
bre reumática e cardiopa-
tia, dr. Emílio Medauar:
2 — Aclenoearcinoma me-
tastásico do fígado, drs.
Mozart e Basilc: 3 — Ic-
terícia. drs. Ronal Rubano
e Roberto Lana; 4 — Com-
plicações dependentes do
diabetes, drs. Giardulli o
Morizot.

O Centro de Reuma-
tologia da Faculdade de
Medicinada UFRJ reúne-

FERNANDO SEIDL

no dia 14, a partir das Oh
c 30mln, para o Jounml
Clube, sessão cllnlco-radio-
lógica com casos seleciona*
dos, e "Tratamento elrúr-
gico da dor lombar", pelo
cir. Luis Leão; c no dia 17,
às Bh, palestra do dr, Ra-
chld Tumn Neto, sobre
"Corlicosteróldes".

integrando os leste-
jos da "Semana da Enter-
uiagem", o Serviço de Eu*
termagem do Hospital da
Lagoa promoverá uma reu*
nião no dia 16, às lOh, com
o seguinte programa: 1 —
Palestra do dr. Nilo Timó-
teo da Costa, diretor do
Hospital, sóbrc "A Íntegra*
ção do Serviço de Enferma-
gem no progresso da Medi*
cina": c 2 —¦ Enfa. Maria
do Carmo Taumaturgo; pa-
lestra sobre "Educando a
comunidade através do hos-
pitai".Reunião do Centro de
Estudos cio Instituto Fei-
nandes Figueira, no pró.xi*
mo dia 15, quarta-feira, às
I0h30min, com o programa:
Sessão anótomo-clínica,
.sendo relator o dr. Antô-
nio José Bellard Pereira e
patologista a dra. Apareci-
da Garcia.

Participando do I Con-
gresso Pan-Americano de
Cirurgia Pediátrica, que *e
realizou no Copacabana Pa»
lace, o dr. Hélio Augusto
Mitidjéri apresentou seu
trabalho sobre o cisto ente-
rogeno ou duplicação do
esófago.

NOTICIÁRIO ODONTOLÓGICO

ABO-GB: — No sábado,
1/6/68, será realizado no
Ginástico Português o Bai-
le Comemorativo do 31.° ani-
versário da ABO-GB. Os
Interessados deverão apa-
nhar os seus convites na se-
eretaria, com dna. Gessy.

CAMPEONATO DE VOLI-
BOL — Na Barraca da ABO-
GB, em frente à Rua Si-
queira Campos, terá lugar
na manhft do dia 26/5/68.
Prestigie com o seu compa-
reciment'3 a mais esta pro-
moção. .

/
REUNIÕES CIENTÍ-

FICAS: — Dias 13, 14, 15,
IS e' 17 — palestras sobre
Periotloniia. Do dia 20 a 24,
conferência sobre pontes fi-
xas e móveis. De 27 a 30,
conferências sobre Ortopedia
Funcionai dos Maxilares.
Dia 31, palestras sobre Ci-
rurgia em Ortopedia. Hora-
rio:- às 20h, na sede da
ABO-GB, Avenida 13 de
Maio, 13 — 10.°.

A ABO-GB. EM RADIO-
COMUNICAÇÃO COM OS
ESTADOS: — As associa-
ções) odontológicas brasüei-
ras e os sócios residentes nos
Estados doravante poderão
entrar, rapidamente, em
contato com a ABO. GB pè-
lo radioamador. O colega
associado, dr. Theóphilo Jo-
sé Ribeiro Camargo, colabo-
rando com a Associação, es-
tara à inteira disposição dos
colegas dos Estados e das
associações estaduais de
odontologia para receber
qualquer comunicação des-
tinada à ABO-GB. Os inte-
ressados anotem as ser,:in-
tes informações: PY-CZL
QRA Theóphilo José Ribei-
ro Camargo — QTIT — Rua
Pompeu Loureiro, 32, apt.0
510 — ZC 07 — GB, Brasil.
Freqüência: SSB-40 metros
(comêc^o da faixa) 7.050-
7.100. Horário: todas as
noites. Sábados, domingos e

feriados (quase sempre o
dia todo).

n JORNADA ODONTO-
LÓGICA DA SUSEME: -
De 22 a 25 de agosto de 1968,
na Escola de Serviço P. do
Est. da.GB — ESPEG. Pa-
trono, s. exa. embaixador
Francisco Negrão de Lima,
governador do Est. da Gua-
nabara; presidente de hon-
ra, dr. Hildebrando Montei-
ro Marinho, secretário de
Saúde do Estado; presiden-
te, dr. Luiz Samis, diretor
do Departamento -de Servi-
ços Assistenciais; vlce-presi-
idente, dr. Décio Guima-
rães Pereira, diretor do Cen-
tro de Aperfeiçoamento Mé-
dico da Secretaria de Saú-
de; homenagem de honra,
Estella de Souza Pessanha,
diretora da Escola de Serv.
Público da Guanabara. Co-
missão Executiva — Presi-
dente, dr Raul Grumbach,
chefe do Serviço de Odonto-
logia da SUSEME; coorde-
nador-geral das .Comissões
Técnicas e Científicas, dr.
Carlos Alberto Torres Quin-
tanilha, chefe da Seção de
Coordenação e Controle do
SUAO. Assistentes — dr.
Manoel Marques Cardoso,
dra. Aída Dantas Palhares,
dr.- Ary Fernandes Rocha.
Convidados de honra — os
senhores doutores presiden-
tes e diretores da Academia
Brasileira de Odontologia,
Faculdade de Odontologia,
Conselho Regional de Odon-
tologia, Confederação Na-
cional Profissionais Liberais,
Federação Nacional dos
Odontologistas, Associação
Brasileira de Odontologia
GB, Sindicato dos Odontolo-
gistas do Rio de Janeiro e
entidades odontológicas que
se fizerem representar. Co-
missão Cultural — Presiden-
te, dr. Richard James Fair-
cl,ijgh. Comissão Relações
Públicas — presidente, dr.
Jayme Leão Guitmann. Co»
missão de Redação de Anais
— Presidente, dr. Elpldio
Esteves da Silva. Comissão

Fiscal — Presidente, dr.
Paulo Buscacio de Almeida.
Finalidades — Apresentação
por cirurgióes-dentistas, mé-
dicos, enfermeiras, farma-
cêuticos, assistentes sociais
e estudantes de odontologia.
Programa: — A — Temas
Oficiais:» Cirurgia e Trau-
matologia Buco-Maxilo-Fa-
ciai; Odontologia e Doenças
Transmissíveis; Odontologia
Conservadora; Odontopedia-
tria; Ortopedia Funcional
dos Maxilares; Ortodontia e
Radiologia. B — Tema Li*
vre — Inscrição de Traba-
Ihos Científicos — A inseri-
ção de trabalhos cientifi*
cos, sob forma de conferên-
cias e temas livres, deverá
ser feita até o dia 30 de ju.
nho próximo ümprorrogá-
vel), mediante um resumo
do trabalho datilografado
com espaço duplo, com o
máximo de 300 palavras.

. Junto ao trabalho o(s) au<
tor (s) deverá amda reme-
ter nome e endereço com*
pleto, título e material ne-
cessário à apresentação do
trabalho. Os conferencistes
dlsporão de 20 (vinte) mi*
nutos para exposição de seus
trabalhos, inclusive proje.
ção. A cada conferencista
será dado 10 (dez) minutos
para debates. Os autores de
Temas Livres dlsporão de
15 (quinze) minutos para a
exposição de seus trabalhos,
inclusive projeção, não sen* >
do permitido debates. Dàà
inscrições: — No SCA, da
9 às 13h: e na sede do Ser*
viço de Odontologia da
SUSEME, das 14 às 18 ho- 

'
ras, de 15 de maio a 21 de
agsôto. Relatores — Cirur-
giões-dentistas, médicos, en-
fermeiras, farmacêuticos, as.
slstentes sociais e estudan-
tes de odontologia. Certlfl-
cado: — Para obtenção do
certificado de participação,
os demais colegas e acadê*
micos poderão inscrever-se
até o dia 21 de agosto
de 1968.

SERVIÇO SOCIAL

Assistentes sociais
comemorarão o seu dia

Quarta-feira próxima, 15
de maio, será comemorado
o Dia do Assistente Social,
data em que se celebra o
lançamento da Rerum No.
varam, encíclica de Leão
XIEC. Uma série de come-
morações já estão tendo lu-
gar na Guanabara, Inclusive
um ciclo de palestras pro-
movido pelo Sindicato dos
Assistentes Sociais do Esta-
do da Guanabara.

MENDIGOS

'A Secretaria de Serviços
Sociais da Guanabara feste-
jará a data com a inaugura-
ção do Centro de Recupera.
ção de Mendigos n.° 2, na
antiga Fazenda Modelo, em
Campo Grande. Após a so-
lenidade, os assistentes so*
ciais, funcionários do Esta-
do, participarão de um chur-
o*asço'. com a presença do
d^ Vfctor Pinheiro, secre-
tário de Serviços Sociais.

O Centro de Estudos do

Hospital Central do Institu-
to de Assistência dos Servido-
res do Estado da Guanaba-
ra — SASEG — comemora-
rá o Dia do Assistente So-
ciai em seu auditório, na Av.
Henrique Valadares, 107, 5.°
andar, com uma missa às 8
horas' e às 10 horas, confe-
rência do frei Pedro Secon-
di sobre "A Presença do As-
sistente Social no Mundo
Contemporâneo".

PALESTRAS
• O..Sindicato dos Assisten-

tes Sociais marcou a sema-
na com a realização de uma
série de conferências, desde o
dia 8 último, às 19h30min.
no auditório da ex-delegacia
do IAPB, ná Avenida 13 de
Maio, 23, 2." andar. No dia
8, o secretário de Serviços
Sociais da Guanabara, dr.
Víctor Pinheiro, falou sobre
a atuação de sua Secreta-
ria. Nos dias 9 e 10, com-
pareceram os representantes
dos ministros do Trabalho e

LUIZ BRAVO

Previdência Social e do Pia-
nejamento. Amanhã, a con-
íerência será do representan-
te da ONU no Brasil. Fi-
nalmente, no dia 15, falará
o juiz Eliezer Rosa.

Ainda, dentro da progra-,'1
inação do sindicato haverá ,
no dia 14, às 19h30min, no
Ginástico Português, um Co* ?
quetel oferecido à classe,/'
com a participação dá Em-
baixada da Finlândia, oca*
sião em que será oferecida
uma sessão cinematográfica
referente àquele país.

EX-ALUNOS DA UEG >

Em comemoração ao ani.
versário de instalação da
Faculdade de Serviço Social
da Universidade da Guana-
bara, no dia 24, a direção
da unidade universitária *e
o Diretório Acadêmico Pedro
Ernesto promoverão uma ré-
cepção aos antigos aluna?,
na sede da Faculdade, na
Rua Fonseca Teles, em São
Cristóvão. •

1
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TELEVISÃO
\'i,n t .,' OçYieertot v>m'» » JuvwitiMl»!

.'«'«r*. a Oi*<j"*"Mtv*i RlnfOn.c»v»..lnnM Ou RMl-, MlnluM-i-W»
í<í i-viii,.si;iio «• Cultura)

M,*» , 1;' IfunWKrft» Tttiliwno
\\fit< i ir) IV *)'ii*lft ,im Pouco: — (Show

,v,fA fn^mlft», AwlllAi-l-0','.'"i \ *) 1'ilrní-; rflrcndolro do A«(nlto
\\ »}, < I.) (''Nir* rio (Júrii (ppnifrima In-

fhnlll)
-•. ív . ti iVirniri»;/, Alegrei (.Tiiv-ritl coro

PirineHãelrSk)
i *o Ãvttgo on
il,M «''ftfiM lfl/i','r./. (IM Çsvslelroí <io Wm Arthm-: —

iVilrnt:)
t,', N>r-.-<- flí- T"i!s; (Viimrwonnto

(NiVIoea)
*.) 1'ilmí SiiOõi HorArt: tKopn-

(. Rfipmtnjjom Esportiva: (Aprr-
tWitfcrKfn vlrte.i-tfipr <le KlltO-
>v.l)

O VWimtfigo íi* ComMliw: — (Fll»
trU"*< I

-!<, »>. (iM Vorriiirlnli» *• TvomPncltio
-,,'ii , m i.onea-Metrngem: tVilme)
•;., ,ifi (IM HoJO, tom A-rriftlrio
tit/nfi ( m ti no Et/tudo <io Rto
',!, mo , fil .lovom, Siipfr-.iíivfm
\i,'.,}, ò?"! t uniu fiviici. Moro!
V,il, ( f.i ("'liihinho <Ir Vis Avlot»
M,W, ( ti Vo-eo. Shov,

, ni yiorolngo <lo Aventuras: (Fil-
IflOO

-,i, I i M IVimlngo oro Portugal
m,-'/ . ». .'i.va <ln Csrcciiilnhs: (Progra-

ms .'nfuntll)
¦ ¦ w> . ' 'i T?opi'isc de "'howí.

if , iM .roví»m rttiinvln
k,',,:'/i i 41 Vrlmo: Cs Mnlovoi, Espetáculos

do i; iobo
, i.. «(irango Kld: (Vilmo: Cava»

Irteiro 'is Serra)
UM t ti WsktRrtl (Filme)

( fil Carro ó Not foi-,
vi,-v , í) cesnmcnto ns TV: (Programa

om VT1
. i.l TVinol Wfi rompo: i Filme)
, i.i ,''in,-.rn>, flf Hfiminro. (Vnlcn**

do (Vvt- f Rln-Tln-Tlnl
Ui n . V < Pucosso: (Show no Audltó»

Vlfi)¦("iM a Fftmflls Trnpo
-. i,'i/ . l.l AloCi-is fio Povo

i '!ii )1o »Vho na Ciflsde
«í, n , '.) Hors fin TUirina: (Programa de

OiiKmros »o vivo, oom ano'-
roí-ioi

i fa F(iteí)o1 Esnetncular-.;, ;•! i l.l Nhow fio Inverno
ilftl Ks-ts Noito so Improvisa

' .v í.) Af.iiolft Feliz Clfldílr
-.- m . '. rnf<.-f!Ol

. il Filrnt: Ounsmoke
< (.1 Os Tn\-ii!'Oros: (Filmei

, fll pi"fiva fim 0: (Debotes ffthr*

(ir.i Volojomal
'.*'.•/! , ;M íiòciilo íi
t,;,W) i 4) (ii-»nfie Revista Esportiva: (no

vivo*
; l.i ííOBenhs Esportiva: (rroRi«roa

f'f entrcvlsti Esportivo)
'.-. ;Vi i fil ("'Iflsfle Ahei-tn
¦•,.(!, i M RopM-lnt.-om Esportlve: tAprt-

ronlünfto vldco-tape <!e 1'ute-
poli

-tnpe

MANA A

1S.10 (1S1 AveitlurM RMOmartumi (rtt-
mel

ISTO ( íi v'lo«»-V'i»
is.so i M Novelai o Homem y«e so«t\»«

va Colwnlo
( *1 Aula de ImiiWi

i««0 itJ> (Natum.tl rÍKt; tVItw-i
1S.SS tlJl l'»v*lrli\>« (to Hei Avl.vui i —

(Filmei
11.00 ( «1 Novela: O» AlUta-M dí U.'^

t tu Poder Jovem
17,15 t ia» Sente d» i\vru»«
17,30 t M Miolfl * Mieltlra, VtUVM Vim.

PWII ( (Krvii.1.1,..I
17.50 (isi Sitio do ,'1'im-ivu Anvaveto
F,'.5{i l 4> Filme ,<>' li.-niiiin (Svt|<->r-Homem)

( ul Firwest
t D) Tarde (.-- 'mu

1(1 15 ( 2» Novela: l'm l*vrtv< <'ii«UAo HO-itdKo: (eom C»rk>a !Cai4>
ío.ís ( 6) CtttenUnhei i Filme)
18.30 t -l) Filme: IV- fio» F.iift4»
ts,:w tis) Urbt- EapecUI
18.45 ( 2) Novela: RedençSo: (vvm Fí(-

iiaudA Montenegrç « Rcxleilt-
Mayer)

:R,5J t 4) vVt Lotigra»: (Comultoxlo
Sentimental)

( «) Novela; o CVmc.Io lUto í.-\iv«i»
lheoe

i*oo i -t) Novel»: o Santo Mettito
to.15 i 2) Novela: o Terceiro l'«««lo: ¦

Icem Nathatu VuoK-i^ e He-
gina Duarte)

lil» ( Bi Novela: O Itouxluol (U vl.U-
lòia

tis) Telejornal
10.40 ( 4) "ornei ila Olobo: l.Nottciirlo

oom intormeçáo em ovlmelcj
roao — ApreaentaeAci ile ti,
Goniea e l. latobii

10,45 i 2) Novela- o Direito doa Filho»!
(com Henrique Martins « l.etl»
ninn)"f)..*o ( 9) Teletporte

io,55 (ísi Hebe Convida
20.W t 4) Olobo MttSlC Hall

l 6) O Sei. Repórter IEmo: tici*-
jornal)

( 8) Jornal da> S
20.15 ( 2) O Hotel do Voitelvo IV.do: ¦

(com ChlCO Ái\K\o e .'e.v> Va>-
oonceloa)

( 8) Sliow Sem l.Imite: (Apresen-teçào de Jota Sfveltve)
M.20 t fl) Helpi I
11,00 ( 4) Novelat Saiisvie e Ateia

t 9i Show de Cinema: (o FuítttWi
21.90 l 4) Novela O Homem Crôlbldci
21,45 iisi Oom Rxcluslvidade: (JcvruaH
22,00 ( 2) Correspondente Excelslor: i'..*

Edição)
v 4) Jornal de Verdades (Jornalls-"

tico Informativo)
t 9) Jornal de Vanguarda

22.05 i 2) Missão Impoaalvel: (ítlme)• S2.07 uai S:nal Vermelho
22,15 ( si Heron Domingues: (\vw«n-

taçâo do Jornal (alado, com
Heron Domingues)

32.30 ( 4) SesjSo stas Dei-. iFllnva a Se"
1'tvgvamadoi

( 8) Nos Esportes: (Notletarlo ÍS»
porttvo)

( 9> Mesas-Kodoodas"",05 i 2) Correspondente Exvelsior: (2.-*
Fdieào)

??15 ( 81 Cinema no Seis; (Filmei
23.30 ( 2) Show do Dota: — (O.muvouaw»

Paulista)
CO.00 ( 41 Jornal da lavre Kmptêsa:

tKeiwtagen- oom personagens
Ilustres)

0030 i 4) Filme: Terra sem lei

CARTAZ DE HOJE
(\\v\\ -»*n»l'lerve t#*ud, Chanla rte»
>« t M»\',en- ivsberl), - 0,i«l<,*'i"
»u v» anwi)

ate
«*S»K MlNlu* * VvM, I.OWCOU
(Mm \\< 11,-nit») itianof»)
(i\sl.vilil.>i nv,v\\ A)»u VUte*. l'lev-
w tiuu*nr, ,'f-aii-v')«u.lf Uusli c
A.l.vl\< OU), ,ri<MM(to ate 14
ano»1,

(('•*21M O Incerto Ama»iWKnA
nh«

VKNRfiA — iJí-MHJ) — A Metera Do-
madn - <Ai 14,40 -¦ 17 — ÍIUD e
21,40 liorns)

("«••KirflciiJnn

('»ltí"/(Í»WÍll

i u-rvotio . itf-»!WH — Ca«.lno Ho-
t«> 14 -- l»,M — IB t íl.SO

A Uri» da Tardo
(At 14 - lfi - )*•

> .-'.o
tl.MK.l

(>P(.(»N ('Í-IW
, H.-II.- .1.- lenr) •

4\» o ts hora»)
IMVtRltl ,K VH*I • Adio-.. HomlM-c

vi, 14 U • 1* M 4) i> ho«
l«»l

V\ \e l . (íí-liVIl -- QerAnlmet, Ord».
d» o M»-*a.'i-» (»» 10 U - 14 —
14 •,# M t ií li.M.i-1

Ml MIO ¦ (Si 0*,'n'! O Ma-nifioo
íaiwiitf i*» 14 - 1« •-¦ IS — 20 e
«.{ t\.\t-«i

r»vtw (íí >»>) •- A Jovem o o (te-
m-w-l (A« ti - 14 |t lí - 20
e Í5 ti.'i««l

ui> oi t HwbMrtn Cario* mi WHmo de
V\ calma

Kt,v ,'.'. ¦(*.-.!:» i'ii\tl.'--.o — (As 15
',! Si * {) hot-«l

iivokh (lííSWl 
' Slmlieato oo

UdT\V> (A» 14 - 16 - IS - '"
- :j tic.iav)

(i-rifrt)

iikim nio -".RANÇO (45-105-.)) —
ot: o.-.-af.a FIAr i'- taltts

l'l\(.-HOK (jã-YWÍ) — Atualidade-
\s-,v»:i.\» Viscfii» t ComMlaa.

... \lVi.te 10 li.M«- da manliA) —
ÃW domiv-o» o CfliAdov; — (Feili-
va', Mi('-\Mtll

CINt lUVK (4.Í-5ÍN*! — (V.ii-en >'a
Iwsueui o (tu Som)

("INtSAl" VKliNdN ,4Í «1*41 — (Ses»
,',< dev.1,- u\ iiovsf da nwnhS): —
ÍV-.',i\jt, ttl« fllvae )vr dia:

»t:-.vt>At i,\í-.rs'íl -- .loe. o F.mo-
t."',l\> IcAi-tacAv fl

tuis di .'tf-íi • »^^ Do?» Condonadoa
Vl.dflltO Ntimdo

riOKlivo iiSAlü) - Hotel de laivo
voado .'.o> iv,aco* da Morte — (A**

t >X1V e t>' iV> tio-.-as)
MAMKlHOS (ií-WTÍ) -- Joe. O IMS»

to.tcio lmirtAíÁVel
vr;e.MiH:SVK • V4Í-Í15?' - Kobetlo

Cavtw -¦.-.! HUme >'e Aventura
s Vi> jose (4! o.\i5) - Duelo em Dia-

:•'.' (•.-.•.-.w.-.i

aHT-r\t,Aflt> ÇtlPACADANA — 
(57-2705) — MlllAo Especial Opera-
cAú PoqUít — t** U — 1« — 18 — 20
e U horaa)

A1.ASKA — Honronlnha de l.uxo — (Al
14 „ 18 _ H _ 20 e 2* hora»)

ALVORADA — (27-21138) — V'm Ho-
mem... üma Slulher

nRl)Nl»COPACADANA — o Incerto
AmanhH

CAn*J8O-C0PACAOANA — Roberto Car-
los em Hltmo de Aventura »

CONDOR-COPACADANA — (57-7661) —
Nascer ou nio Neicet — (A> 14 — 18

18 — ffl e 22 horas)
COVACARANA - (37-5134) - Privilegio

(As 14 — 18 — 18 — 20 e 21 lionul
Ft.ARIUA — Joe, o Pistoleiro ImplecAvcl
PARI8*PAU\CR — fisse Mundo c. dos

Loucos
MKVltO.COPACADANA - (57-!>.i"81 -

A Jovem e o General — (A» 14 — 18
18 — 20 e 22 horas)

HIAN — (36-61141 — Masculino Feml-
nino - (As 14 — 16 - IS - 20 e 22
hornt)

RlCAM.Ut (S7-9DSa) —'Festival, um
ft'mo |Vi- dia- — OntCMi, Hoje, Ama»
nh\ - lAs 14,30 - 17 - 19.30 o 23
ll.v.ní)

R1V1RRA — (47-8900) — Adio.'. Homlite
u)s 14 - 16 - 18 - 20 c 22 ho-

ras)
ROYAl, — 077 Contra Flor de Lotus
UOXV — (36Í6243I — Khartoum — (As

U.40 - 17 — 19,20 e 21,40 horas)

I

< ttte.it>
('.'-i^'.') ,\,v,o«., Membro

— Í0 e £2 lio-
'.V. \

'i\ Jtti ( f.-! frfigrama fio Ti-nholhador
. o tini Üunc To. (Tnfnnttl Instru-

ti Vil tlfi vivo)
.• -k , íl Ati-scèes do Moio-Dia

I oi Df!'0-ihos Animflflos: (Filmes)
( 81 Doconhos

Sí"i "ii i TO ciou Cfii-po. Sua Vida
•MiN' < <) í!ho'-v fia Cidade: iJornalIstt»

¦•ò vhiiftílo oòm <»nti*í-vistns>"!,V:''i ( i',1 -,Y{irnoÍ da Tarde: (Tclejorna-
lif-rrlfil':!,.!!'i ( ('.1 (''firr.OfJins

VilOti i -4) 'Cfircossol
'iVMb '( 'ti) "Òfrio 

pfr toda "Pmie Super
SÍ\-*Dr. MagoO: (nltornadoM

!jii^ ( íl gessfio das Duas: (Filme a ser
prôpfríirnado)

V4,<l(i < i>l Seriado
V!,,™ ( LÍ" XMs fle Érfpof-i: (oom Adolfo

<"'l-ll7.)
-","li,'i!) I I>1 T-fR 

"TaivlC: 
(Feminino Educa»

1-N-fi)•i(,;'ifi ( 0" Òtóblriho fia Tia Aríete
%}tíb t íl Clrie-ri*a Excelslor

( 4) Cripitliò F(ii-:iofio: (Filme, oom
üpl-esentãvHà ao vivo) ,

i:,':) Don Pixore
Vi, íi"- ;?f>) PRtlnho Diifjiie

CINEMA
Lançamentos

• O M.VWNtFICO FARSANTE -- (The
FUm-Flam Man) — (Amerlcanu-) —¦
i Oolovirtol. — (Com Mlotvwl Sa.ua-
sln-, George C, Scott e ^ue I-.voíU.
l Livre).

ADIOS, HOMBRK — (Adio», llom-
bre) — tltalo-esianhol) — (Colori»
do). — (Oom Cliaig Hill, (.liulia Ku-
bint e Viero Lulli). — tVtoibido ai*
IS anos).

MASCULINO K FEMININO ~ (Mu-
culta F e m t n l u) — (Francês), —

i (i> lUtlí i v:;»:o tn> MACRAUO — ¦•
(i.j-(í!i\ - Ci.ifl SètttiMvea de nm
Av»av»,v,at-o - (A> 14 - 16 — 18 — 20
e '{{ tiov-As)

1-(H ivt: vvi\ .- ií.>-ll«í) Dois Ho-
>(«•(-.> l(-.la\- — (A* 14 — 16 — 18 —
W e íí :'„M-S'l

jVo ni» ,í.v.títí) — d Escândalo —
VA, u '..' '.? fo e 5.2 horas)

F/lir?}cT!lC<"
HltfM íl'.»M»NiiO (56-tTtWí) — Ro-

t-".-..> v-.-s-.lc.v í-,-,i «dv.io <ie Aventura
Kt-ilAX V.-,-, H.Mnelw.s. líiv.a Mulher
rif-S.MH- A '.':';"evs — (As 14 --

-.í .V * ti 1i.mv.-1

H>ílIl('S,-l»
uorvioco «• <fí-''S()\ - Os CsnV.es

.-,í Naiaw.-ao - (As ).> — 17..M e ÍO.---'
h-HMí)

UBlMlwnniiai - (?6-P(17f) - Ne-
s a.ta :iiv.i<;i

1'OKtl ,Y\-A* .íe r.otsfoiio) — Joft, O
PÜtotSÍro. V-.iMMa.-Avel

SCAV.V • if-.v.ia de r-cíafopi) — f-.fsc
V.V,'.'..'.» í i*«.M. \ ^VUVv

ia' an vn vn i ,«•;• fssf) — o Pistolel-
(\. At» í.-.v.s-vk» Xesras — íioeilig
i'..sí',.,vj -> vA* IJ — 1A.15 o. 10,50 lio-

Jardim Botânico
JISSARV — (26-6257) — Juventude a

Veinuia — (As 14 — 16 — 18 — S0 o
:: liori-.s)

Ipanema o Leblon
nnrXl-HWNKMA — (26-0072) — Joe, O

Pistoleiro Implacável
LERLON — 127-7803) — Cassino Royilfl

— iAs 14 — 16.30 — 19 e 21.30 horas)
MIRAMAR - (47-0881) — A Virgem

Prometida — (As u»— 16 — 18 — 20
e 22 horos)

PAX — (27-6811) — A Jovem e o Gene-
vnl — (As 14 — 16 — 13 — 20 e 22
horas)

T1RV.IA — (47-2668) — Pistolas paro os
MacRreftòra — O Homem quc nAo
Vendeu sua Alma

f.rpoa
l,AI-|)A PRIVC IN - (S7-3389) - A Jo-

VOm o o General — (As £0,30 e 22.1.0
horas)

Tijuca

ias"

ART-PALACIO T1.IVCA — (51-0195) —
Festival, um filme por dia: — On-
tem, Hoje, Amanha — tAs 14,30 — )7
— 10.30 c 22 horas)

UtfiRTCA — 148-4511)) — PrivtlíRlo —
(As 14 — 16 — 18 — 20 c 22 horas)

ItRVNl-SAKNS FKSA — Joe, o Plstolel»
ro Implacável

RRITANIA — 142-0763) - O Incerto
Amanha

CARIOCA — (."8-31731 — O MogntíiCO
Far>anle _ u\s 14 - 16 — 18 - 20 c
22 horas)

n.xnnocK lôro - (<8-P6ioi -
MADItll) — (.'3-11841 — As Rnlnhas —

iAs 14 — t6 — 13 — 2(1' e 52 horas)
METRO-TI JUCÁ — (48-8970) — A Jovem

e o General — (As 14 — 16 — 18 —
£ii o 22 horas)

OLINDA — (48-10.121 — Geronlmo Ordc-
na o Massacre — tAs 14 — 16 — 18 —
20 c 22 horas)

nio — Roberto Carlos cm Ritmo do
Aventura ¦*

ROMA - (2S-40041 —
SANTO AlONSO —
TIJIC V — (28-35131 — Adios, llombro

_ (As 14 — 16 — 18 — 20 c 22 horas)

-rUlTA-PALACK -- Ai Duas Facei d»
rellcldado — (ài U — II — II — M
a 12 liorai)

Gra jaú

llKFNl-tiRAJAO — A nililln ,

l'ila Isabel

V1I.A isiiifi. — 138-1310) — Espiona-
acm Internacional — (As 15 — n,so
e 20,40 lima»)

SSo Cristóvão

FLUMINENSE — (Sft-1401) — O Filho da
Cisar c Cleópatrn — Gente Multo
Importante - (As 14 - 17.13 c 21,30
horn»)

NATAL — (43-1480) — Positivamente
Mlllle — Raça Brava — (As 14,50 e
19,05 horas)

Subúrbios
ART-PALACIO MrtIKR — Festival, um

ílltne por dia: — Ontem, Hoje, Ama-
n!iA - IAs 14,30 — 17 - 19.30 e 22
horas) ">

tHT.l-ALACIO MADUREIRA — Festl-
vnl, um (Ume por dia: — Ontem, Ho-
Je, Atnanhft — (As 1-1,30 — 17 — 19,38
e 22 horas)

ALFA — (211-8215) — Kobcrto Carlos cm
Kttmo do Aventura

ANCHIETA — Dlo Come ti Amo — Co-
riolnno, a Herói «cm Pátria

tlRPNI-MÍIER — 1211-1222) — Roberto
Carlos em Ritmo do Aventura

CACIIAMRI — (.10-8401) — Os Dez Mnn-
(lamentos — (As 16 o 20 horas)

CAICAIIAS — (Bento Ribeiro) — Os
Tros .Sargentos dc Bengala — Gati-
lhos cm Fogo

CAMPO GRANDE - (CGR-828) — Ja-
mes Tonto, Opcraç.1o D.U.E.

COIMBRA — (Ricardo de Albuquerque)
— Gatilhos da Violência

COLISEU — (211-8753) — O Valete de
Ouros — (As 14 — 16 — 18 e 20 ho-
ras)

ENGENHO DE DENTRO - (20-1136) —
Viagem Fanutstlea — Os Tros Sar»
gentos. dc Bengala

GUARACI — (Rocha Miranda) —
GUADALUPE — Geronlmo Ordena o

Masssicrc _ Como Roubar Um Ml-
Ih.io dc Dólares

HEHMIDA — (CETFX-93-1182) — Gero-
nimo Ordena o Massacre — (As 15 —
17 — 19 e 21 liorasl

1MPRRATOR — (Méler) — Joe, O Pisto-
lelro Implacável

1RA.1A — (29-8330) — Gatilhos cm Fogo
 Guerra dos Mundos — (As 14 —

17.30 e 21 horas)
LEOI-OI.D1NA — (retihn) — Apanntschl

Os Filhos de Rlngo — (As 14.M —
18.15 c 19,55 horas)

MADUREIRA — (29-8733) — A Um Passo
da Eternidade — lãs 15 — 17.50 o
20,'.O horas)

MAUA — (30-5030) — A Jovem e o Gc-
neral — tàs 14 - 16 - 18 — 20 e 22
horas)

MARAJÓ — (CETEL-92-1889) — O lm-
pí-rlo dos EspiOes Assassinos

MASCOTE — (29-0411) — Geronlmo Or-
dena o Massacre — (As 14 — 16 — 18

20 c 22 horas)
MATILDE — (Bangu) — Joe, O Pisto-

leiro Implacável
/ MF.l LO — (Penha Circular) — Roberto

Carlos cm Ritmo de Aventura
MOCA BONITA — (Padre Miguel) —A

Virgem Prometida — (às 15 — 17 —
19 e 21 horas)

PALÁCIO CAMPO GRANDE — Meu Lu-
gnr e no Inferno

PALÁCIO HIGIENÓPOL1S .— Vm Ml-
inflo (ie Dólares por sete Assassinos

PALÁCIO SANTA CRI"/. — Cangaceiro
de Lampião . .

PALÁCIO VITORIA — (43-1971) — Pe-
te Dólares Ensnngilctados — Um BI-
ruta em órbita

F-ARA-TODOS — (20-5191) — A Jovem
c o General _ (As 14 — 16 — 13 —
2x1 c, 23 horas)

PARAÍSO — (30-10110) — Roberto Carlos
em Hltmo dc Aventura

PENHA — (30-1121) — A Sombi a de
um Revólver — AUrlm, o Mercador
de Escravos

PIEDADE — (23-G5S2) — Joe, O Plstolel-
ro Implacável

«.um" - (*o.t09i) - Jo», O riftol-tr»
Implacável

tii:i:r\i'iA — Roberto Carlos em llllnio
de Aventura

RKIB — (Anchleta) — Revólver de um
Dcacotihcctdo

REAL — U9-3167) — O Império (los El»
piões Assassino* — última Diligência

REALENGO — (BNG-472) - Oa Trtl
Sargentos dc Bengala — A Furta dos
Bruto»

HIO-PALACE — Duelo cm Diahlo Can-
j*on

BIDAN — (Abolição) — Os Quatro Im-
placAveis — Agente 7,-35 em Minto
Desesperada

RIACHUKLO — (49-3322) — Cierónlmo
Ordena o Massacre

ROSAIUO — (30-188111 — Roberto Carlos
em Hltmo ile Aventura

SANTA ALICE - (3B-IW3) - As IU»
. Inhttl — (As 15 - 17 - 19 e 21 lio»

ras)
SAO FRANCISCO — (Rocha Miranda) —

Tom Dollar
SAO PEDRO — (30-1181) — Joe, O PU»

tolclro Implacável
TIBIRIÇA — (.lacarepaguA) — Os Doía

Filhos de Ringo — Minnesota Clay —
(As 16 c 10,30 horas)

TRINDADE — (49-3838) — Geronlmo
Ordena o Massacre — Os Trís Sar-
gentos de Bengala

TODOS OS SANTOS — (49-0300) — O»
Trís Sargentos do Bengala — Cora-
Vão de Luto

VAZ LÔRO — (29-8198) — A Virgem
Prometida — O Domodor de Cldadci

(As 14 — 17,15 e 20.30 horas)
VISTA M.EGRE — Garota rie Ipanema

Os Tros Sargentos de Bengala
VITORIA — lBNG-885) — Positivamente

Mlllle — (As 13,30 _ 10 c 20,30 ho»
ras)

Ilha do Governador
ITAMAR — (Gov-139) — CoraçSo de LU*

to
MISSISSIPI — Quadrilha do KaraU -*

(As 15 — 17 — 19 c 21 horas)

Estado do Rio

AIITF. — (SSo Joflo dc Merltl) — Adioi,
Ilombrc

PALÁCIO — (SAo Jo5o de Merltl) —
IGUAÇU — (Nova Iguaçu) — Tom Dol»

liar
RIAN — (Coelho da Rocha) — Hórcules,

contra Roma — Assassinos a Sanguo
Frio

SANTA ROSA — (Novo Iguaçu) — Re-
volver dc um Desconhecido

SANTA HOSA — (Nllópolts) —
SAO JOÃO — (SAo JoAo de Meriti) —

Revólver dc um Desconhecido

I

Niterói
ALAMEDA — Prlvllóglo — (às 15 — IT

— 10 c 21 horas)
CENTRAL — A Virgem Promctidji — (át

14 _ 16 — 18 — 20 e 22 horas)
1CARAI — Divórcio A Americana — (àa

15,30 — 17,40 _ 19,50 e 22 horas)
ÍIIEN — Tom Dollar — (As 15 — 17 —

10 c 21 horas)
odeon — A Quclma-Roupa — (às H —

16 — 18 — 20 c 22 horas)
SAO BENTO — Meu Nome é Pecoa
SAO JORGE —

Caxias
i

BRASIL — Adios, Ilombrc
CAXIAS — Nascer ou nSo Nascer

• CENTRAL — (Caxias) — O Agente 711
Pede Socorro

GLólllA — Nascer ou n.lo Nascer —
Não Ftiço o Guerra, Faço o Amor

PA/ — Heróis não se Entregam — (4a
1H — 15 — 17 — 19 c 21 horas)

SANTA ROSA — (Duque de Caxlus) —
SANTO ANTÔNIO —

Pelrój)olis
CAPITÓLIO — (2626) — As Treze No!-

vas dc Fu Manchu — (As 14 — 15,50
17,40 — 19,30 e 21,20 horas)

DOM PEDRO — (3100^ — Divórcio à
Americana — (Aii 13 — 15,10 — 17,20

19,30 e 21,40 horas)
ESPERANTO —
PETRÓPOLIS — O Magnífico Farsante —

(As 13,30 — 15,30 — 17,30 — 19,30 •
21,30 horas)

«WSMMfô WfcíJfifÔ' l\j-ÍZ-"-"SEVEmANO

,A\-ÇAMÈNTOS PARA AMANHA •

>.\.-| )/l,,7,
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v, MYKÍII
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sil i M rCE>.',., üs-ÜOOS)

(Tel. S6-5&4S)

'•O ESCÂNDALO"
(Lançamento)

Com Anthonv Pevktns e Yvonne Fur-
nonux. Tmprópvlo 18 anos — às 2,W.
4 00 6 00. 8.00, lO.OOh. Madrid oom ho-
rSrio dé 4,00, 6,00, 8,00, lO.OOh. Sta.
Alice — às S.OO, 5.00, 7,00. O.OOh. «stc
fümc jà está em exibição no Cine
Sfio Luiz.

iP^^L^iH

1 V. 0 N
i'M. K?-1!iOR)

"A MEGERA DOMADA"
(Continuação)

Com Elirabeth Taylor e Richard V.ur-
ton. Impróprio 10 anos — às 2,40, 5,00,
7.20, 9,40h.

(Ta. í?»(*',h'l
MTB W> AR

,','cV ',V-fiKM)
.- V-íí.-lCA

(T«. &S-R17K)

\-.'AS'.Ri.V
¦OWfl)

• A BELA DA TARDE" (Belle de Oour)
(Continuaç-iol

Com 'Catherine Deneuve e Jean Sorel.
Impróprio 18 anos — As 2,00, 4,00, 8,00,
r.oo, m.ooh.
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''SABOTAGEM NOS TRÓPICOS"
(Lançamento)

Oom Ti-ov Donahue e Andréa Dromm,
Impróprio 14 anos — às 2,00, 4,00, 6,00,
8,00, lO.OOh.

R v^ X V
<ve). 
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,». :i«-i;n4i

eoT* vc abana

. VrlTòMÒ
<.Tc1. ??-('i78M

i.víit.ox
(T--1. ':?-7805)

\v,-,-KTCA
(Vel. '!S1M0,

7? V. X

Tl.H i'\
<1'.'.|. •'K-.SMSl

¦r.!i-7)

IM-ptjRtO
(Vel. S2-M48)

«MASCULINO FEMININO"
(Continuação)

Com Jonn-Pierre l.eaud o Chautal
Gova. V'rn filme de Jean-Luc Godard.
Trnpróprlo IR anos — às 2,00, 4,00, 6,00,
R.on, in.onh.

-KHARTOUM" — super Clncrama
(ContinuaçSo)

Com Charlton Heston e Laurence ou-
vlor. Impróprio 14 anos — às 2,40,
5,00, 7.20, 9,40h.

"OS CANHÕES PE NAVARONE"
(Continuação)

Com Gregory Pek e David Klven. Im-
próprio 14 anos — às 3,00. 8,00, 9.00'.i.

"CASSINO ROYALK"
(ContinuaçSo)

Com Petor Sellei-s e Ürsula Andress.
impróprio 16 anos' — às 2,00, 4,30,
7,00, fl,30h. —•

«O LEVANTE DAS SAIAS"
(Lançamento)

Com André Villon, Niok Nteola e Dl-
norah Maríullo, Impróprio 10 anos
— As 2,00, S.40, 5,20. 7,00, 8,40. 10,20h.

VMM

"0 CRIME CAMINHA A MEU LADO"
(Lançíimento)

Corri Caríieron Mttohell o Jayne Manv-
lleld. Impróprio 18 anos r- às 2,50,
4,30, 6.10, 7,50. 0.30'n. Tliuca oom lio-
i-ártc de 2,00, 3,40, 5.20. 7,00, 8,40, IQ.iOh.

"NASCER OU NAO NASCER"
(Continuação)

Com Tadeu Lomnlckt e Rene Delteen,
Impróprio 18 anos — às 2,00, 4,00, 6,00,

8,00, 10 OOh.
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A VIDA DE UM H(MM QUE NAO TINHA
ESCRÚPULOS PARA CONQUISTAR MULHERES.
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SEGUNDO CADERNO _¦ CORREIO DA MANHA — 12 DE maio uK 1Ü08 — TAO, 8

TO

VAMOS AO TEATRO
MWMMBWWUüMBBiWl

COLÉ
ÚLTIMAS SEMANAS d»revista M-ÍOií.ka

MULHERES com sabor prá FRENTE
no l.nl;- Felipe Ma-iilhin — Meira aalnura«* . ivo

Com: Carlos Mello, Mnllla, Tlrlrlea, 0*nl Ini • vm uv.t.»-
do do -tr*çóe« - a ST RI P-T IAS CS HIPPUS1Hoje, ai nh aa ,!«h e ?____TKATno 1'aui.os aoiuisa — Tel. n imAmanha, tem eipeUoHlo .1, _\)h e '.'lt

^ 
0 PUBLICO APLAUDE DE PÉ;..

BBL| f' " m\ m_ --er-'_______ 1iii/HpníioIUZ*Hu|]ílí>
ÍMmm_\\_\m:,^:.:,.^,:..:..*....,.- ......... ¦ . .*¦ || , .. , . WK_W*.

A obra-prima do lUipanitt
:.» MKS UB SUCESSO AB80LVXO

Hoje, a* irth e Mt-limui
TEATRO DULCINA - Taltfont: M-MlíAmanha e 3a.,ti'lra: únicos espeticulus uo SC, MuuU-lv.it

de Niterói.

"DOIS PERDIDOS NUMA NOIÍE SUJA*

com Plínio Marcos
e Ademir Rocha

HOJE 18 E 21,30 HORAS

no TEATRO JOVEM

Praia tle Botafogo, 522
cs.: 26-2569

TEMPORADA
POPULAR

NCrS

4,00
ULTIMO DIA

TEATRO SANTA ROSA
It. VISC. P1BAJA, 22 — ItKSKKVAS: H-3W»

UMA
NOITE
COM
JOSÉ

Definitivamente

ÚLTIMA SEMANA!
Hoje às

20,30 . 22,31)

VASCONCELOS

TEATRO (ASA GRANDE
APRESENTA HOJE"Catiti Catití"

Direção Geral de PAULO AFONSO GRISOIAI
cora: SIDNEY MÜLLEB, GTJTEMBERG GUARABIRA,

JOYCB e o MOMENTOQUATRO
Direção Musical de Slduey Muller

3 SHOwS DIFERENTES POR NOITE, a partir das •thtymli-.
Avenida Afrànlo de Mello Franco. 300

t Ar refrigerado— Estacionamento iái-11. .

II.0 FESTIVAL MUNDIAL

DO CIRCO
HOJE NO MARACANÃZINHO DEFlNITIVAMENia

ULTIMO 1»1A
Os melhores artistas nos melhores números.

l'ma seleção mundial de t-nuilibrlstas, Acrobatas, Xrapezlstas,
Domadores de íeras, Palhaços e Amestradores de auuuals.
Dlr. do domatlor Italiano: ORLANDO ORFEI (Sob o P»t. tt»
Secretaria de Turismo da GB). Hoje, às 16b. e 21h. Autauha.
às 9h4Smln. às 151» e 20h. PREÇOS A PARTIR UK NCrS í M>,

Se você é.jovem como Bertrand Russel veruha ver.

6LAUCI0 ROCHA «"
UM UÍSQUE PARA 0 R[| ^\}[

Do Cezar Vieira — Dir.: B. de Paiva
ESTRÉIA 5a. FEIRA, DIA 16

TEATRO JOVEM — Tel.: 26-2569

VANJA VAI VANJA VEM l
com GRANDE OTELO TAMBÉM

Com Joorge Autuori Trio e mais OS ATUAIS '
Direção musical: EDSON FREDERICO

; Direção Geral: J. DIN1Z"Na Atual Conjuntura a Nossa Desconjuntura"
Estréia dia 14 — às 21u30mln

No TEATRO MIGUEL LEMOS — Res.: 38-83L'

O PREÇO
ARTHIK MIL..KR

JARDF.I. LEONARDO MARIA
flLHO VIUR KKRNANDA

PAILO (ÍRACINIX)

LUÍS l)E UMA

-TEATRO PRINCEZA ISABEL Res.: 363724

GRUPO TONELEROS Apresenta

Poder Jovem na Música
Com: Maria Bethania, Clementina do Jesus, Joio do Vulto.

Terra Trio, Paulinho da Viola, Francls Mime.
Guttembcrg Guarabtra e outros.

«ESPETÁCULO CNICO 3a. FEIRA, DIA 14 ,às rnhSO-ttl*-.-.
R. TONELEROS, 56 — ESTACIONAMENTO PRIVATIVO

Reservas: 37-3960

RELAÇÕES
-NATURAIS
de QÜRPO-SANTO

ESTRÉIA DIA 14
às 2lh30mln

RES.: 22-036?

TEATRO NACIONAL
¦DE COMÉDIA
com:
CARLOS GU1MAS
CÉLIA AZKVEDO
DINORAU BltlLHANTI
JOEL BAKCKLOS
MARIA l.l.AtlYS
SELMA CARONSZZI
Direção:
LUIZ C. MACIEL
Figurino:
AKL1NUÚ RODRIGUES
Produção:
GINALDO DB SQUZA

*'*.¦•"*"""» t».»-*"1 —i ***a**«***-a-a**-****-a***-a***-M*-*i

VK.VVKO SKRRAOOK njtrosrnl»
WKí CARLOSmmm aiberto

"0 PECADO IMORTAL"
*» riiM*,** mtliH _ cm» tm-.-,-**»

«. tv.» <w* /. nnni \piMidiii
V<vif.»vA..*t. '• 'tfi.Nwií-,. V*»» ím». . ixtms.: i\ lsh.

Vf-I. S-> -KVM

0 MUNDO MUSICAL DE

YIMMúiVMh
râm CYXARA 5 CXBÊLÊ
ll.-,«.-, I. im, , ;ih .. »„; -tK-34*v*

¦**'.V\"-*i' nrtMNO - R. Mc,.i(>ir*. Oumpo-., 143
••ívwi Tlvt. t_i\f , ctMtar*, -- TVffCTWtitt» Serviço TríTrõ»?

EVA cm

SENHOR A _._%.
BôCA 110 UXO

IV tlMM V.-.*i-.,'<- _ mr.: DULCINA.-*•¦ .«it<<*-t« r»r«t, Atura Cunha,
l*. í. l*iAl«>f.H»H Mr» «;<\m<-it, Ah-im Atnl.ir

sv».« \itTnt» t i-A-.u jo krrlstat,M.M.- t. i^ c ílhfftirvMn — Rfs : ST-TM.l„ . .......,so vU M (.w j;u( __ R BarMa ríi,,,;,.,,
<•••<• •¦/ C»t-J»*.l Arooví-rrte.

UM COPACABANA
O Mnin Sn<-cv!.yt d» Trmporad» Pa*tivif.-,.-í' o M»tor Snoc«vo d» Tem*

V>it»d,i Corioc»!

UARENTA
UILATES

!tOJB AS 17 fi 21,30 HORAS

s Kr.:$.: .*,;-*sis (R. TEATRO)
mVmmmMmmVtmtmn

.WKNC.VO'. 4 ULTIMAS SEMANAS
12 MESES DE SUCESSO I

SI St'KNSE. INTRIGA, EMOÇÃO

IMACK-OUI
t\M« IS>A WU.V-, MH.-,» MrtRAF-S - CECIL IHIRÊ- 1\ AN t.lMMUO .-- mRXANR MACHADO —

t*Oi**riVO "FR-AES
«.Mí, i. i» .- ilrilSyntn -¦. Rfjotx-at,: ,N?-34*S6VEAVKl) MAISOX OE FRANCE
Ar KeitUftírfy, _ tvtn\t(iri.< tr*.*» esporte.

mm MUNICIPAL

CONCERTO PiXINGUINHA - 70
iu.niw?ta«<!? At >;**-''M;«tvtt>. no m»|or conoerto tíe mtisioavwvvUt «•> »«.. l-mifiNfi, Ae jaoob dn Bandolim. Con-.tmnv* vt». -tivimi,-.,, c ^\r,_* ,.„ o«ro>, Sevtt-to de Ra-
\tTAim ¦ m *n-£"f',*v» 5íivro»lta, sob n rcRfncia rio

SÂttAl.í», MA 1*, jts I« bor-ts
J"re„v.i iT.--i<itUt*v \ \-índ, na bilheteria do T. Muni-cliwl riívwVtM.i .1,. MVtteU iáta Vmafrem e do Som.

NORMA BENGEIL e LUIZ JASMIN EM .

Cordélia Brasil
m;si-

.<e AntvMM.i Wi»r — vtir.: Emílio 1>| ttiasl 
'

UJA» *» t«i e ílhtNmt-i ^ TKATRO MESBLA» í.>vt*n\\**V(;s <n»lo*to> de 3a. » 6n.: NCrS 3 00.Mfr.v „ ilWttj.. NVt> l.M i—Reservas! «-4RS0

SHOWDOCRWífflft)TT

n.)c.

Gnipo Ttunoicros apresenta
(rle Stanixlaw Ponte Preta)
Com: AGILD0 RIBEIRO

^T Quarteto em Cr, Oscar Castro
Neves e Alegria

Wr.i Atolstn de Oliveiravei.v., ». uii. .tf.v. p/ eslttBs, — A «otre, às **lh30min
cuRT* temporada - res.: sí-smos,*i\u\st. Vwiíp rt-ciA. volta 4a. feira.

IVHfUív.i, >* __. EStACIOríAMENTO PRIVATIVO

0 _. Ce* Mei,e,K
TEMPORADA OFICIAL Dt CQNCERTOS DE 1968

ílf ÍI,V,.?W* "* "tlO^C-ÊRTO COMEMORATIVOHA Ar.iu.lv.VO". (,toi , t>aníílv>íÇfto _n cantora Clc-iweHMiy» .ti •<-,»,, „ ,t,» ôrtinestlra PolclórW AtM-Bra-illelta. Ae AMcull Mími*.
tu.i íi — it ;it\. . -sp,i(*i com o famoso violont-cllsta.««vleuc.'. iiiuiti SthAfrah,

lnf>nw»c*#*s' T«l,t i_4m
hv^T_:.:\tyii'S}i__'.< 8WBBMBitt3BBItt8!lB BB38B

DIA Í8
Maria Minhoca

il»x Maria -CUm-i Marlnitln
no TABLADO — foi- 26*455.5

SABt\»OS K »t)MtNGÕS As l.M E 17 HS.
Av, itiuv-u de Pawla Machado, 795 — J, Botânico

ttrtjf-, *,» i*h, j5 jori p *>íii,

ULTIMO DIA
l.í.etva» <¦ talanutiVi. **"-*Tíl

V*M_i Al% li: -noNri-AS EM RtTMO OK* AVENTURA»,rom a E.tt\m*tifm» ROGÍRIA'S9S97

___S~" '/'(mM ___Wr^WM -*¦ m^"" —Hp:;J| Charada
^^^^\emV©neza
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AMANHÃ :(S3ãE^!|l|l|Ulilillll
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. JOHNWAYNE
jRICHARDWIDMARK

.' LAÜRENCE HARVEY RICHARD BÕONE.
fASTICIfACAO ISPICIAl BE

¦»¦¦•¦•¦>¦ PROIBIDO

THEALAM0 AT£OANOS
ttOOUZIDA l 0IHOID* HO»

JOHNWAYNE 
'

IECHNICOLOR'
ÍVJbtiÍ

QUADROS
Compro quadros do pin-

tores modernos brasileiros
sr. NORBERTO. Telefone
52-9552 e 52-9534.

0 Novo Alfaiate
Reforma, vira polo avesso é

recorta roupas. Aceito fazenda
para feitio a preços módicos.
Praça Tiradentes, 9, s/ 707 —
42-0954. 9433

SOCIAIS

Aniversários
•

Fazem anos hoje: Stollci. de
Souza Poçanlw, Alzira Carnel-
vo, Dlomnr Silva Ramos, Lou-
ther Cornelis Westhoff, Carlos
Luiz Pereira do Sousa, Joseph
N. Marcai Júnior, cap. Pedro
de Melo Araxíjo, brig. Fernan-
do Alberto Coeüio de Maga-
lli.lcs, Eurico Bichcrs. gen.
Joito Valdetaro de Amorlm
Melo, Santos Vahlls, Pedro de
Melo Amnjo, Abelardo do' Bri-
to e Adauto Bpt«Io.

Fazem anos amanha: Jo-
ventlna Hecht de Almeida, Sa-
ra Laranjeira de Mendonça,
Fátima Cristina R«Ls, Laurlts
Loclialnann, marechal Crlovol-
do Benltes de Can;alho, dr.
Flora van te Di Plcro, gen. Josó
Machado Lopes, Jonos Lcngycl,
Eurico Corrêa Salgado, Mário
Mendonça Carneira da Cunha,
Edmundo Santter, Milton Be-
nedito Sociro. Ari de Sousa
Palmelro c Albino Bodrigucs
Lobo.

Faz anos hoje Clóvls Ale-
xandre da Sllva.

O casal dr. Afrànlo Cor-
rêa-Ema Corrêa está festejando
o aniversário de sua filha,
Cristina, neta db dr. Caio
Corrêa.

O comerclunto Paulo de
Castro, da cldado do Nopomu-
ceno, íaz anos hoje.

A sra. Zulmlra Ferreira
íaz anos hoje e festeja.

" — Faz. anos hoje o sr. NU-
eon Carios Câmara Quadros,
diletor do Centro do Eletrôni-
cai e Telecomunicações da Es-
cola Nacional de Engenharia.

Noivados
Bosa Morta o Getúlio Cos-

ta, companheiro dos oficinas
gráficas do CORREIO DA MA-
NHA, ficaram noivos ontem.

Casamentos
SUZANA-QILBEBTO _ Na

Igreja de Santa Morgarita Ma-
ria (trtgoa). sábado, às 19h,
fera realizado o casamento da
srata. Suzana da Fonseca, íl-
lha do casal Joaquim Tiago da
Fonseca, com o dr. Gilberto
Karnltzer, íilho da viúva El-
fried Kamnltz.

IABA-FUANCISCO — Sábado
próximo.ás 17h, na Igreja do
N. Sa. da Consoleta, Benfica,
será realizado o casamento da
srta. Iara de Moraes co.n o sr.
Francisco do Cando Medeiros,
ela filha do casal Hermogênio
Feliz de Mornes-Ivone Berthen
de Morais, êle íilho do casal
Anísio Mcdclros-Ii-acema Salc-
ma Medeiros.
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ÜOSE LEWGOY . HOJE
REBINALDO FARIAS
RD8EPA88INI

PRODUÇÃO FDIRÉpfO DE
ROBERTO FARIAS
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SEGUNDO CADERNO — CORREIO DA MANHA 12 DE MAIO DE lllíiU PAO. •

PALAVRAS CRUZADAS
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HOBIZONTA1S:

] — Escala musical.
5 — Pessoa caba.

— Semelhante, idénti-
co.

— fogo,
10 — Fruto do momoei-

ro.

HORIZONTAIS:

1 — Caldo de galinha
enm arroz. 5 — Bofetada.!)
— Nome que dão no Ceilão
(índia) à fêmea do elefan-
le. 10 — Fúnebre: lúgubre.
11 — Deus dos pastores e
rebanhos. 12 — Antiga
máquina de guerra para
abater muralhas. 13 — On-
dulação: balouço. In —
Grilo de dor. lfi — fazer
descer. 18 — Partir, cami-
nliar. 20 — Preço do írete.
22 — Ramificação de-uma
instalação elétrica para o
uso de aparelho elétrico
(ventilador, ferro de engo-
mar. etc). 24 — Lírio. 25
—- Discípulo. 26 — Perso-
nagem masculino de O
Guarani, de José de Alen-
ca(-. 27 — Descarga elétri-
ca entre uma nuvem e o so-
lo. 28 ~ Chuva miudinha

12 — Imposto.
14 — Palavra latina que

significa abelha,
15 — Instrumento seme-

lhante à cometa.
17 — Criatura humana.

_19 — Grupo de um par-
tido político.

20 — Pátio de uma casa.

31 — Soltar
leio).

23 — Prender. li|»r.
25 -•- Prefixo: *&¦*.
26 — Espécie de abelha

meliptoüd*.
28 — Guuneccf it sus,

VWITICAIS:

— CraUnteador,'-' — Atmoefer*.
— Doçura.
— Instrumento dests-

nado à medição de tagu-
los.

— Camisa curta.'de mi-
lha. que s» fit per cima da
pele.

— Ato de amarrar t^hi-
droaviio).

— Habitação er.'. lujraT
ermo, abandonada e em rui-
nas.

9 — Desterro.
li) — Cana geográfica,
II — Vazio.
13 — Gostar.
16 — A pauis ifigura-

do).
18 — O maior deserto do

Mundo.
22 —- Juntar, aproximar.
24 — Titulo etiope.
27 — Símbolo qutaucci

do tântalo.

famnfilmes * famnfilmes * fnmnfilmos * famnfllmos * fnmnfilmos

UUA UUBPAm ATORMmAIIT&T^
ALONGA £$PMÜAMOm.L

t persistente.

VERTICAIS:

1 — Habilitar. 2 — Le-
vantar vôo. 3 — Divinda-
de fabulosa dos rios, dos
bosques e dos montes. 4 —•
Imediatamente. 5 — Insis-
dr. 6 — Medida agrária,
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1111 .1 llli
equivalente a cem- metros
quadrados. 7 — Fé de ani-
mal. 8 — Traição. 10 —
Religiosa confessa. 12 —
Afabilidade: cortesia. U —
Segredo, mistério. 17 —•
Tornar a ler, 19 — Ave,

Respostas
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R. PORTELLA

DISCOS
A VAREJO E ATACADO

Os melhores preços da Guana.
bara. Grande variedade. Últimos
sucessos, R. São José, 84 — 2°
andar — Tel. 22-8396. ' 16613

FALTA D'ÁGUA

VIEIRA
Alfaite

Reformo qualquer roupa para
homens. Atendo a domicilio pe-
lo t ei. 52-2306 -- Bua Álvaro
Alvim n° 27 — 15? andar, sala
159. 17988

Mãezinha
Que as bênçãos do réu calam

sobre, você, são os yòtos sinceros
das Estrelinhas 27-4957 Rua Hum-
berto de Campos, 635, ap. 402.

14788

O seu edifício recebe pimc.-i água? O seu ejetar >li *a.L-Hf
rendimento? Nós lhe daremos por um sistema nilvv com W9%
de garantia, se o seu tubo de entrada lAr de: ! jkjI*,j i tu. !J WK
litros — 1 1/2 polegada 20.0IM) IHros por hora. Substitua iir»x
ejetor comum por um sistema udvo com «m r«sadim<!»4tf çtacu
vezes maior. Pague somente 30 dias após jaüjfeftu «asn a«nfcuin
adiantamento. Tel. 

"57-9S47. 2523a

.

¦Jk

cine-
LAGOA
DRIVK JN
27-3589
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TEATRO MUNICIPAL

O. S B
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
Hoje, 12 de maio, às 10 horas

1.° CONCERTO PARA A JUVENTUDE ESCOLAR
REGENTE:

Isaac KARABTCHEWSKY'
SOLISTAS:

Eliana RODRIGUES
Carlos S. RATQ

PROGRAMA:
MOZART - BEETHOVEN

VILLA-LOBOS .
ENTRADA FRANCA

1
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LUIZ SEVERIANO RIBEIRO

UMA
AVENTURA
MODERNA
COM MUITO
TIRO
EMOITA ,
BOSSA /

TRor
INAHI

ANDRÉA
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\mM^aamWÊM'Wml>.

V" IffllMR
t$*'<titÊÈÊtmm-

CÓI DI LUXE

SABOTAGEM
noslRPPlCOS
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LUIZ SEVERIANO RIBEIRO

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO

ff •«LHA VERDE*
REVOLUCIONADA PELAS

MASTUDOACA^A
EM AMOR/ .

I | •;
OCTANÔ FILMES t «unDÉ I -

JMIMPRIÇlIfS VIltOK r%
HICK- \yy

NICOIA "M

semelhsmte a pomba. y-'~
rém, menor, il — Cai^i
disparacis por surma ci* fc~
gO. 23 .MUltO 'Ul«*-.i:í

antes de adjetivos e advér-
bios). 2(5 — InstrMin«nlw
de pedreiro.
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Hoje — sessão éSRfií 
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,gSÍ0o otário
•xctasívaraeinta às 6.30 horas
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DISCUTA
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são efernos

coradouros
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IMPEDIDO DO PUBLICO

O FILME MÂXiMO DO i
CINEMA NACIONAL/

ANOS «*i

Barão de lguotemit421-Tel 34^7354
je 09/í^í mem*.

TERNOS USADOS
Compro a domicílio
Cal(iivs, Camisas, Sapatos,

eic. — Pag-o melhor que
qualquer outro.

TE[.:22-5568
DETETIVE PARTICULAR

CASSILDA
Invcsüíaçôes, vigilância;, sindl-

fância, inclusive flagrantes. Tel.
22-WIR5. 83M

W0UT.ATÉ19AN09

DIA
20

RausmutNTSii»

VENHA RESPONDER A ESTA ENOUETE:
ALBERTO SORDI

Voei EA ^SivoRCIO Pb i•EASTMANC0L0R- U Ul M UrVWrI\J • §£*& j™ SILVANA MANGAN0-ANITA EKBERG-BIBIANDER50N !
PA0LA PITAGORA-TINA MAROUAND • GIULIEIA MASSINA!

1

1

TEATRO
MUNICIPAL
HOJE

5.a RECITA NOTURNA
20,45 HORAS

E. TAIZÜNE apresento O MAIS FANTÁSTICO DOS CONJUNTOS SOVIÉTICOS

GEORGIANOS
(Conjunto ^aeional de Danças da Geórgia), do Cáucaso (U.R.S..S.)

ÚLTIMA RECITA NOTURNA: 15 DE MAIO -ÚNICO VESPERAL: HOJE
RfGRESSOS NA BILHETERIA ©O TEATRO

O s
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QUANDO ESTOl

COM FOME

12 DE MAIO DE 1968
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vv.r ali. E olha Que hora de co* |WiiSr í*a leS»i é hora muito séria.
StòSo costuma se portar com ho-

iiitwi eotâtfrrne homem se porta
cíim leáix L«áo que ataca homem
ytfa íe ãeíèndèt ostá no seu direito..
ClM-ò que leão não é igualzinho um
*ô Cíutfô, tal e qual menino, não é '
\í,'i)Sl5n'nho íim ao outro. Depois,
leão ferido pode atacar sem ser
«teísâò-, ir, também leão com fi-
i'hò'tcs l^eão \'elho muda de gênio'è de xida e fica mais perigoso.

Homem é engraçado. Quando
hõírièm \:itiU leão, homem diz que
é esportes Quando leão mata ho-
Wièíft, homem diz que é maldade,
líomem maia bicho pra se divertir;
leão. não ~ e homem diz que leão
.' que é feroz. Leão é carnívoro,
yvreeisa de carne, 4não tem açou-
SVie .prà comprar came de bicho
que outros mataram. Quando leão
àesba de arranjar comida, pára de
roatar. K homem? Bicho que> leão
cíwne pode passar rente de leão de
twrvgrft cheia e nâo acontece nada.

Em jreval, leão que encontra ho-¦rntm não ataca, se homem tiver
Jiífeo. Era uma vez tim caçador que
deu de cara com \im leão. Caça-
dor olhou pra leão, leão olhou pra
secador. Caçador pensou: "Eu es-
tou Tmiito perro e muito nervoso.
s.v. capaz de errar o tiro, e, aí,
ísâèXis viola. It melhor esperar. Se
ô leão avançar, então eu atiro".
\rí=s.«is altura. 0 leão já tinha se sen-
íado. Passou um tempão: caçador

í; s^hsndo pra leão, leão olhando prá
ííaíaâcts De repente, o leão se le-
xwhtou e foi -embora. Quando
Jjchoii qvue ninguém mais podia ver
<íutfuér.i viu. de um esconderijo),
saiu li* disparada. "Por hoje, che-
gs de homem, e sobra." Era um
)e»o que tinha aprendido a des-
oonfisr.

Outras coisas de leão eu conto
depois, Ai!.iv&. não dA.

'M «Hm Çõ

¦írfííwvirífaAiw



k:\

AUTOMOBILISMO
TURISMO

•V :-'-.t--' '". "¦ ¦;•¦ r ¦ -¦¦;• -y •'¦ 
^yx/y..;^^c-'^':-.'-,.; , :\>:^x.;Çf<x^^p;^-.x . -.¦¦-¦- >:h-l-r.*r.^:K^MMMm$^ • • .. •¦^.^yyjy-y '¦:>'' '^jM

¦''/¦¦''¦• ":t- '¦¦¦'*'¦' '•/.¦' " -¦ ¦a'.- ¦• x ''.'/,"'' •¦.',;'' 'l'*'' ¦/¦••ís_

'" • i)•'' • 'vxy . ^Correio da Manhã ifitii* j
RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 ÜE MAIO DE 1968 \ '

_L**_^_M_^_K_B_i_^_^ff^a_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_»r_B_BÉ MX^^^^^Bg^^^M^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^^BpWaWyta^^Katy?^ ¦ »¦" it» •SfByi"m

^ HafPvTJI Pd _r-' __ flfl^ II_ur_I lílifl _!____ I

___________________________________________________________________________________________ ¦¦' .'-'"rtit

1^1^^^^'.. . v-i; j1%B^ ||__^__^__^__i ' ''•$
fiB_BiSEÍgjs3^^ -yx- y^jM^ i f°i __^__^__Bfl_B__fl__^__^__^__B ^-v-* •*&(_

_f__^B__^__^__^__^__^__^__^__â»»»^^ PyjrTJ^^f-nr^^ '^m^mmmSsmmmmw^^^S^Ámm^^ *_£_! fl
M WmM^ÈÊÁ*- '^ÊÈÊÊÈÊÊZiW:*- S4^^^Ê^^*TvW^^^^^Mmmm Wz%w$0Êmm\ WÊ§Wmw ':\ :-.'mHIWtl^^^^^^^M1^^^»!.— .r.~ ..-.¦..--,-..~...^-.-j .... . .^ .p,„ ,..„.. .- „_„„,.. |T—•")¦ -¦¦¦ -- ii iiiTinmf ' iY 7 iViiltâMSrWMr _^BMSMiHÍM^BPWIIW_^_^_B ; \ ?-.-''i3iB^BB^B^B^B^B^BBWwT T Y iíí\T*Ttf"Mi r 'y x^ IMalWBffwimilBM ¦¦¦__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__B__FX-'* ^^«s^i—fcUíirtSi^T-stft*^*»^^/ ^^^i*t-<':*i_:S^-;*<^-'ft^'^Kv.l:A*}i-:::: ,:U ' v, .IV * *-» ,,a U Ajjh!$wI3_í_H_PP?'.^?&''^ ,i >. -. '. í"jí *3V

¦1 I_É_«___íSí1™^jW Ü_P* y^K^at;Mfc»*?StM_i . ,\-a
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^fl :*-W__M,^i__H__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^_ £a__B_B_^__^_^_^_^_^_^_B_B_a*a^__^___^_^_W:Tr^ ''^Êm^-l^Wi^lR^mWW^^V^Sf^ ^^ ..-M*»

|V_!tak CehoC.Fo_.tt» |
HiX_lH |BÉiÉiiÊ__^___£^^P ^^M _^_| Hh^w^u H? '-''¦¦-'§,l~L__li IhÍííhí p&m^__H9_I

_-_-__i., -:^^^^*W _^t-_-WÍ— ¦ g_S EBr_-__J^_______iSÍÍ
__B__fi_MÍ ^^•feÃmffBWW mmWJvmmSHf^^^TS^Ê BBr _-B BflffillWw* *1>-í^5*í?-:1?"^^x*í * v * ^ÈU í ."-"<_!

^H _H_j_B_d__>â^^^»v^^^_n»1! —Ei^^m^i—H HS-RÍffl-Ç»^ í* > -„ > í MíSS&SSS*^ '..-li-íí__ BSÜS IMHÍSíHsÉ^_^^_Bl_Í!^Èfll HÍKi,_a%^wSBHHB__H^_H_Í^-\ -____i____^ ^^Si«iiKÍKlll .'I

i wiiili' r S8PH _i_^_^_^_n^_B_^_^_^M_^_^_^_^_^_^_B_l_Mi_á_i_^_^_Ma-^_^_Blp^ t' • ^* * i&hâMM *
^^«S__*^^i__?l_i **&:¦&# f> ! ¦-/ — y| \
M_^m^a_-?^li_B—_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ A^^-HB-^f-^-Si?j
i^__D_BH_M__^^*'«^!Si>_Ci*'A>.*'-v- ¦ '^BB BBWb_I!í3S*>_&«^Sk3?íS^^>ÍLS_^ x " s->N%r>fBSTBKí(8«SSsP^^ ^-"IM ra__sii_aSH__Hff^lte'^ _*• "isiW ' '

No\*a gradet fardis, retangulares e pára-choque dianteiro cromado são as características externas da Pick-Up F-100
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VENDIDA

AFINAL

A FNM

Em várias oportunidades, e tecer.-
temente com mais freqüência, lemos
focalizado nesta seção, o que vemocor-
rendo na Fábrica Nacional de Motores,
baseados em informações precisas, a
despeito do silencio imposto pela atual
diretoria, desde o início de sua atuação.

Todos os fatos ocorridos em tomo
das negociações visando a venda da-
quela fábrica foram aqui divulgadas,
desde que víssemos neles o interesse
público. Temos, portanto, acompanha-
do a evolução dos acontecimentos, no-
tadamente, dos interessados na aliena-
ção da "pioneira".

Tínhamos, pois, conhecimento de
que a Alfa Romeo sempre teve mais
chance na efetivação das negociações,
embora se processassem entendimentos
com a Renault e a Citroen, inclusive
com importação de carros para testes,
viagens do presidente da FNM à Fran-
ça. assim como a vinda ao Brasil de
técnicos franceses, o que demonstra
que as conversações já iam além dos
primeiros contatos de gabinete.

Sabemos qüe diversos estudos, pes-
quisas e avaliações foram feitos pelasduas fábricas francesas, ambas interes-
sadas, inicialmente, em lançar aqui um
carro do tipo popular, cuja faixa de
mercado continua inexplorada, embora-
nela esteja situaria uma enorme deman-
da, reprimida, diga-sè de passagem.

Mas a preferência premiou mesmo
a Alfa Romeo.

A prova disso está na providênciatomada, segunda-feira última, pela di-
reção da FNM, telegrafando à Renault
e à Citroen, não comunicando a concre-
tização das negociações com à Alfa Ro-
meo, mas pondo fim aos entendimentos
que vinha manterldo com aquelas duas
fábricas francesas. Outros telegramas
íoram endereçados a alguns fornecedo-
res, esses sim, dando conta da venda da
FNM à Alfa Romeo.

A viagem do presidente da FNM à
Brasília, programada para quarta-feira,onde ia ultimar- detalhes da venda, não
se efetivou, indo em seu lugar, quinta-feira pela manhã, o assessor de Reis-
ções Públicas da fábrica, que foi por-tador de documentos confidenciais re-
lacionados com a transação destinados
ao deputado Eugênio Gomes.

De qualquer forma a transação é
iato consumado. Podem estar-faltando
alguns pequenos detalhes, que não re-
dundarão numa contramarcha.

Com referência ao plano de fabri-
cação de um carro popular, razão dos
entendimentos realizados com a Citroen
e com a Renault,' fala-se que a Alfa
Romeo contará com a colaboração da
Fiat, para a produção aqui, de modelos
de pequeno porte.

Resta saber se esse plano vem de
encontro aos interesses nacionais, como
de resto, se foi vantajoso para o desen-
volvimento do parque industrial brasi-
leiro a transação que chega ao seu fim.

De sã consciência, não acreditamos
que a opinião pública seja conveniente-
mente esclarecida, com respeito às ba-
ses e os reais motivos que levaram os"donos" da Fábrica Nacional de Moto-
res à preferirem a Alfa Romeo para sconcretização das negociações.

O que se deseja é que depois de
tantos erros cometidos à frente de uma
empresa que sempre teve tudo para ser¦ emável e nunca o foi, tenha o Govòr-po »cextado em cheio. Vale esperai-!

FORD
*\

MELHORA

VEÍCULOS

DE CARGA

A Ford Motor do Brasil parece estar mes-
mo disposta a ampliar suas conquistas no mer-
cado automobilístico brasileiro. A- direção da
empresa, com dupla atuação, já que tem sob sua
responsabilidade a dinâmica pela qual vêm-se
processando os trabalhos na Wlllys Overlând, às
vésperas de lançar o "Corcel", ainda assim acaba
de introduzir no mercado sua nova linha de uti-
litários e caminhões já com o rótulo de 1969.

Diversas modificações foram adicionadas
aos novos veículos, ppntificando a nova suspen-
são "Twm-Beam" da Pick-Up F-100, lançada
com grande sucesso nos Estados Unidos ém 1965
e grande responsável pela liderança da Ford no
mercado norte-americano de veículos comerciais
(35.9% até agora em 1968). /

Essa suspensão exclusiva da Ford tem dois
eixos feitos de vigas de aço em I, como nos gran-
des caminhões. Cada um dos eixos tem ainda um
braço tensor de aço em I, com molas helicoidais
dimensionadas para serviço pesado,

A nova F-100 tem ainda motor com maior
taxa de compressão elevando sua potência para
166 H. P. Diferencial auto-blocante, opcional pa-
ra distribuição equilibrada .de força as rodas
motrizes, e caixa de mudanças totalmente sincro-
nizada. ' \ .

O Ford F-350 possui as mesmas, modifica-
ções de estilo do F-600,* tendo também sua ca-
pacidade aumentada. O único caminhão médio
brasileiro leva agora 3.493-.kg cie carga útil, tim
aumento de 33% sobre os modelos anteriores;

Além do aumento dc capacidade de carga
«o F-600 e no F-350 os veículos apresentam um
novo desenho externo e interno. Faróis retan-
gulares fazem parte das modificações de estilo.
Especial atenção foi dada ao motorista: os ho-
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vos Ford têm bancos de molejo especial, cober*
tos de espuma de borracha, pamel de instrumen-
tos de mais fácil leitura, embreagem mais macia
e de mais fácil manutenção," e volante e ácele-
rador aperfeiçoados.

Oí novo F-600 é apresentado em duas ver-
soes, gasolina e diesel, e três comprimentos de
chassi: 148, 172 e 194 polegadas entre eixos. É
o único caminhão brasileiro equipado com redu*
zida elétrica no diferencial. x :

Os motores Ford V-8 "Power-King", com
pistões de curso reduzido e grande diâmetro,
têm 30% menos atrito que os convencionais.
Com isso, a resistência dos anéis é dé Cerca de
45% a mais, o que representa menor perda de
potência e mais economia de óleo e combustível.
A potência ;do Ford "Power-Kihg" evita às su-
cessivas mudanças de marcha, vence subidas
sem sacrifício, mesma carregado, e tem maior
torque. Até hoje a Ford já produziu mais/moto*
res y-8 que todas às outras marcas reunidas.

. Os novos veículos da Ford serão lançados à
venda ao público a partir do dia 19, e a Compa-
nhia planeja produzir uma média de duas mil
unidades mensais durante o ano corrente. * -

¦,js~

TRATORES
ISENTOS
DOIPI

):' Depois da tmpatrlótlca decisão de to-.
vemos de alguns Estados, Importando
tratores em flagrante desprezo pelo dé-
senvoÍvJ_entò o>v
Governo decidiu; por prazo determinado,
proporcionar um pequeno benefício a
tão importante 

"setor Industrial, cu]os
produtos.tantas e tão grandes vantagens
tem trazido ao progresso nacional.

Assim é quê através da Portaria n.°
195, do-Ministério da Fazenda,, resolve:
suspender por 60 dias, a partir do dia
l.o último, a cobrança do IPI sobre tra-
tores e máquinas agrzcolas em geral, fi-
cando assim prorrogado prôvisôriamen-
te ò prazo de isenção do IPI para aquê-
les produtos, cujo término estava pre-
visto para o dia 30 de abril.

A medida tem caráter transitório
pois já está sendo providenciado, pel
Ministério da Fazenda, o envio de mer
sagem governamental ao Congresso Na
cional estabelecendo um período do doi ¦,
anos dè Isenção da cobrança do .referi-
do tributo na comercialização de trato-
rea, cultivadores motorizados e máqui
nas agrícolas em geral, tendo em vista
p mcremento da mecanização da agricui-
tura em nosso País;

MAIS CARROS
ENTREGUES

••.'V ¦¦ .•

PELA CAIXA
ECONÔMICA

¦':xâ
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A suspensão Twin-I-Beam tem seu ponto de articulação fora do chassis, evitando
impactos bruscos à carroçaria

Prosseguem em ritmo crescentex't
entregas de carros de fabricação nack
nal aos que,se Inscreveram no plan"Depósito Especial Veículo'' da Cartelr.
de Títulos da Caixa Econômica Federal.

Mais de 400 veículos, na grande maio-'
Ha da mare^ ;7oll_Br^-ã^ ^ íoram en-
tregues, o que mostra o aoftrto da Ini-
çtotív_.:'¦ " \ .¦".. . ¦ -\

: X>e acôrco com «s dotaçÇes da Cartel-
ra e compromissos agora assumidos pe-los fabricantes, esse Índice, a partir dês.
te mis, será ainda mais,elevado. .

Por outro lado, a Seção de Automó-
veis está autorizada; a atender "pedidos
dé transferência de um tipo ou marca
de carro para outro, o oue possibilitaum pronto e mate rápido.atendimento
dos pretendentes inscritos.- Essa troca•de veículo, anterioimente, escolhido nainscrição é processada automaticamente,
mediante simples opção do pretendente
e tem proporcionado à Caixa um maior
número de. flnanclamento. . x

Quanto ao Depósito Especial Veículo,
feito por ocasião das Inscrições, será
complementado de acordo com o preçoda tabela em vigor no ato da concessão
do financiamento, não só para as mar-
cas inicialmente escolhidas, como tam-
bém para os casos de transferência.

-XTENSAÇ DO PLANO
¦¦ Já estão sendo ultimados os estudos
pára- financiamento de bens de consumo
durável aos depositantes da Caixa Eco-
nômica, cuja finalidade é incentivar a
Indústria.e o comércio, de acordo com a
política econômlco-íinanceira do Govêr-
no e orewlüções! do Banco Central; pro-
vldência' 4ué Yvem propordonar, certa*

/mente,Yum grande'aumento'de vendas,
beneficiando a indústria, ao comércio o
ao consumidor...

>
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IMPORTÂNCIA

DA

ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

Com o desenvolvimento da indústria automobl-
listica nacional, as fábricas de automóveis, não po-
dendo admitir que a manutenção deficiente e inade-
quada viesse refletir no desempenho de seus veiculos
dando a falsa idéia da má qualidade, além de redu-
zir a vida útil dos componentes mecânicos, cuidaram
logo de dar aos seus concessionários toda a assistên-
cia técnica no sentido de que os carros por eles ven»
diddos tivessem a manutenção adequada e sobretudo
que os compradores e usuários de tais veículos pu-
dessem dispor de oficinas com técnicos e todo o
equipamento moderno, necessário a qualquer revi»
são, reparo ou a mais completa reforma.

Por outro lado, a tecnologia no setor automo-
bilístico alcançou tão alto grau de aperfeiçoamento,
que já não é possível a um só mecânico desenvolver
suas atividades cuidando indistintamente de todas
as marcas ou modelos de veículos a motor. A divor-
sidade de processos usados na fabricação dos auto-
móveis, os variados e complexos componentes me-
cânicos forçaram a especialização da mão-de-obra.
Hoje já não se admite um mecânico que não seja
específico para cada marca de carro. Com a facilida»
de que as fábricas oferecem, dando cursos e se inte-
ressando cada vez mais, em ter operários e técnicos
familiarizados com, os seus carros, os problemas de
assistência técnica para automóveis já não se apre»
sentam como soluções difíceis.

Dentro dessa ordem de idéias, é de toda con-
veniência que qualquer serviço num automóvel seja
feito em oficinas especializadas, onde os trabalhos
são feitos por mecânicos conhecedores profundos
dos carros daquela marca, sabendo-se também que
todas as peças e acessórios usados têm a garantia
da fábrica, pois são originais.

REVENDEDORES AUTORIZADOS
WILLYS

GASTAL S/A
Avenida, esquina São José — Tel. 42-2213
Rua Vol. da Pátria, 48 — Tel. 46-8123

AMENDOEIRA IMP. E COM. S/A
Rua Gen. Polidoro, 316 — Tel. 46-8066

CASSIO MUNIZ VEÍCULOS S/A
Av. Calógeras, 23 — Tels. 52-7299 e 42-0049

DELSUL COM. E MECÂNICA S/A
Rua Gen. Polidoro, 81 —Tels. 46-0831 e 46-3586

CHRYSLER

REDI S/A (AUTOMÓVEIS)
Rua Bento Lisboa, 120 — Tel. 25-8651 (Catete)

FORD

CERTAC S/A
Av. Brasil, 2.021 Fones 28-8827 e 28-0897

Av. Oswaldo Cruz, 73/87 — Tel. 45-8187

TOYOTA DO BRASIL

MÍRIAM S/A
Av. Augusto Severo, 156-A — Tel. 22-8747
Rua Cardoso de Moraes, 235 — Tel. 30-7698

AUTO INDUSTRIAL S/A
Av. Princesa Isabel, 186 -— Tel. 57-1992

AUTO MODELO S/A
Rua Haddock Lobo, 40 — Tel. 28-7170
Largo do Machado, 23 —¦ Tel. 45-8043

VOLKSWAGEN
RODASA VEÍCULOS S/A

Av. pswaldo Cruz, 95 —Tels. 45-6063 e 25-9733

GUANAUTO VEÍCULOS S/A
Av. Brasil, 1304-D — Tel. 34-2163 (venda veículos)

Rua Bela, 1223-11— Tel. 34-8389 (oficina e peças)

GUANDU VEÍCULOS S/A
Av. Cesário dé Melo, 1549 — Tel. 94-1660 (Cetel)

RIO MOTOR S/A
Rua Gen. Polidoro, 260/264 — Tel. 46-4092

WILSON KING S/A (AUTOMÓVEIS)
Rua Bento Lisboa, 106 — Tel. 25-7344 (Catete)

GENERAL MOTORS

IAMSA IMP. DE AUTOMÓVEIS E MAQ. S/A
Rua do Rezende, 147 — Tel. 52-2644

¦' FNM
MECÂNICA VICTORI

. Av. Brasil, 230f/— Tel. 34-1573
91201 64

AUTOMÓVEIS

l

O 4.000.000:

FORD ALEMÃO

Em 37 anos de atividades, a Ford alemã aca-
ba de produzir o 4.000.000.° veículo, um Ford
17M, de côr gelo. O fato foi festivamente co-
memorado pelos dirigentes da companhia e seus
funcionários, ao atingir o carro a fase final
da linha de montagem.

Esta produção da Ford alemã eqüivale a
quase um terço do total de veiculos Ford fabri-
cados na Europa, cujas cifras atingem a elevada
soma de 13,5 milhões de unidades. 1

A Ford iniciou suas atividades na Alemanha
em 1931, representando, portanto, o 4.000.000.°
veículo a produção média de 108.109 unidades
por ano, 9.009 por mês e 3.003 por dia.

Após as comemorações, o carro número qua-
tro milhões, fòi doado a uma instituição de ca-
ridade.

mm AERO WILLYS FORD SIMCA
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COTAÇÃO DOS PREÇOS DE AUTOMÓVEIS

AERO — Compro à vista. 60
a 3.300, 61 a 3.500, 62 a 4.200,
63 a 4.800, 64 a 5.900, 65 a
7.600 — Traga o carro, rece-
ba na hora, das 8 às 15 horas.
Rua Maria Amália, 67 — Te-
lefone: 38-3891. 11797 64
VENDO Aéro-Willys 63, empla-
cado, segurado, NCr$ 4.800.00 —
Rua Dois de Dezembro, 35, ap.
70S. Tel. 45-6390. 23262 6-1

AERO WILLYS — Compro,
mesmo precisando conserto.
Pago hoje em sua casa a di-
nheiro — Tel.: 29-1738. —
IVAN. 11777 C4
ITAMAHATY — Vendo. Côr vi-
nho, forração couro preto. Esta-
do ótimo. Equipado, 46.000 km
rodados. Preço 10.000 cruzeiros.' Constante Hamos, 82—502. Fone
37-9895. 14762 61

FORD 61, compacto 6 cll, 4 pts.
mec. equipado tel. 26-7314.

25657 64

Ford 1960
Falrlane, do primeiro dono, 4

portas. Ver na garagem da Rua
Cândido Mendes n9 335, a qual-
quer hora e tratar com sr. i
FRANCISCO 2? e 3? de manhã,
no mesmo local. 16679 64

SIMCA — Compro à vista
sem aborrecê-lo. 59 ã 2.500,
60 à 2.700, 61 à 2.900, 62 à
3.300, 63 à 3.800, 64 à 5.000
— Traga o carro receba na
hora. das 8 às 15 h. R. Ma-
ria Amália, 67. Tel. 38-3891.

11802 64

VOLKSWAGEN 63 — Médl-
co, único dono, vende um em
ótimo estado c| rádio Philips
NCrS 5.350. Tel.: 57-3914 —
Dr. Rubens. 9449 Cl

VOLKS COMPRO — de 63 a
67, urgente — Pago S» vista.
Pago maior preço. Pago sem
discutir — PAGO BEM MES-
MO — HENRIQUE — 47-9290

25761 64

VOLKSWAGEN RADIO

GALAXIE

ALFA-ROMEO

Vende-se ainda na garantia —
bordeaux — forração preta. An-
tena elétrica e toca-fila amerlea-
no. Aceita-se como parle do pa-
gamento Volkswagen 65/67 para
ser examinado 2a feira por me-
cânico especializado.

Transfere-se -seguro. Preço ...
NCr$ 18.500,00.

ALFA-ROMEO — Spider — 1.600 GORD1NIo carro do momento — 0 km
pronta entrega — na côr

verde — 5 marchas a frente,
sincronizadas. Faz 220 km p/h.
Freio a disco. Único na G.B. —
Tenho também J. K — 0 km.
Todas as cores. — 36-1198.

9431 64

Cotação básica dos preços de carros usados, na
de conservação e quilometragem relativa.

praça do Rio. Refere-se aos carros em bom estado BU1CK

DKW-VEMAG

Belcar ....
Vemaguet . .

FNM

FNM 2000 . .

SIMCA

Esplanada . .
Jangada . .
Chambord . .

VOLKSWAGEN

Sedan ....
Karman-Ghia .
Kombi Standard

WILLYS

Aero-Willys .
Dauphine .
Gordini . .
Rural 4x2
Jeep . . .

1967 1966

8.500,00
8.300,00

12.500,00

11.500,00

6.200,00

8.500,00
10.500,00
7.800.00

10.200,90

5.500,00
6.500,00
5.100,00

5.800,00
5.400,00

11.600,00

5.800,00
5.700,00

7.400,00
8.500,00
6.800,00

8.800,00

5.000,00
5.900,00
4.700,00

1965 1964 1963 I 1962 I 1961

4.800,00
4.500,00

10.000,00

4.900,00
4.900,00

6.500,00
7.500,00
5.800,00

7.800,00

3.700,00
5.000,00
3.800,00

4.200,00
4.000,00

8.500,00

4.000,00
4.000,00

5.900,00
6.500,00
5.100,00

5.200,00

3.000,00
4.000,00
3.000,00

1960

BUICK 1954 — Vende-se urgen-
te pela melhor oferta. Av. Ral-
nha Elizabeth, 571, apart. 502,
Copacabana. 25576 64

3.500,00
3.200,00

7.500,00

3.200,00
3.300,00

5.600,00
5.400,00
4.800,00

4.200,00
2.100,00
2.600,00
3.100,00
2.700,00

2.900,00
2.800,00

6.800,00'

2.500,00
2.600,00

4.500,00
4.800,00
4.2oo;oo

3.500,00
1.900,00
2.300,00
2.700,00
2.200,00

2.600,00
2.400,00

5.700,00

2.200,00
2.400,00

3.800,00

3.800,00

2.900,00
1.700,00

2.400,00
2.000,00

2.300,00
2.100,00

5.200,00

2.000,00
2.000,00

3.400,00

3.400,00

2.500,00
1.600,00

2.100,00
1.800,00

CAMINHÕES

CAMINHÃO, Chevrolet Diesel,
Truck, freios ar, rodas raiadas,
nüvo, 35.000 km rodados, capa-
cidade 14 toneladas, aceito Kom-
bi, transfiro restante letras. Ver
e tratar domingo à tarde, Rua
Mário Hermes, 149-F, Bento Ri-
beiro ou "Posto Regina", Rua
Carolina Machado, 1.340.

8355 64

CHEVROLET

CARROS ZERO QUILÔMETRO «PôSTO RIO'9
(PREÇOS SEM AS ALTERAÇÕES DE MAIO)

FNM

FNM 2.000 
Timb.

FORD

Galaxie 
Pick-Up Luxo 

GENERAL MOTORS

Camioneta C-1416 
Pick-Up Luxo 
Plck-Up cabina dupla

CHRYSLER

Esplanada 3 M 
Esplanada 3 M B 
Regente 

TOTOTA

Jeep Bandeirante — Capota de Aço
Jeep Eandeirante — Capota de Lona
Camioneta Diesel 4 x 
Pick-Up 4x4 

19.500,00
23.100,00

25.130,00
14.835,00

18.331,10
14.400,10
17.892,00

19.180,00
19.510,00
16.865,00

12.348,00
11.400,00
14.609,00
14.105.OC

VOLKSWAGEN

Sedan 
Karman-Ghia
Kombi Standard
Kombi Luxo 
Furgão 
Pick-Up
Pick-Up com toldo 
Ambulância 
Kombi dif. Travante 

Pick-Up dif. Travante 

WILLYS

Aero 2600 — Estofamento de Vinyl
Itamaraty
Gordini IV — Freio a Disco
Jeep Universal 
Jeep 101 — 2 portas
Jeep 101 — 4 portas
Pick-Up 4 x 4 
Rural Luxo 4x2 — 4 velocidades
Rural Stand 4 x 2 
Rural 4x4—4 velocidades

• . • *» . .

9.451,00
14.204,00
10.671,00
11.990,00
9.850 00

10.229,00
10.601,00
12.301,00
10.951,00

16.536,00
19.835,00
9.574,00
9.089,00
9.284,00

9.588,00
11.408.U0
12.279,00
10.998,00
12.705,00

IMBALA -— Vende-se 59 — nô-
vo — 6.000,00 — Rua Gonzaga
Bastos, 122.

17987 64
CHEVROLET 1950, hldr. maq.
perfeita. Tel. 30-6164. procurar
JOSÉ FELIX. 16677 64

CHEVROLET 56 — Vende-se, se-
dan, 4 portas, 6 cll. hld. ótimo
estado. Preço NCr*. 6.000,00. Av.
Paulo de Frontln, 167 — Ap.
C-01. Tel. 48-9395. 16824 64

VENDO Chevrolet ano 47 — En-
xuto a toda prova. Ver com Sr.
SÉRGIO na garagem Pilares —
Av. Suburbana 6644. Tel. 29-6361.

8331 64

DKW-VEMAG

VEMAGUETE 61 — Reformada
para 64, equipada, rádio 2 alto
falantes, estofamento luxo, pln-
tura, latarla ótimo estado. Mo-
tor garantido 100%. À vista ...
NOr$ 3.000,00.' Fone 32-1798 —
Santo Amaro, 151-301 — Glória.

18117 64

GORDINI-TEIMOSO — Peque-
na entrada mais 100 mensal (c/
seguro), Maria Amália 342-103.

11895 64
GORDINI — Compro à vista
sem aborrecê-lo. 62 à 2.500,
63 à 2.800, 64 à 3.100, 65 à
3.400, 66 à 3.900 — Traga o
carro e receba na hora. Das
8 às 15 horas — Rua Maria
Amália, 67 — Tel. 38-3891.

 11799 64
GORDINI III — Ült. 67 freio dis-
co c/ novo. 2.500 à vista saldo
40 meses 47-0657 — 31-1030.

13937 64

OLDSMOBILE

OLDSMOBILE 57-88 — Vende-
se. Tratar Sousa Lima, 338, ap.
301. Tel. 56-3551. 25614 64

ÔNIBUS

ÔNIBUS USADOS — Ven-
dem-se vários marca Mercê-
des-Benz com carrocerias
Monobloco, Cermava e Cife-
ral. Tratar pelos telefones:
30-0758 e 30-4684 (êste até
as 18 horas). 81661 64

VOLKS VENDE-SE — Com
ou icm entrada, mod. 63, 64 e
65, equipados, excelente con-
servação — prestações a par-
tir de NCr$ 200 — à vi»ta
ótimo preço — NAO t AGÊN-
CIA — Carros p/pronta en-
trega — GONÇALVES -
47-9290. 25762 64

VOLKS 66 — ¦Único dono. Ape-
nas 15.000 ltms. rodados. - Azul
atlântico, todo equipado; pneus
banda branca. NCr$ 7.800, à
vista. Telefone: 36-3680.

13968 64
VOLKSWAGEN — Compro
à vista 59|60 à 3.800, 61 à
4.600, 62 à' 5.000, 63 à 5.600,
64 à 5.900, 65 à 6.500, 66 à
7.000. Traga o carro receba
Ha hora. Das 8 às 15h. R. Ma-
rir. Amália, 67. Tcj. 38-3891.

11796 64
VOLKSWAGEN — Compro,
mesmo precisando conserto.
Pago hoje em sua casa a di-
nheiro. Tel. 29-1738. IVAN.

11781 64
VOLKSWAGEN 67 beije nilo,
equipado e segurado, 8.400,00 á
vista. Tel. 37-9651. Sr. OCTA-
VIO. . 26686 64
VOLKSWAGEN 66 — Ultima sé-
rle NCrS 6.800,00 — Somente á
vista — Tel.: 56-5711 — Nelson.' 

18208 64

RADIO BLAUPUNKT — Ven-
de-se novo na caixa modelo II-
deshelm. ex-Bremen, NCr$ 350,00.
Tel.: 26-5148. 13947 ti

DIVERSOS

ALUGA-SE Kombi com moto-
rista para transportes de carga,
passeio, excursões para qualquer
localidade. Tratar sr. GERALDO
fone 26-0193, pode deixar recado.

14736 64

VIDROS PARA
AUTOMÓVEIS:

RAY-BAN — RETOS —
CURVOS — PANORAMI-

COS E SUPER
Para todos tipos de carros
Nacionais e estrangeiros.
Engrenagem para portas.
Canalctas — Maçanetas.

CASA MIRANDA
Rua Evaristo da Veiga, 49.

Tels. 42-6567 e 52-2835
Estacionamento próprio.

73298 64

Concorrência
VW 1963

Alemão 1500 especial —
Único no Rio — Rádio e
todo equipado, placa ....
26-93-75.

MUSTANG 1966
6 mecânico, rádio — placa

25-71-81.
IMPALA 1965

Conversível, 8 hidramátl-
¦co, direção hidráulica, freio
a ar, rádio, vidros elétricos,
placa 29-78-92.
STUDEBAKER LARK 1963

Sedan, 8 mecânico, rádio,
placa CD-224.
CHEVROLET BELA1R 1965

Sedan, 6 mecânico, rádio,
placa 1-89-29-04.

CHEVY H SPORT 1963
2 portas, 6 hidramático,

rádio (carro cm São Paulo).
Todas as propostas têm

que vir acompanhadas de
um cheque de NCrS 500,00
e colocadas ha Caixa de
Propostas da sala 210, Em-
baixada Americana, até
15,30 horas do dia 15 do
corrente. )

Qualquer soma alcançada
acima do valor original do
carro será destinada a ins?
tltulç.es de CARIDADE ou
educacionais.

Maiores informações com
o Sr. Paul H. Goodman —
pelo telefone 52-8055, Ra-
mal 458. 87740 64

ISABELA

ISABELA BORGWARD de
luxe 1958 vende-se. Tratar
somente hoje à Rua Edmun-
do Lins, 14, apto. 302 — Co-
pacabana. 16765 64

DKW- — Compro à vista
sem aborrecê-lo. 59 » 2.400,
60 à 2.700, 61 a 3.000, 62 à
3.300, 63 à 3.700, 1001 à 4.400

 Traga o carro, receba na
hora, das 8 às 15 h. R. Maria
Amália, 67 — Tel. 38-3891."* 11798 

64
VEND E-S E DKW-Vemaguete
1963 — com novo motor, em
condições de nova — Ver e tra-
tar na Rna Pinheiro Machado
n o 78 18096 64

DKW — GORDINI, Simca,
Karman-GWa, Rural. Com-
pro, mesmo precisando con-
sêrto. Pago à vista — 29-1738
— IVAN. 11778 64

DAUPHINE

DAUPHINE — Compro mes-
mo precisando conserto. Fa-
go hoje em sua casa a di-
nheiro. Tel. 29-1738. IVAN.

11779 64

KOMBI

KOMBI LUXO 61 — Sincroniza-
dn. De particular para parti-
cular. Vendo à vista, único do-
no. Ver Prefeito João Felipe 435,
Santa Teresa. Tel. 32-6848.

11094 64 .
KOMBI — Canaping super luxo,
estado de nova, com mesa, ca-
ma, colchão de mola, rádio, c|
dois alto-falantes, arm-ários, bar,
terraço de lona, bagageiro com
escada etc. Preço de venda. NCrS
7.000,00 à vista. Motivo viagem.
Ver Costa Ferreira, 106, esquina
Visconde da Gávea. Telefone:
23-2094. 16714 64
KOMBIS, PICK-UP e caminhões.
Precisa-se de diversos, todos us
tipos para serviço de entrega.
Tratar Rua Barão de São Fé-
lix, 187. 9497 64
KOMBI — Compro, mesmo
precisando conserto — Pago
hoje, em sua casa-a dinheiro.
Tel. 29-1738 — IVAN.

11780 64

JK FNM 2000 - 0 km
Pronta entrega em toda. as cores. Financiamento

até 24 meses pelo crédito direto ao consumidor. Acei-
tamos seu carro usado como parte de pagamento Te-
lefones 57-8058 e 54-4923 até as 22 horas. 14740 64

ALFA ROMEO
2.000

Para pronta entrega em qualquer côr. Financiamento
até 24 meses. Garantia até 10.000 km.

MECÂNICA VICTORI S/A
(0 maior revendedor da F.N.M. do Brasil).

Av. Brasil, 2.306 - Tel. 34-0448 - 34-1573
- Sr. Darci. 94706 64

RURAL JEEP

RURAL — Compro ã vista
sem aborrecê-lo. 59 à 2.600,
60 à 2.800,. 61 à 3.500, 62 à
3.800, 63 à^l.200, 64 à 4.700.
Traga o carro, receba na ho-
ra. Das 8 às 15 horas. Rua
Maria Amália, 67. Tel
38-3891. 11800 64

SHELL BRASIL S.A.
(Peiróleo)

vende:
VOLKSWAGEN, sedan, 1962, verde. Poderá ser

visto na Av. Rio de Janeiro. 2302 — Portão letra "O",

deJ7_às 11 e de 13 às 16 hs.
Propostas, até dia 17/5/68 às 17 hs., endereçadas

à Chefia de Materiais, Av. Rio Branco, 115 — s/1003.
9427 64
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A Dinamarca é o país dos contos de fada e
não só porque é apáfria de Hans Christian An*
dersen, o célebre narrador de Odense. Se o turis-
ta, a passeio por Copenhague, precisar pedir uma
informação, o dinamarquês por êle interpelado

assim que percebe estar talando com um es*
trangeiro — logo lhe contará tudo do mundo
fabuloso que originou a capital.

Se o visitante tiver boa imaginação e fan*
tasia, poderá ouvir esta extraordinária história: .,,
uma vez, a bela deusa Gefion conseguiu forçar \rei da Suécia, Gylfe, a fazer-lhe uma estranha \
promessa. Ele teria, que presenteá-la com toda
a terra que ela conseguisse demarcar com um
sulco, arando durante uma noite inteira. A astu-
ciosa deusa transformou seus quatro filhos em
bois e, antes que o sol nascesse, recortou da Sué-
cia uma, grande faixa de terra, que prodigiosa-
mente foi transportada em alto mar. Aquela to-
mou o nome de Siaelland e naquela ilha surgiu

e ainda prospera — Copenhague.

Os dinamarqueses gratos construíram em *
memória da deusa uma fonte cercada por quatro
bois. O amável guia de uma excursão pela. cidade
a mostrará, principalmente por se encontrar o
monumento no mesmo caminho de outra famosa
estátua: a da Sereia, imortalizada por Andersen
num de seus contos e tida agora como o símbolo
da Dinamarca.

Visitantes de todas as partes admiram-na
todos os dias do belo jardim fronteiriço. A oferta,
há cerca de 10 anos, de uma coroa de flores, por
um oficial da Marinha brasileira, virou hábito
dos turistas e os dinamarqueses ficaram muito
sensibilizados.

Copenhague — para quem deseja conhecer
essa encantadora nação escandinava — é uma
etapa obrigatória: mais ou menos como Paris o
é para a França. A cidade — que entre outras
coisas possui um dos maiores e mais movimen-
lados portos do Norte (o nome Copenhague sig-
nifica exatamente "porto dos mercadores") —
conserva ainda hoje a estrutura que lhe foi dada

i) no fim do século XVI pelo famoso "rei constru-
¦fl tor", Cristiano IV. Não obstante isso, não é uma

cidade cheia de ruínas ou de "recantos de mu-
seu". No entrelaçar-se dos seus inúmeros canais,
de suas fortalezas e dos seus parques ela conse-
guiu conciliar o antigo e o moderno, mantendo
vivo o símbolo do bom gosto.

Qual a melhor estação do ano- para se visi-
tar a Dinamarca? Pode-se lá chegar em qual-
quer período do ano e o turista sentir-se-á co-
mo na própria casa, pois uma das melhores qua-

idades dos dinamarqueses é àquela de saberem (transmitir imediatamente aos hóspedes o pró-'
jjrio inato otimismo. Um pequeno exemplo de
como o dinamarquês gosta de bem receber es-" •
tá nos jardins da maioria.das residências. Os
mastros onde o dono da casa hasteia longas ti-
vas com as cores do país, para anunciar que es-;
tara em casa, pronto para receber o visitante.

Dia 1.° de Maio abriu-se em Copenhague o
Tivoli, o qual não é simplesmente um grande
jardim, um.imenso parque de diversões, um ce-
hário repleto de restaurantes, de bares, de bai-
les e de teatrinhos. É tudo isso junto, multipli-
cado por cem, com o simpático privilégio de sim-
bolizar o inexaurível desejo de viver dos dina-
marqueses. Por que esse Éden terrestre tem um
nome italiano? Porque em 1842, quando o ar-
quiteto Georg Castensen o projetou,* inspirou-se
no célebre jardim italiano que surge exatamen-
te em Tivoli, perto de Roma.' .

Mas a lembrança da Itália não se limita ao
nome. Logo à entrada do grande parque, o vi-
sítante recebe as boas-vindas de um excelente
teatrinho, onde todas as noites Colombina e Ar-
lequim mimam para o grande público cosmopo-
lita de Tivoli a antiga "comédia da arte" italia-
na. Mas no parque há mil e uma atrações. Va-
mos enumerar as mais interessantes: Muslinges-
kallen é um enorme teatro ao ar livre,' no qual
ininterruptamente,, exibem-se acrobatas, presti-
digitadores, palhaços e cantores; na.Glassalen a
orquestra sinfônica de Copenhague dá dois con-
certos por dia. Além disso, a cada ponto do
bosque (em Tivoli contam-se mais de 130 mil
árvores) surgem restaurantes de- todos os tipos
e preços. Outros encontram-se em suntuosos pa-
go-'es, mesquitas e palácios de iluminação fe-
érica.

• Acrescente-se a isso os bailes ao ar livre,
o teatro das pulgas, os salões para jogos de car-
Ias, a roda-gigante do tipo Prater de Viena, o
laguinho onde se alugam minúsculos barcos,' e

se terá uma pequena idéia deste ciclópico "jar*
dim das maravilhas".

Existem ainda muitas outras belezas em
Copenhague. A Raadhus Plads é a Praça Mu-
nicipal, o coração da cidade, por onde passamtodos os ônibus e bondes; a Praça da Bolsa possuimagnífico palácio renascentista, *de tijolos ver-
melhos, sede da mais antiga Bôlsà do mundo;
O canal de Nyhavn, onde à noite os marinheiros
de todo o mundo, bebendo cerveja pu uísque,
ouvem música, dando Vida a um dos mais pi-
torescos e vivos quadros de alegria e despreo-
cupação.

Depois de Copenhaque, uma etapa obri-
gatória é Helsingor (que fica a menos de 50
quilômetros da capital), a famosa Elsinor onde
«^hakespeare desenrola a tragédia de Hamlet.,
O castelo de Kronborg com suas torres de defe-
sa sóbre o mar, com a enorme sala interna de
65 metros de comprimento, com as esca-
darias intatas faz reviver os tristes acontecimen-
tos que se abateram sobre o príncipe dinamar-
quês e sua família. Neste castelo estão os restos
mortais de Olegário, o Dinamarquês, título que
os estudantes usaram como senha durante .a
acupação alemã, na Segunda Guerra Mundial.-

Se sobrar ainda um pouco de tempo, poder-
se-á chegar até a ilha de Fyn e, depois de ter
atravessado uma parte das terras mais férteis
da Dinamarca, visita-se Odense, a cidade prin-
cioal, onde, além de encontrar a casa em que
viveu o escritor Andersen, se poderá admirar
uma série de castelos antigos, participar de
alguma festa campestre e, pela manhã, beber o
melhor leite do mundo.

4

O contato com a vida agreste permitirá
apreciar o outro lado positivo da'moderna ei-
vilização dos descendentes de Hamlet.

Viagem ao

país dos

contos

de fadas

TURISMO

RENATO TELLES
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Niagara Falls
e suas

maravilhas
Niagara Falls (Cataratas do Niagara), uma das

sete maravilhas do mundo, é-o centro da região fron-teiriça de Niagara situada entre os Estados Unidos e oCanadá. Na realidade, quem fornece o volume imenso
de água para a formação das cataratas é um estreito
rio que liga os lagos Erie e Ontário. A cidade de Nia-
gara Falls situa-se a 30 quilômetros de Buffalo.

É considerada um grande centro industrial, bem
com0 um lugar de cenário maravilhoso e empolgante,
e. uma das melhores vias de acesso ao Canadá.¦Niagara Falls possui cerca de 10 entidades étnicas
que promovem atrações e falam a língua de seus pai*-ses (italiano, polonês, castelhano, armênio, árabe, ale-
mão, etc). Essas sociedades integram o mundo social
e cultural da cidade, com as suas promoções de cará-
ter artístico e cultural e proporcionando ao visitante
momentos de grande satisfação/ cantando músicas de
seus países.-As cataratas estão localizadas a sudoeste da cidade,
no Rio Niagara. Vistas de qualquer lado, formam um
magnífico espetáculo. As "American Falls" têm um
alinhamento irregular. As "Canadian Falls" contornam
uma curva profunda, recebendo o nome de "Horseshoe
Falls". As quedas são iluminadas, com luzes coloridas
por duas horas depois que,, anoitece, e os visitantes
têm, então, a oportunida.de maravilhosa de presenciar
uma das sete maralvilhas do mundo totalmente
iluminada num desfile de cores que dificilmente po-
dera ser igualado.

Existem vários locais construídos especialmente
para observação das quedas: "Prospect Point", que
poderia ser chamado de Ponto Principal,' pelo ângulo
de visão e espetáculo .que proporciona àqueles que
para lá se dirigem, é um local de difícil acesso, mas os
esforços são compensadores.

SÍMBOLO

Andersem imortalizou a sereia num de seus contos e hoje ela é o símbolo de um país que deve ser visitada

A "propesct Point Observation Tower", uma. torre
erguida sobre .os rochedos, também se constitui num
magnífico local, dotado de visão panorâmica das Ca-
taratas. É uma estrutura de alumínio e ferro, er-
guida no lado americano e alcança uma boa altura,
dando, portanto, esplêndida visão do conjunto. O in-
gresso custa 25 centavos de dólar e crianças menores
de 10 anos têm entrada grátis.

Um serviço de barcos leva os visitantes ao pé
das cataratas num passeio realmente inesquecível. Ca-
da vinte minutos sai um barco carregado de turis-
tas, que se deliciam apreciando bem de perto a queda
das águas. Os barcos passam diretamente em frente
das "American Falls", "Rock of Ages", "Cave of the
Winds" e aproxima-se o máximo permitido das "Hor-
seshoe Falls". A tarifa cobrada.é de US$ 1,50, crian-
ças até 5 anos hãò pagam. Isso inclui, aluguel de rou-
pas especiais de plástico ou de borracha1, para proteção.

A "Goat Island", um pedaço de terra situado no
meio do Rio Niagara, separa as "Canadian Falls" das"American Falls". O acesso a essa ilha é feito através
da ponte denominada "Old Goat Island Bridge", ou
através de um veículo especial que permite aos turis-
tas uma visão ampla e emocionante das cataratas.

A fim de facilitar a locomoção dos visitantes quan-
do na ilha, a Administração da cidade houve por bem
pavimentar alguns de seus trechos, bem como lugares
para observação das quedas, que se apresentam espe-
taculares. Os visitantes podem, assim, escolher o me-
lhor. recanto ou o melhor e mais favorável ângulo
para suas fotografias e filmes.

Há em Niagara Falls. uma área denominada "Old
Fort Niagara", que é também umà das melhores atra-
ções do local. O forte localizado na junção do. Rio
Niagara e do Lago Ontário, em Yougstown, a alguns
quilômetros de Niagara Falls, proporciona ao visitan-
te. uma, visão autêntica dos anos de 1.700, com.suas
construções de pedra dos tempos pré-históricos, e tudo
o mais que relembra com exatidão uma época cheia
de glórias e de heroísmo. O forte abre diariamente, O
preço dp ingresso para o Forte é de 50 centavos de
dólar e crianças até 12 anos entram gratuitamente.
O local possui todos os melhoramentos para qualquer
tipo de excursão: Diariamente, às 16h45min, as ban-
deiras dos três países que já ocuparam o forte: França,
Inglaterra e Estados Unidos, são hasteadas numa ce-
rimônia altamente evpcativa e são tocados os respec-
tivos hinos nacionais.

IDA E VOLTA
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PASSEIO INESQUECÍVEL

Serviço de barcos leva visitantes ao pé das cataratas num passeio inesquecível

Jornalistas do Rio e São Paulo participaram, na
última semana, do mais novo roteiro internacional
estabelecido pela VARIG, agora ligando d Rio a
Copenhague, com escala em Roma. Um excelente pro-
grama, preparado pelo Departamento de Propaganda
daquela empresa, demonstrou como se tornou mais fd-
cil, serti maiores ônus, a aproximação dos brasileiros
o este pequeno e ao mesmo tempo grandioso pais
que é a Dinamarca.

Do programa elaborado, destacaram-se as visi-
tas ao Berlinske Tidente, o mais antigo jornal da Eu-
ropa, as fábricas de cerveja Tuborg e Carlsberg e ao
castelo áe Kronborg, palco ãa mais célebre tragédia
ãe Shakespeare.

De Copenhague, a comitiva deslocou-se para
Francoforte e daí para Paris, encerrando uma viagem
inesquecível, permanentemente sob as atenções dêste
fabuloso Carlos Alberto Garrido, do Departamento ãe
Propaganda da empresa.

* *
Problemas ligados ao desenvolvimento turístico

ãe Saquarema, no Estado do Rio, foram discutidos
esta semana, âutante úm congresso promovido pela
municipalidade local.

* »
A Presidência da, Confederação Nacional da In-

dústrta apresentou, esta semana, durante um coquetel,
detalhes do Coronado Palace, o primeiro hotel exe-
cutivo.

. * * *
A Associação dos Executivos âa Aviação Comer-

ciai promove dia 15, no Ginástico, almoço durante o
qual será entregue a Décio Camões o titulo ãe
Executivo do Ano de 1967. - *

Manaus reuniu esta semana a diretoria âa
AVIANCA, que veio de Bogotá para o jantar come-
morativo do primeiro aniversário da linha internado-,
nal, que tem como ponto de partida a capital ama-
zonense.

» *
A Japan Air Lines acaba de inaugurar o seu

quarto escritório na América Latina. Desta vez foi
instalado .em Buenos Aires.

* «
A Agência Abreu inaugurou,' sexta-feira, suas

novas instalações, na Rua Santa Luzia, 799, 139 andar.
Na ocasião, ofereceu coquetel aos seus tradicionais
clientes e jornalistas', apresentando,, ainda, o seu novo
delegado para o Brasil.

?• • *. r .i
¦ A TAP e a Cruzeiro áo Sul acabam ãe firmar

acordo operacional, pelo qual a empresa brasileira,
ficard com o encargo ãe levar os passageiros da TAP
para as demais cidades brasileiras, além de Recife,
Rio ou São Paulo.

.* » |".-'
A VARIG acatia de completar 41 anos de fun-

dação. A assembléia geral dos acionistas que legalizou
a fundação da empresa foi a 7 ãe maio de 1927, mas,
três meses antes, realizdva-se, por injeiatiua da em-
presa, em organização, o primeiro vôo da história do
transporte aéreo, no Brasil, cabendo-lhe, assim, o ti-
t-iilo de pioneira, com que se tornou conhecida e, ad-
miraãa em todo o País. A empresa prepara-se para,
inaugurar, no próximo mês ãe junho, sua linha para
o Japão, aumentando, consideravelmente, sua exten-
sa rêâe que já abrange as três Américas, Europa e
África que tantos benefícios tem trazião para o turis-
mo nacional e internacional.

. •
A Agência Diplomata inaugura nos próximos dias

a sua Sala Inglesa onde receberá, em ambiente tipica-
mente londrino, os clientes que desejarem viajar para
a Grã-Bretanha. As novas instalações da agência ti-
veram origem na crescente procura de suas excur-
soes para aquele país.

» * ¦

A Agência Cultur acaba de criar um setor de
promoção de venda e tours. Raimundo Leão, que per-
tência aos quadros da VARIG, vai dirigir o nôvó ser-
viço, já com pianos para o season deste ano.

* »
De José Geraldo Pereira recebemos o boletim do

Departamento de Turismo de Ouro Preto, contendo
•numerosas informações para os turistas. Recebemos
e agradecemos, também, Jet Tales, publicação da Luf-
th—n-i, Guia Aeronáutico e Revista de Viagens.
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Tcliecos lêm São Paulo vai
estatísticas
do turismo

De acordo com estatísticas
fornecidas pela AgCnda do
Viagens CEDOK, o número
dos habitantes tias grandes
cidades dn Toheco-EslovA.
qula que fmprendem excur-
soes ao exterior e três vf/fs
maior que o de turltsns da
zona rural que vfto ao es-
trangeiro. Quanto oo sexo,
atualmente, na mulheres
quase igualam a quantidade
de homens que atravessam
M fronteiras do pais a fim
de fa»r turismo.

ganhar o 1,°
hotel-escola

RAO PAULO ISucureali —
O governador Abreu Sodré
acertou e»ta semana eom o
sr. Braulllo Machado Neto,
presidenta dn Federn?Ao do
Comércio, e com o deputado
Orlando Zancimer, secreta*
rio de Turismo, a elaboração
de estudos para a Instalação
de um liotel-esoola. Trnta-se
do primeiro estabelecimento
a ser instalado »a América
do Sul, cujo objetivo é pre-
parar pessoal espwlallrado
para a rèúe hoteleira do Es-
tado.
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BARILOCHE
Nas férias tio Jullut

Visitando: SUL DO BRASIL,
MONTEVIDÉU
PUNTA DEL KSTH
BUENOS AIRES

IOA E VOLTA DE ÔNIBUS:Salda rm 04/07/68
IDA: NAVIO "EUGÊNIO C"VOLTA: ÔNIIUIS
Salda em 08/07/tS

Organização e Promoção:

SATURIH E AGÊNCIA CENTURY TURISMO
INFORMAÇÕES: Kua' do Ouvidor, 130 — S/loja

Tels.: 22-0037, 32-3155, 32-3530, J2-016J
11T

M45S

UM ÔNIBUS BRASILEIRO
PERCORRERÁ A U.R.S.S. -

ESCANDINÁVIA EM 1968
2.° VIAGEM - 2/8/1968
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Sào tantas as curiosidades turísticas, | cidades, monumentos ¦
civilizações que é difícil em poucas linhas descrever a viagem.
A romântica Alemanha (Ocidental - Oriental) — a alegra • dl.
vidlda Berlim — a Polônia cuja capital foi «0% destruída • rt-
construída de acdrdo com as plantas antigas. A planície da Rusala
que viu passar a "Grande Armée" de Napoleio — Moscou —
Novgorod • Lenlngrado com suas catedral» de cúpulas douradas,
fortalezas • Imensos tesouros de arte. Depois, o belo mundo da
Eseandinívia desde Helslnk até Copenhague.

No regresso a Paris deste tour de 73 dias, cruzaremos ainda
•s Patses Baixos. Uma semana am Paris • 5 dias am Londres
«ompletam o programa e o mês de agosto.

A Idéia da viagem t conhecer as grandas cidades, a povo,
• campd, as pequenas aldeias, o colorido das multidões, enfim,
dói» mil anos de cultura em um mundo diferente.

Mais uma promoção di

Mm ifittcu se nhsm £ risusus im
Avenida Graça Aranha, 174, Grupos 1003/-* — Tels.:

52-3628 • 42-9314
End. Teles.: DIPLOMATA — Rio de Janeiro — Brasil
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45 DIAS CONHECENDO TODA A AMÉRICA

APENAS NCr$ 193 MENSAIS - SAIDA 11/1/69
COM A BRANIFF INTERNATIONAL
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JViO É JARDIM NEM ADOBADAS NAS RUAS
É QUADRADO O NOVO SÃO DE BERNA O SELO
MADISON SQUARE CARACTERÍSTICO

O novo o majestoso Madison Squnre Garden,
de Novn York, nâo c nem "square" (quadrado) nem
"garden" (jardim). Alem disso, está a vários blocos
de distância da Madison Avenue, onde foi* construída
sua primeira versão, há 89 anos. Ninguém, contudo,
ousou mudar-lhe o nome.

O Madison Square Garden já é uma institui-
ção não apenas nos EUA, mas também em todo o
mundo. Conforme declarou o prefeito John Lindsay:"O Velho Garden" íoi o maior de todos. Por duas ge-
rações nquôle cenário representou o máximo na car-'
reira de qualquer artista ou desportista".

O novo "Madison Square
Garden" é uma estrutura
circular com sete andares,
nssemelhando-se a um bolo
gigantesco. Sua construção
foi orçada em 53 milhões
de dólares. Está situado sô*
bre uma estação de "sub-
way" e é ligado, por uma
passagem envidraçada, a
um «dificio de escritórios,
de 29 pavimentos, que
constitui o segundo compo-
nente do "Madison Square
Garden Ccnter".

O antigo "Garden", que
fechou em seguida a uma
exposição de cães, em íeve-
reiro do corrente ano, havia
sido destinado principal-
mentç à apresentação de
lutas de boxe e de espeta-
culos circenses. O novo"Garden" é indicado para a
prática de qualquer espor*
te de recinto fechado, bem
como para espetáculos de
qualquer gênero.

A arena de esportes tem
acomodações para 20.000
espectadores sentados e é
apenas uma de suas sele
novas dependências. Além
disso, há um anfiteatro pa-ra 5.000 pessoas, um cine-
ma para 500 espectadores,
uma galeria de arte, sede
do Museu Nacional do Es*
porte: uma rotunda, para
exposições de todos os ti*
pos, e um local para a prá-tica do boliche, com 48 pis*
tas. O novo "Madison
SquHre Garden" abrigará
cerca de 800 eventos
anuais, mais da metade dê-
les atrações sem caracterís-
tiess esportivas.

A nova estrutura circular
é inteiramente dotada de
ar condicionado e os críti-

Conferência
da IATA
abre dia 14

Será aberta pelo gover-nador Negrrfio de Lima, no
próximo dia 14, a 9.» Con-
íerêneia de Relações Públi-
cas da IATA, que se reali-
zará no Hotel Glória sob os
auspícios da Secretaria de
Turismo, reunindo repre-
sentante; de empresas áe
aviação de todo o mundo.

A abertura será às lOh
e além do governador >íe-
grão de Lima comparece-
rão os srs. Knut. Ham-
marskjold, diretor-geral da
IATA. Erik de Carvalho,
presidente da Varig, e Levi
Neves, secretário de Turis-
mo. O encerramento será
no dia 16.

No próprio dia 14 fala-
rá. já como parte dos de-
bates, o sr. Eric Campana,
presidente da LAN-Chile.
Sob o tema "Ruído — Uma
Provável Solução", usarão
da palavra os srs. R.
Boyd, diretor de engenha-
ria e serviços de manuten-
ção da IAT.\; e William
Simpson, chefe de Relaçõea
Públicas ds British Euro-
pean Airways.

No dia 15 o tema "Im-
plicações Financeiras na
F.ra do Transporte Aéreo
em. Massa" será abordado
pelos srs. Koy Dickerson,
vice-presidente do First
City Bank oi New York;
Dérek Glover, diretor-fi-
nanceiro da BOAC; e Se-
ling Altschul, presidente da
Aviatlon Advisory Service.

No dia IS o tema será "A
Cireunvi?.inhança Comer-
ciai", e falarão os srs. V.
H. L. Dubourcq, vice-pre-
sidente da KLM; A. R.
Gate, diretor dt tráfego in-
ternacional e vendas da
Varig: A. F. Dubash, di-
retor da IATA; e H. Don
Reynolds, assistente de di-
retor-geral de tráfego da
IATA.

Ainda no dia 16 será dis-
cutMo o tema T>esenvol-
¦cimenta Turístico na Dé-
cada d« TO". Falarfio os
srs. Charles South, vice-
president» da Branlff para
• América do Sul; William
F. Prigge, viee-presidenta
comercial da Hilton Inter-
nacional Company; Hector
Pinheiro, diretor de Turis-
mo de Porto Rico; Colin
Collins, editor do Travei
Trade Gaiette: • Sami Ra-
baby, assistente do vice-
presidente (relações públi-
cas) da Middla East Airli«
aes Airliban.

cos não têm regateado elo-
gios à excelente acústica do
anfiteatro. Ali serão apre-
sentados concertos sinfôni-
cos, bales, operetas, expo-
sições de flores, jogos de
basquete, tênis, desfiles de
modas e espetáculos circen-
ses.

O primeiro "Madison
Square Garden" foi erigido
em 1837, inicialmente, co*
mo um depósito de cargas
da ferrovia "New York &
Harlem". Vago em 1871, íoi
em seguida ocupado pelo
famoso circo "Barnum".
Recebeu a denominação de"Madison Square Garden"
após ser adquirido, em 1879,
por William K. Vanderbilt,
que o transformou em are-
na de esportes. Uma de
suas primeiras atrações,
Dessa fase, foi uma luta de
boxe da qual participou
John L. Sullivan, atraindo
10.000 aficionados. Demo-
lido em 1889, um novo "Ma*
dison Square Garden", mais
requintado, surgiu em 1890,
encimado por uma vistosa
estátua de Diana, a Caçado-
ra. Êste íoi também le-
vantado no mesmo local,
Madison Avenue com a Rua
26. Em 1925, o "Garden"
íoi transferido para a cida-
de alta, ocupando uma edi-
íicação que se assemelhava
a um grande armazém. Foi
o menos atraente dos três
"Garden" e, contudo, aquê*
le que se tornou mundial-
mente conhecido. Essa edi-
íicação, de onde o "Madi-
son Square Garden" saiu
para a sua nova sede, en*
contra-se desocupada e seu
destino não está ainda de-
cidido.

O novo "Garden" foi eri-
gido sobre a área onde an-
teriormente ficava a velha
Estação Pensilvânia, uma
estrutura dórica clássica,
que desapareceu por im*
peraüvo do progresso.

As «-.bobadas são o selo característico e pitoresco
de Berna. É certo que também as encontramos em
outras cidades suíças. Entretanto, em nenhum lugar
as abóbadas estão em cada lado das ruas, sem in-
terrupção, até numa distância de 12' quilômetros,
como na Capital suiça.

As crônicas não especificam a origem das abó-
badas. Supõe-se de todos os modos, que existiam
desde a fundação de Berna, em 1191. Uma antiga
legenda pretende, inclusive, que os pilares das pri-
meiras abóbadas eram troncos de árvores abandona-
das, restos do bosque que se estendia oütrora pela
região.

É preciso haver passado
sob as abóbadas para des-
brir seus encantos. São as-antecâmaras da alma lo-
cal. Algumas foram mrjdar-
nizadas, outras conservam
sua peculiaridade da Ida-
de Média. As abóbadas
permaneceram como um
eterno mercado coberto, on-
de artesãos, ricos comer-
ciantes e artistas de todas
as classes buscam a manei-
ra de atrair a quem passa.

Não é necessário ter mui-
ta imaginação para evocar
a vida sob as abóbadas em
uma época relativamente
distante. Comadres, com
seus cestos de provisões
nos braços, que se encon-
travam como por casuali-
dade, para trocar seus úl*
timos cochichos; magistra-
dos a íalar de- política, me-
ninos brincando.

Praça Mauá
tem plano
turístico

O plano de valorização
urbanística e turística da
praça Mauá foi debatido
esta semana, no Clube de
Engenharia, durante en-
contro patrocinado por esta
entidade e o Touring Club
do Brasil. ,

, Na ocasião, o secretário-,
geral do TCB, er. Edgard
Chagas Dória, leu declara-,
ção do arquiteto Burle Marx,
na qual o conhecido urba-
rii6ta salienta o excepcional
valor paisagístico da coli-
na de São Bento, lamentan-
do a anunciada cons-
trução de um grande edifí-
cio no local.

A reunião íoi presidida
pelo engenheiro Héiio 'de
Almeida e dela partici-
param, ainda, o presidente
da EMBRATUR, represen-
tantes do Ministério da
Marinha • do governo da
Guanabara.]

Hoje em dia as abóbadas
são de pedra, maciças, cor
tadas em semicírculo, nas
ruas onde passam os auto-
móveis mais modernos.
Mas a animação continua
protegida por grossos pila-
res, do estilo gótico, adiah-
te das lojas antigas, sem*
pre bem iluminadas.

A quem pertencem as'
abóbadas? Essa é outra
particularidade da cidade
de Berna. Em sua origem,
não pertenciam a ninguém,
como poderia imaginar-se
propriedade do cidadão, ou
que formavam parte do do*
minio público. N^ verda-
de, os cidadãos de Berna
estavam autorizados a cons-
trair sua casa sob o arco. Ho-
je, pertencem aos proprietá-
rios das lojas ou residências,

,mas o público tem direito
de passar sob elas.

México sem
hotel para
rotarianos

CIDADE DO MÉXICO —
(Reuters — CM) — Os
principais hotéis da Cjdade
do México informaram que
não dispõem mais de aco-
modaçfies, ao se reunirem
nesta capital mais de 15.000
delegação, à Convenção anual
do Rotary Internacional,
que será instalada amanhã.]

Todos os hotéis de luxo e
de primeira classe estão com
seus aposentos reservados e
os delegados retardatârios te-
rão de se contentar com os
hotéis de segunda classe.

Uma variada programação
foi organizada para as es-
posas e filhos dos cOtaven-
cionais, inclusive danças
íolclóricas, visitas a mo-
numentoi. históricos 6 no
local doí' próximos jogos
olímpicos.;
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JÓIAS NÁ VITRINA
A British United Airways está apresentando em' suas vitrina*, da Avenida

P.io Branco, esquina de Santa Luzia, 10 peças das réplicas das jóias da Coroa da
Inglaterra, pertencentes ao Museu de Londres, dando ao público carioca, uma
verdadeira mostra da beleza do tesouro britânico. Após a exibição no Rio, as
réplicas serão levadas a Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Salvador, para as
solenidades de inauguração dos escritórios da BUA dessas quatro cidades. Durante
a apresentação das réplicas, esta semana, o público conheceu uma outra jóia, que
não é peça de museu, mas sim bem brasileira, moradora' em Copacabana e que
foi uma das recepcionistas quando da exibição das Jóias em Niterói.

vi.

\ 
c"

CÜMILLO KAHN
Viagens e Turismo tida.

Av. Rio Branco, 120 - sobreloja
Tel. 31-0061 - Caixa Postal 1523
Rio de Janeiro - Brasil
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£ 1 SUB EXCURSãO FIKlINCIIIDn Ò LONGO PMZO

Relembre os bons momentos de Uva.
Carnaval e Vinho!

Tome

VINHO MOSTEIRO
o sabor do melhor vinho gaúcho

83468
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EMBAIXATRIZ

A linda morena Maria da Graça Rosa, de 19
anos, representando a cidade de Pirajuí, no Noroeste
de São Paulo, foi eleita domingo último, em Poços
de Caldas, a Décima Embaixatriz do Turismo Brasi-
leiro. Essa promoção do turismo interno do Brasil
contou com a participação de representantes de mais
de 200 cidades de seis Estados brasileiros, sendo que
a íinalíssima foi disputada por 27 jovens de São.
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

ADISABEBA GANHA
MELHORAMENTOS E
BENEFICIA TURISMO
ADIS ABEBA (Reuters-CM) — Adis Abeba é uma
das cidades africanas de mais rápido crescimento.
Com uma população de um pouco menos de 64.000
pessoas de acordo com o censo de 1967, e os limites
da, cidade do • leste da «África, se proclama ser a
maior cidade dos, 38 países membros da organização
da unidade' africana (OAU).

É também um importante local do" mundo afri-
cano, abrigando a sede da Comissão Econômica das
Nações Unidas na África, a sede da OAU e os

escritórios de outras entidades internacionais, tais
como a organização mundial de saúde e a organiza-
ção internacional do trabalho.

É uma questão de prestígio para os países man-
ter Embaixadas em Adis Abeba e cerca de 60 Em-
naixadores são crederfçiados junto à Corte do Impe-
rador Haile Selassié.

Há dúzias de novos edi-
floios em construção, in-
cluindo o primeiro hotel
Hilton ao Sul do Sabara —
um bloco de 12 andares
quase do lado oposto ao
Palácio Imperial do Jubl-
leu.

Adis Abeba — êste nome
significa "Flor Nova" em
aramaiqo — é uma cidade
nova. Ela foi fundada pelo
imperador Menelek II há
oitenta anos atrás e, embo-
ra esteja assumindo um as*
pecto mais moderno com
seus crescentes aumentos, é '
ainda plena de espantosos
contrastes.

Novos edifícios ' enfilei-
ram-se ao lado das peque-
nas cabanás de barro que
havia inicialmente, e das
TEJ-BEST (casas de bebi-
das), que abundam ainda
na cidade.

A rua principal, a via
ChurchiU, está em proces*
so de melhoramentos é
eventualmente. será uma
i m p ressionanté avenida
que segue diretamente da
estação ferroviária até a.

nova prefeitura da cidade.
Embora Adis Abeba se-

ja uma cidade em modifica-
ção, a mudança em si mes*
ma vem lentamente para
esta antiga terra da rainha
de Sabá. O visitante não
tem que aprofundar-se no
país para encontrar-se de
volta 'à idade média, com
servos prostrando*se diante

. da nobreza local.
Mesmo na própria Adis

Abeba não é comum ver-se
etíopes eretos na calçada
quando o imperador Hailé
Selassié passa de eutomó-
vel.

• A mais jovem geração de
etíopes, a maior parte dos
quais foi educada fora do
pais,/üca preqüentemente
impaciente e algumas vê-
zés frustrada com a lentidão
com que vão desaparecen-
do os velhos padrões.

Hoje, a linha aérea na-
cional voa para muitas ei*
dades locais, perfazendo em
uma ou duas horas uma
viagem que teria levado se*

«manas a cerca de trinta
anos atrás.

EXCURSÕES
FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI

SETE QUEDAS - ARGENTINA
Maravilhou viagem de navio descendo o Hio Paraná atéGnalra e continuação de ônibus, visitando: Sto Paulo — Pre-sidente Prudente — Mato Grosso — Porto Bnitâcio — Guaira•j- SETE QUEDAS — FOZ DO IGUAÇU — ASSUNÇÃO -San Bernardino — Ipacaray — Curitiba — Vila»Velbs —

Paranaguá, etc.Partidas: t maio — 11 Junho — S Julhoduração: 16 dias.
Ktr$ 669,00 - (DISPENSA VISTO)

BARILOCHE - ARGENTINA
URUGUAI - SUL DO BRASIL

Rio — Blo Paulo — Curitiba — Registro — Ca-dM és Ini— Gramado — Caracol — Canela' — Nova Petrópolis —
N. Hamburgo — P. Alegre — Montevidím — Punta Del Este— Colônia — Buenos Aires — Bariloche.De S a 30 de julho — Duraçío ti dias.

NCf$ 1 077,00 TUDO INCLUÍDO

BAHIA ENCANTADORA
Gov. Valadares — Teífllo Otonl— Vitoria da Conquista —

Salvador (hospedagem no. luxuoso Hotel Bahia) —
Feira de Santana — Mataripe

De K) a U de Julho — Durae&o 10 dias.

NCr$ 425.00 tudo incluído
BRASÍLIA - ARAXA

(TRIÂNGULO MINEIRO)
B, Horizonte — Gruta de Maquine — Três Marisa — Bra*aflia (Hospedagem no Brasília Palace Hotel) — Anápolis —
Goiânia — Uberlândia — Uberaba — Araxi (hospedagemno Grande Hotel de Araxi) — Rlbelrlo Preto — Campinas• — SSo Paulo.De 10 a 19' de julho — Durajlo M dias

NCr$ 409,00 tudo incluído
FINANCIAMOS EM 6-8-10 ÍRESTAÇOES

URBI et ORBI — Rua São José, 90
Grupo 2.10$ — Tels.: 42-0908 e 42-0447

M4U
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AMBIÇÃO EM DESTAQUE NO GRANDE
ESTUDANDO O PROGRAMA

— Xirol, na grama, corre muito
mais. Está bem colocado no percurjo,
pois ê um animal veloz, e a turma- está
acessível. É, portanto, o nome que te
destaca /ia carreira. Ponteiro, que vem
de bonis atuações e pega bem qualquer es-
pécie de terreno, é o principal adversário,
aparecendo tia reserva Ulesim, outro ani-
mal ligeiro e que vem de um fracasso
mas, va grama e no quilômetro, deve pro-
dvzir melhor atuação.

— Psicose, 7ia grama, é força des-
tacada. Vem correndo bem na pista de
areia e a turma, por sua vez, está mais
fraca. índia Moema, outra que sempre
¦figura na turma, e Gran Condêssa, em
fase de progressos, são os outros nomes
da carreira.

— Ambição volta em ótimas condi-
ções e, caso encontra uma raia normal pe-
la frente, vai ser difícil sua derrota. O
Alimento do percurso lhe é favorável e,
agora, a filha de Timão está bem prepa-
rada na distancia o que não aconteceu em
sua última apresentação. Borla, que está
em evolução e já demonstrou ser uma
égua atrevidu, ú forte competidora, fican-
do Argúcia, qne atravessa ótima fase de
entrainement, 7ia reserva à espera de ai-
gum fracasso das favoritas.

4  Al Fin esta absoluto na elimi-
«ntóría dos mais novos. É o único potro
ganhador e já figurou entre os melho-
res da turma. Em qualquer terreno, o
filho de Al Mabsoot não deve ser âerro-
tado. Dos adversários, o mais. perigoso ê
Petard, que melhorou, muito nos últimos
tempos e, agora, com o aumento do per-
curso vai correr muito no final, llota é
o terceiro nome da carreira, apresentan-
do algumas possibilidades.

— Janduí é o antigo Justiceiro, um
potro em fase de progressos e que encon-

ira, na tarde de hoje, excelente oporttmi-
dade para conqutitar a primeira vitória
na« pistas. Continua bem e a turma ficou,
mais fraca, melhorando também com o au-
menfo do percurso. Fogonaço, que correu
bem na última, e Style, de volta de um
pequeno descanso com trabalhos satitfató-
rios, são os "outros nomes da carreira.

— Rublrosa, se a carreira fôr mes-
mo realizada no tapete, aparece como fôr-
ça. Há muito que está na fila para ven-
cer, mas sempre chegam as chuvas e a
pista fica. pesada. Hoje, no entanto, se tu-
do estiver certo, não acreditamos que se-
ja derrotado, pois esti bem no percurso
e vai gostar do governo de Bequinho. Ou-
tonai e Mug são os principal* aduersários.
O'primeiro vem de boa» atuações na tur-
ma e continua bem e Mug é outro que os-
tenta boa forma, gosta da distância e pe-
ga bem qualquer espécie de pista.

— Estória, na últitna> perdeu uma
carreira ingrata. Chegou, a dominar a si-
inação, quando foi surpreendida por Aíe-
cano, em cima do espelho. Agora, na mjlha,
suas possibilidades são maiores, pois cos-
tuma atropelar curto e com- violência. Le-
va ainda o reforço de Old Flamme, que
reapareceu correndo bem e, embora a
companhia esteja mais forte, vai muito
favorecida no peso. Feudo, que anda bem
e corre muito na grama, i competidor. Da
mesma forma Freeness, que vem de fra-
cassar na areia pesada, sendo outra na
pista de grama.

— Gália vem melhorando a olhos
vistos, tanto que já correu muito em sua
última exibição. Agora, num percurso
mais favorável e na mesma turma de sem-
pre, acreditamos em sua vitória. Belfiore,
que vem de fácil triunfo na companhia e
seguiu melhorando, continua como forte
adversária, enquanto Eglanta, retornando
de um pequeno descanso e em boas'con-
dições de treino, reúne possibilidades.

GIL MONIZ VIANNA

POTROS DECIDEM
LIDERANÇA HOJE
EM CIDADE JARDIM

HOJE

\.» Páreo — 1.300 metros —
Var. — Às 13h30min — Prêmio
yanrell-1959 — NCr* 8.000,00.

Ks

i-1 Naflat, J. M. Amorlm. 55
íf-2 Irundi, C. Dutra 68
S—.1 Uracaia, J. G. Silva .. 55
*—l Nebita, A. Artin 55

õ Jasca, J. R. Olguin .. 55

í.o Páreo — 1.200 metros —
Crama — As 14h05min — Prê-
mio Fiat Foot-1960 — NCr? ..
2.500,00. .

" Per Bacco, J. Alves ..
St—2 Fortino, C. Taborda ..

3 Pontão, J. C. Ávila ..
8—4 Quan Quan, K. Nakag.

Lo D'Arco, C. Calvac.
Turuna. R. Machado.

5—7 Donacio, E. Amorim ..
Epigrafo, J. B. Olguin
Arnesto, F. S. Mach.

AMANHA

55
55
55
55
55
56
55
55
55

1.» Páreo — 1.200 metros —
Var. — Às 20 horas — Prêmio
Herdeira — NCr? 2.500,00.

1—l Mariella, A. Bonino .." La Fiesta, E. Le Mener
2—3 Assessora, E, Araya ..
3—3 Diligência, J. R. Olguin
4—4 Herdeira, G. Melo ...".

5 Good Night, E. Samp.

Ks

57
58
56
55
55;
55

1—1 Insígnia, E. Araya ...
2—2 Mickrldge, A. G. Silva
3—3 Hespanhola, C. Dutra.

4 Ubana, J. M. Amorim
4—5 Quisel, E. Sampaio ...

6 Uratá, M. Olguin ....

Ks
55
55
58
58
5S
55

2.» Páreo — 1.600 metros —
Var. — As 20h35min — Prêmio

3-r- Páreo — 1.500 metros —
Grama — As 14h40min — Prê-
mio Metaxas-1963 — NCr$ ....
1.500,00 — Pule Tríplice — la.
Indicação.

Ks

l—l M. de Mad.. E. Samp. 58" Michelâng., A. Araújo 55
8-2 Alarcón, J. R. . Olguin 57

3 Caderno, G. Amorim 52
8-4Saigô, S. Lobo 55

5 Jamel, G. Almeida ... 54
4—6 Elevado, A. Cassante '.' 53

7 Zarin, S. Iodice 56

4.° Páreo — 1.500 metros —'Grama — As 15hl5min — Prê-
mio Egoísmo-1964 — NCrf ....
1.500,00 —' Pule Tríplice — 2a.
Indicação.

Ks
1—1 Merry Chrlst., A. Araü. 54" Cawathar, J. Alves .. 53
*—2 Morubix., A. Autran 56

3 Erié, L. Quintanilha 47'
8—4 Letim, A. Artin 56

5 Liceu. A. Cassante .... 51
4—6 Kledo, A. Mello 54

Oitich, E. Sampaio ... 58
Mostrador, não correrá 53

B.° Páreo — 1.400 metros —
Grania — Às 15h50min — Clás-
isico Outono — NCrS 6.000,00 —
Pule Tríplice — 3a. -Indicação.

Carcará — NCrÇ 2.000,00
le Tríplice — la. Indicação.

Pu-

1—1 Licônia, A. Araújo ..." Energita, G. Amorim .
2—2 Baliram., L. Quintan.

3 Onanda, J. C. Sasso ••
3—4 Turbulenco, J. Miyash.

5 Raspaterra, L. C. Roc.
4—6 Quira, A. Altran ....

7 Bonanza, B. Oliveira .

Ks

54
54
53
53
53
53
53
53

3." Páreo — 1.200 metros —
Var. — As 21hl0min — Prêmio
Koneied — NCr$ 1.500,00 — Pu-
le Oríplice — 2a. Indicação.

Ks

55
58
58
58
54
58
58

1—1 Quibus. 3. G. Siíva .." Quart. l*t. K. Nakag.
8—2 Bonna Vlta, J. Fagund.Bagunceiro, E. Araya..
8—3 Pacaú, C. Dutra 

4 Bafejo, X. Sampaio ...
Ojet, J. F. Silva ....

Ks

55
55
55
55
56
55
55

8.» Páreo — 1.609 metros —
Grama — As lÇh30min — Prê-
mio Olheiro-1985 — NCr$ ....
3.000,00 — Pule Tríplice — la.
Indicação,

Ks

1—1 Pers. Love, G. Massoli 57
8—2 Gardingo, R. Machado. 57

3 Lovelace, A. Bonino ... 55
8—4 Fiteiro, J. S. Pereira 57• 5 Embaré. S. Lobo .... 55
4—6 Green Bala, A. Araújo 54

1 Maxim's, J. Alves ... 57

1° Páreo — 1.609 metros —
Grama — As 17hl0min — Prê-
mio Good WiU-1966 — NCrS
5.500,00 — Pule
Indicação.

Tríplice — 2a.

Ks

1—1 Maitiry, G. Almeida .. 56
S Delantero. J. Alves .. 56

•—3 Obaryne, K. Nakagami 56
1 Lenheiro, A. Bolino .. !6
í Sarg. Saund., TJ. Bire. 56

8-6Nigo, J. G. Silva ..., 56
Orveto, J. R. Olguin. 56
Farame, C Dutra .... 56

*-9 T. Marlr, J. P. Sant. 56
10 Flumen, J. Fagundes. 56
11 Poderoso, E. Sampaio 58

8.= Páreo — 1.300 metros —
Var. — Às 17h50min — Pr. Pre-
domlnante-1967 — NCr$ 
3.000,00 — Pule Tríplice — 3a.
Indicação.

1-4 Horsn, B. le
VrojoiFC* A,

Men. F.°
Artin ...

Ks

65
55

1—1 Monk, G. Amorim ....
2—2 Simum, C. Dutra 

3 L'autunno, J. M. Cav.
2—4 A. Nordic, G. Massoli

5 Violino, L. Quintanilha' 4—6 Armstrong, A. Masso.,
7 Paschoal, M. Rocha ,

4.» Páreo — 1.400 metros —
Var. — Às 21h45min — Prêmio
Realejo — NCr$ 2.000.00 — Pule
Oríplice — 3a. Indicação.

Ks

1—i Ambass., J. M. Amor. 57
2—2 Quixodó, R. Machado. 57

Farnei, M. Olguin ... 55
3—4 Guaxinin, J. C. Ávila 57

Rolex, J. G. Silva .... 57
4—6 Drink, E. Gonçalves . 57

Derro, E. Amorim .... 57

5.» Páreo — 1.30O metros —
Var. — As 22h20min — Prêmio
Micoren — NCrt 2.500,00 — Pu-
lé Tríplice — Ta. Indicação.

Ks
1—1 Gamei, S. Lobo 56

2 Maj. Day, R. Machado 56• 2—3 Gulderg, J. Fagundes 56
Heleno, E. Sampaio ... 56

3—5 Mustang, E. Gonçalves 56
Renovado, P. Peres .. 56

4—7 Migano, S. Iodice .... 56
Emérito, A. Masso ... 56
Heliópolis. não correrá 56

6.o Páreo — 1.300 metros —
Var. — As 22h55min — Prêmio
Dia Universal do Cronista de
Turfe — \NCrS 2.500,00 — Pule
Tríplice — 3a. Indicação.

1—1 Pangola, J. Carllndo .. 57
Raguza, E. Sampaio .. 56
Favônia. S. L. Silva. 56

2—4 Araby, J. Fagundes .. 56
Hilária, C. Dutra .... 56

6Urfa, A. Artin  56
8—7 Olandina, K. Nakagami 56

Olinka, J. K. Olguin 66
Malata, J. Alves .... 58

4-10 Briza, C. Taborda .... 86
11 Brenda, TJ. Bueno .... 86
13 Isadora, G. Almeida .. 86

T.° Páreo — 1.300 metros —
Var. — As 23h30min — Prêmio
Sévres — NCr$ 2.000,00 — Pule
Tríplice — 8a. Indicação.

Ks

1—1 Hauta, J. P. Santos .. 57
2—2 Liss, J. M. Amorim .. 97

3 Jiridia, A. Bolino .... 57
8—4 Dea Vinta. A. Altran 53

Churrua, E. Araya .... 57
4—6 Sábbia, C. Taborda ... 87

Jarming, F. E, Mach. 87

JVoturna _^
de quinta
na Gávea

l.o Páreo — Às 20h20min —
1.300 metros — NCrS 1.000,00.

Ks

1—1 Descanso 59
2 Ipará 55" Hal-Solita HHH 50

3—3 Guarápema 60
Gold Express 54
Ragazzon 55

3—6 Queppi 54
Flamante  53

Good Charm  53
4—9 Negra do Sul  67110 Motur  53

11 Dunois  55

. 2.° Páreo — Às 20h5Omin —
1.300 metros — NCrS 1.200,00.

Ks

1—1 Carapálida  59
Thartal -.. 57

2—3 Aquático  54
Redoxan  56
Faché  50

3-6 Jaburi  52•7 London Tower 58
8 Miss Eliete 53

4—9 Fass-Bier 51' 
10 Nurml 51
11 Itinga 54

S.o Páreo — As 21h20min —
1.300 metros — NCrS 2.000,00 —
PROVA ESPECIAL.

Kfl

1—1 Silêncio 59
2—2 Alicondom 53

Bigurrilho 59
8—4 Fox-Trot 60

5 Este  57
i—6 Drive-In  61

7 Fronton  69

4.° Páreo — As 21h50min —
.8.100 metros — NCrf 1,620,00.

Ks

1—1 Copag 88
3—2 Lipstick 88

3 Hal-Truz 54
J-4 Naipe 54

5 Regulus 54
4—6 Taarúp 54

Embalo 84

5.o Páreo — As 22h25min —
1.000 metros — NCr» 1.000,00 —
(BETTING).

1—1 Bom Destino  58
Fetichista  88

El Sirocco  54
3—4 Salnt Denis  88

Lord Byron .,  68
Medrar  65

8—7 Massacre ... 61" Rowdy 86
El Maestro 85

Lippi 51
4-10 Sotero 54

11 Vando 68
12 Papito .:....... 68
13 Kopcnick ..- 51

6.° Páreo — As 22h55min —
1.300 metros — NCr* 1.200,00 —
(BETTING).

1—1 Velodty  68
Ascurra  53
Hal-Solita  51

8—í Pamiaguá  58
Praianlnha  56
Vanga  51

8—7Kirinéa  55
" Kiriaki  51
8 Ridare -.  65

4-9 Eygirá  58
10 Falda  51
11 La Garçone , 81

7.° Páreo — As 33h25mln -»
1.600 metros — NCrf 1.200,00 —
(BETTING).

1—1 Fluminense 87
8 Sebenico «,,.. M
8 Celso ................. 88

notin • ••••••••••••*••«• Bo
¦"—o KCíUvc ¦ *•»•¦»••»••*••/ 89

" Frusal  80
Fotochar  88

T Repoty  88
8—8 Príncipe Valente ..... 87

King Madison 86
10 Paganinl 83
11 Hal-Báltico 82

4-12 Depex 64
•* Feitiço da Vila ,««.. S7

19 Ragamurün «r««. 67
14 Luthier  W

CONCURSOS AOTMULAOOS
Concurso 7 ptj. NCr* 28,R6,6*
Bettfng duplo .. BCr» 8*86.78

A atração de hoje é o
Grande Prêmio Mariano
Procópio, prova para a
ala feminina do turfe
carioca, em dois mil me-
tros. Reuniu um campo
diminuto, porém interes-
sante, uma vez que boas
éguas como Ambição,
Borla, Argúcia, Hocó,
Olalá, Elmira e Tabara*
na vão medir forças.

Ambição e Borla são
as favoritas da carreira.
Ambas vêm de boa atua-
ção no clássico vencido
por Good Girl, na milha
e na grama pesada,
quando Borla secundou
a alazã, dominando Am*

bicão. Neste dia, Ambi*
ção não estava bem pre*
parada para a carreira, o
que não acontece agora,
e, além disso, hoje são
mais quatrocentos me-
tros de chão, o que fa*
vorece a filha de Timão.
Desta forma, acredita*
mos na vitória de Ambi*
ção, apesar de Borla en*
contrar-se em fase de
evolução.

Das outras, Argúcia é
a mais perigosa,. uma
vez que está progredin-do a olhos vistos e corre
bem na pista de grama.Elmira, um dos bons no-
mes da geração do ano
passado, retorna de lon*

a ausência e, embora
m trabalhada, está

concedendo muita vanta*
gem às rivais. Hocó está
num percurso contrário;
Olalá não está correndo
nada e Tabarana, no per-curso e na grama leve,
apresenta.algum perigo,
pois atropela com von*
fade.

A reunião está marca*
da para as 14 horas e o
Mariano Procópio será
corrido às 15h30min.
Até às 18 horas de on*
tem eram connhecidos
os seguintes forfaits:
Carnavalet, Baden e Hal*
Gremito.

prêmio!
WEM

m
yp'-

RESULTADOS DOS
OITO PÁREOS DA
REVMÃO DE ONTEM
ca.

Montarias e últimas performances

1.° PAREO — Às 14h — 1.000 metros — NCr$ 1.600,00
— ¦-.i. i i .i ... ¦— i .....i ,,.  i ¦ ,i in.n i ¦ i i ... i ii ¦ —. -, ¦ —*M»

1—1 Ponteiro. J. Tinoco ... 57 2,> Meu Bem 1.200 lmlnl9s AL B. P. Carvalho
3 Anzlo, M. Nlclevisck 57 10.» R. Fox 1.000 lmin(Ms4/5 AP V. T. Tousa
3 Doh Ricardo, E. Mar. 57 10.» Meu Bom 1.20O lmlnlGs AL E. C. Pereira

3—t Ulesim, J. Barbosa ... 57 8.° Guandl 1.200 lmin20sl/5 AP M. Mendonça" Precioso, J. Brizola .. 57 12." Hannibal 1.300 lmln24s3/5 AL, M. Mendonça
5 Machan, I. LafraF.o .. 57 5.o Braddock 1.300 lmln24s AE J. C. Lima

8—8 Paquito, J. Gil 57 12.o S. K. 1.200 lminl6s2/5 AL Z. D. Guedes
Zé Faisca. C. Dlr Ros 67 11.» Hannibal 1.300 lmin24s3/6 AL J. Tinoco
Baldwin Hills, H. Vasc. 57 11.» Taarup 1.600 lmin43sl/5 AL J. Buriohi

4-9 Xirol, J. Paiva 57 7.' Meu bem 1.200 lminl9s AL V.Andrade
10 Arpino, M. Silva 67 11.» Vasligue 1.300 lmin20sl/6 GL A. Nahid
11 Anelo, P. Alves 57 11.» P. Gales 1.300 lmln23s4/5 AL V. G. Oliv. i

2.° PÁREO — Às 14h30min — 1.000 metros — NCrÇ 1.600,00

1—1 Índia Moema, C. Morg. 57 3.o Toujours 1.200 lminl8s3/5 AL J. F. Vale" Fain, C. Morgado ...: 57 8.° Sarojá 1.20O lrninl9s AE J. F. Vale
2 Jolly-Jo, C. A. Souza. 67 8." C. Queen 1.300 lminl9sl/6 GL V. Andrade

2—3 Psicose, L. Santos ... 57 3.» Sarojá 1.200 lminl9s AE J.E.Sousa
Elamore, H. V? onc. 57 lO.o Estamura 1.200 lminl3s2/5 GL J. Burioni
Nedinha, J. Baf ca ... 57 8.° Toujours .1.200 lminl8s3/5 AL ' J. C. Lima

3-6 Gran Cond., U. Meir. 67 5.o Toujours 1.200 lmlnl8s3/5 AL J. L. Pedrosa
7Meia Lua, A. Portilho 57 6/> Marucha 1.200 lminlSs2/5 AP O. F. Reis
8*Boccia, D. F. Graça ..57 9. Sarojá 1.200 lminl9s AE G. Morgado

4-9 Gouache, J. Pedro F.o 57 7.o C. Queen 1.300 lmlnlSsl/5 GL A. Correia
10 Isbarta, A. Aleixo .... 57 lO.o Eglanta 1.000 lmin04s3/5 AM A. Vieira
11 Carnavalet, N. correrá 57 ¦ R. Morgado.

3.° PAREO — Às 15h — 2.000 metros — NCrÇ 8.000,00
(Grande Prêmio Mariano Procópio)

1—1 Borla, J. Pinto .'. 57 2.» G. Girl 1.600 lmin46s2/5 GP J. Morgado
2—2 Ambição, O. Cardoso 60 8.» Estissac 1.600 lmin43s2/5 GP P. Morgado

3 Argúcia, J. Souza .... 60 l.o S. Ray 1.600 lmin44s2/5 AL G. L. Ferreira •
3—4 Hocó, A. Santos 57 1.° Randana 1.200 lmlnl6s2/5 AP L. Ferreira

5 Olalá. J. Pedro Filho 60 8.» Geiser 1.800 lmin49s GL A. Correia
4—6 Elmira. J. Machado .. 57 2.» G. Linda 2.000 2min05s2/5 GE M Sousa" Tabarana, D. P. Silva 60 7.° Serem. 1.400 lmln32s AP M. Sousa

^•••••••••-¦l I —I ¦ ¦ !¦¦¦ II UM II. ——UM II. fMH— mii—iui. . —¦¦!.. , ¦¦!!¦ .1 — .¦.m—mp—im**»

4.° PAREO — Às 15h30min — 1.300 metros — NCr$ 3.000,00

1--1 Al Fin, J. Queiroz .. 57 5.° Intrépido 1.200 lminlls3/5 GL F. Costas
Sol. du Mat, A. Mach. 63 5.° Jeu D.Or 1.20O lminl6s2/5 AM R. Costa

3—3 Hota, A. Santos 53 6,o Intrépido 1.200 lminlls3/5 GL M Almeida
Foníonelo, J. Borja .. 53 lO.o Dogom 1.000 lmin00s2/5 GL F. P. Lavor

8—5 Petard, M. Silva .... 63 4.° Naldinho 1.300 lminl9s GL P. Morgado
6 Gold Flnger, F. Est.; 53 8.o Jeu D.Or 1.200 lminl6s2/5 AM J. S. Silva

4—7 Acorillis, A. Lins .... 53 3.o Naldinho 1.300 lminl9s GL V. Allano*» Barrabás, S. M. Cruz 53 7.» Naldinho 1.300 lminl9s GL V. Allano
" ¦ " "" ¦*¦" I — I I ¦¦,,.——— ,1— ,| ,., , , | „.,, ¦¦!¦¦¦ |, | ———|

5.° PAREO — Às metros — NCr$ 3.000,00

1—1 Jandul (*), F. Esteves 55 3.° Dogom 1.200 lminl6s AL E: Freitas
2 Populaire, J. Machado 65 4.° Baracau 1.200 lminl7s AE P. Morgado

S—3 Jaburu, J. Pinto ..... 55 4.°.Dogom 1.200 lminl6s AL R. Silva
4 Dark Viking, J. Paul. 55 7.o Jeu D.Or 1.200 lminl6s2/5 AM G. Feljó

3—5 Style, M. Silva 55 2.» Jasmin 1.000 lmin03s4/5 AM M. Araújo
6 Igaraçu, A. Santos ... 55 9.° Dogom 1.200 lminl6s AL J. L. Pedrosa

4—7 Fogonaço, P. Teixeira. 55 3.° Jeu D'Or 1.200 lminl6s2/5 AM V. Aliano
Jando, A. Ramos .... 55 6.° Naldinho 1.300 IminlOs GL R. Carrapito
Angahy, I. Souza .... 55 13.» Jeu D'Or 1.200 lminl6s2/5 AM J. S. Silva
(•) ex-Justiceiro. .

6.» PÁREO — Às 16h35min — 1.200
(BETTING)

metros — NCr$ 2.000,00

¦.' ' ' "¦' ¦¦ ¦—¦¦¦- ¦¦ ¦«¦ m*m-~*-m-mmm——*-~mmm*mmm
1—1 Outonal, A. Machado.. 56 2.» Him 1.400 lmin26s GL E. P. Cout.

2 Ming, L. Corrêa 56 9.» Him 1.400 lmin26s GL N. P. Gome»
2—3 Nargel, L. Acuna .... 56 2.» ZYZ-22 1.200 lminl7s3/5 AM V. Aliano

4 Baden, N. correrá .... 56  L. Menezes
3—5 Reprovado, A. M. Cam. 56 4.» Tjmeral Í.OOO lmin03s AL C. Rosa" Rubirosa, M. Silva ... 66 9.» Tjmeral 1.000 lmin03s AL C. Rosa

6 Mangon, N. correrá .. 66  E. C. Pereir»
«-7 Mug, J. Pinto 66 8." Petrogard 1.500 lmin32s2/6 GL O. M. Fer.

Cadican, J. B. Paulielo S6 Estreante ——- L. Ferreira
Hal-Gremito, H. corr. 66 ——- —— V. Andrade

7.» PÁREO — Às WhlOmin -- 1.600 metros — NCr$ 1.200,00
(BETTING)

1—1 Estória, J. Pinto ...... 35 2.» Mecano 2.000 2mln04s3/5 GU R. Tripodi" Old Flame, E. Lima ..47 2/> T. Vamp 1.400 lminl6s2/5 GU S. Tripodi
Fair River, J. Queiroz 57 3.» Venuto , 1.600 lmin44s AP F. Costas

B-3 Freeness, J. Machado 66 6.» Venuto 1.600 lmin44s AP E. Freitas
Hepatan, L. Santos .. 48 6.° Bananos© 1.600 lmln38s4/5 GU A. C. Pimen.
Scapino, T. Pinto .... 48 8/> Reálve 1.400 lmln21s4/5 GU M. Araújo

3-8 Feudo, J. Borja 51 3.o Mecano 2.000 2min04s3/5 GU F. P. Lavor
7Lolrita, J. Garcia .... 60 6.o Mecano 2.000 2min04s3/5 GU V. Aliano
8 Cura-Leuíu, L. Corrêa 52 1» Praièira 1.000\lmin02s3/5 AM J. Coutlnho

. 9-Foxbridge, J. Souza .. 63 l.o P. Valente 2.100 2min20s AL J. L. Pedrosa
4-10 Rellcário, M. Alves .. 54 4.» Mecano 2.000 2min04s3/5 GU N. P. Gomes

11 Dragão, J. BaHica ... 50 5.» Mecano 2.000 2mln04s3/5 GU A. Araújo
13 Mar Claro, W. Mach. 52 7/> s. Isldro 1.600 lmin43s4/5 AP E. C. Pereira
13 Quantilo, O. F. Silva ., 60 9.« L. Cedro 1.400 lmJn29s4/6 AL C. Pereira

8.» PÁREO — Às 17h40min — 1.200 metros
(BETTING)

NCrÇ 1.600,00

1—1 Gália, 3. Machado .... 54 2.° Belfiore l.SOO lmin23s3/5 Ali E. Freitas
Tulinha, C. Diz Roí .. 58 2.o Iarapu 1.000 59s GL A. Correia

»—3 Albionc, R. Carmo ... 84 3.» Belfiore 1.300 lmin23s3/5 AL Z. D. Guedes
Estamura, J. Garcia ..64 6.° Belfiore 1.300 lmin23s3/5 AL M. F. Neves

3—6 Iarapu, J. Pinto 58 1.» Tulinha 1.000 69s GL J. L. Pedrosa
Ledermaus, O. Cardoso 58 4.° Serein 1.400 lmin32s AP J. C. Lima

7 Eglanta. A. M. Cam. 84 S.o Argúcia 1.300 lmin25sl/5 AE S. d'Amore
4—8 Belfiore, P. AlvsM .... 58 1.° Gália 1.30O Imin23s3/B AL R. Morgado

Lira, L. Santos 88 8/> Iarapu 1.000 69s GL E. Cardoso
10 Pilhada, L. Domingues 64 • 9.° Belfiore 1.300 lmin23s3/5 AL J. S. alva ,

Palpites

Hrol —i Ponteio -— Ulesim
Pskose — Índia Moema -— Gran
Condêssa
Ambição — Borh — Argúcia
Al Fin —• Petard — Hota
Janduí — Fogonaço — Style
Rubirosa — Outonal — Mug
Estória — Feudo — Freeness
Galia — Belfiore —' Eglanta

Cavalo no relógio

AL FIN continua em grande
forma e, hoje, volta a correr con-
tia adversários ainda perdedores,aparecendo, assim, como força
destacada. E o filho de Al Mabsoot,
demonstrando seus progressos,
passou os 1.300 em 88s, fazendo
todo o percurso contido e chegan-
do ao espelho com sobras visíveis.
Esta pronto para conquistar a
segunda vitória nas pistas em
qualquer espécie de terreno, prin-cipalmente na grama, onde seu
rendimento é mais acentuado.

Animais • MqtMla • Mm
VENCEDOR

Kateloi totaVyf

439 1.* Parto — 1.3M mrtMt — AP — Prtmio. NCr» J.000,00,

l.o Zanoqulnha, O. Cardoso 88
2.o Dabohêmia, A. Machado 54
3.o Happy Acqutttal, J. Borja o*
4.o leme, A. Santos 51
5,o Fair Suprema, J. Queiroz 53
6.0 Beavardam, J. Pedro T» M

• •

NCr»
0,12
1,66
0,59
0,74
0,31
3,78

12
13
14
22
23
34
94
44

NCrfl
0,1?
4,31

3,7» I
0.83 I

aja y.i
Nfio correu: Miss Cadir. . , _^ . , __ ...
DUerenças: vários corpos • paltta. Tnnpo: lminS3a4/8.
Vencedor: (1) NCrt> 0,U. Dupli: (13) 0,17. Placêai (1) Ml

• (3) 0,24.
Movimento do pireo: NCr$ 38.507,00. ._/„•- M_ . _\ZANOQlirisIHA — f.. a.. 2 anos. Paraná. W1»C>?! <_t*__ •

Capuena. ftwprietárlo: áfucl Loque». Trelnadort Walter Alta*».
Criador: Haras Pilmital.

440 2.» Páreo — l.BM metrot — AV — Prtmio: NCif 1.8W.8».

l.o Last Year, J. Garcia S8>
2.o Escol, M. Alves 54
3.o Vishnu, H. Ferreira 58
4.°Tartan, TI. Melrelle 88
5 o Mambrum, D. Santos 58
S.o Glron, M. Antônio 54
7.° Oleouro, J. Barbosa 88
8.» Amplexo, M. Hevla 54

NCr» 1
0,26

0,83
0,56
0,28
0,72
0,43
0,96

11
13
13
14
22
23
34
33
34
44

NCrl
l.W
0,39
0,25
0.58,
1,94
0,45
1,03
1.63
0,71
8,90

NSo eoreram: Mi Rey • Anelo.
Diferenças: 1 corpo e 2 corpos. Tempo: lmlntOs.
Vencedor: (5) NCr» 0,26. Dupla: (33) 1,83. Piada: (•) MT.
Movimento do páreo: NCrÇ 53.519,00.
LAST YEAR — m., c, 4 anos,,R. G. do Sul. ruiaçSo: New

Vear e Mapi. Proprietário: Ernesto Ávila Praga. Treinador: Wal*>
ter Aliano. Criador: Ernesto Ávila Praga.'

441 3.< Páreo - 1.800 metros - AP — Prtmio: NCr» 1.090.60.

NCr»
l.o Austin, A. Machado 86 0.24
2.0 Sândalo, J. Queiroz 96 0,27
3,o Rubeni K, D. Santos 52 4,47
4.o Souvien-Toi, M. Silva 56 0,46
5.o Belicoso, J. Pinto 56 0,24
6.o Mangon, E. Marinho 53 1,86
7.o Hal-Gremito, D. Neto 56 9,51
8.o Finegun, L. Corrêa 56 8,98

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

NCrt
1,70
0,33
0,34
0,46
8,14
0,33
0,62
8,70
0,15
9,79

N8o correu: Irado.
Diferenças*' vários eorpos e cabeça. Tempo: lminSTsS/S.
Vencedor: (5) NCr» 0,24. Dupla: (33) 0,33. Placês: (8) 6,15

• (3) 0,15.
Movimento do páreo: NCrt 57.790,50.
AUSTIN — m„ c„ 3 anos. Paraná., Filiação: Mehdi e Chatterie.

Proprietário: Stud F.A.N. — Treinador: Plácido Ferreira Cam-
pos. Criador: Haras Valente.

442 4.* Pireo — 1.000 metros - AP — Prtmio: NCr» Í.OoO.OO.

NCr»
l.o fndico, J. Machado 80 0,25
2.o Dom Chico, J. Pedro F» 54- 0,93
3.o Mlfalah, L. Santos 54 0,96
4.o Esplendor, F. Esteves 54 4,47
5.o Hall, A. Ramos 84 0,31
6.o Camury. 3. Santana 54 0,33
7.° Irajá, J. Pinto 94 0,84
S.oFaisfio, 3. B. Paulielo 54 4,31
9,o Afoito, M. Silva 84 0,97

11
12
13
14
22
23
24
33
84
44

NCrt
3,35
0,33
0,32
0,58
1,57
0,46
0,64
2,07
0,63

NCr»J NCrt
0,51 12 0,50
0,36 13 0,78
0,29 '14 0,67
0,48 22 0,86
0,66 23 0,40
1.31 24 0,33
0,51 33 2,53
1,85 34 0,49

44 0,83

MT

NSo correram: Happy Autumn.
Diferenças: 1/2 corpo e 1 1/2 corpo. Tempo: IminOZs.
Vencedor: (1) NCr» 0,25. Dupla: (12) 0,33. Placês: (1) 0,19

e (4) 0,37.
Movimento do páreo: NCr$ 84.214,50.
ÍNDIGO — m„ a., 3 anos, SSo Paulo. FiliacSo: Quebec e

Taiti. Proprietário: Haras SSo José e Expedictus. Treinador:
Ernanl Freitas. Criador: Haras SSo José e Expedictus.

443 '""riteo "* 1-30°mett0* ~ AP " prtm,°! N*rt I.WW.W.

l.o Iton, O. Cardoso 36
2.o Reverso, M. Silva .., 56
3.o Impostor, F. Esteves 56
4.o Urbaneja, J. Silva 56
5.o Belvedere, A. M. Caminha 56
6.0Z.YZ22, J. Queiroz 56
7.o Nlcolé, J. Souza 56
8,o Umeral, M. Alves 82

Não correram: Hanõi e Foreigner '
Diferenças: mlrdma ei 1/2 corpo. Tempo: lmlnl6s4/5.

• <4Ye02r°r: 
W **,0fiU Dvípl',: <34) °-49' -*-»<*»: (8)

MOTimento do páreo: NCrS 83.788,50.
ITON — nt. t, 3 anos, SSo Paulo. Filiação: Quebec e Con.

^.íJMf-SSÊ St2LF3?i. T«ir.a<-or: Rubens, Süvaf Cria-dor: Haras São José e Expedictus. ¦

A££ ••• Mreo - 1.200 metros - AP - Prêmio: NCr» 2.009,».

l.oondata, A. Maohado ...v........ 96
2.o Miss Dior, J. B. Paulielo 563.o Anlk, J. Queiroz se4,o Itagiba, F. Esteves sr5.o ísula, J. Tinoco S66.o Cordlalista, J. Ramos 56
'••Çuminata. 3. Santana 868.» Asloleh, J. Santos se

i«'Â Revolucionária. S. M. Cruz 56l?-?, Nirbosa, A. Lins g411.° Venusiana, J. Reis s«12.o chalota, S. Silva se
13.o Flash Bier, E. Marinho 

'...'.'.'."..'. 53

(4) ||^!<f^ |
Memento do páreo: NCr» 52.276,50.

NCr» >-crt
1,68 11 0,73
0,44 12 0,12

13 ofi
0,13 14 0,41
0,50 22 6,43

14,46 23 0,M
1.37 24 1,36
1,57 33 3,95,
5,43 34 1.4Í

44 5(63
0,96

17,51

e Rio das Pedras.
J. Peixoto de Castro Jr.

445 &í^,^^^ ?*• «*m*

Jo Í^W0', °A Ca^os °- 52
2.o Mooklin, J. Souza so
3,o Nointot, M- Silva ..'.".',', 54*_ Coarasul, 3. Queiroz 495.» Fuço, J. Borja 57
6.0 Mecano, R. Carmo 55
7.o Mocani, F. Menezes 528.0 Massari, J. Silva 58
9.0 Bad-Girl, O. F. Silva 61

NCr» NCrt
0,33 11 0,84
0,24 12 0,48
0,60 13 0,57
0,57 14 0,28
0,67 22 4,14
1,28 23 1,01
1,98 24 0,58
0,74 33 3,67
3,01 34 0,55

44 0,67
Não correu: Charnot.
Diferenças: város corpos • t eorpos
Vencedor: (8) NCr» 0,33. Dupla: (14)

t (1) 0,13.
Movirqento do páreo: NCr$ 59.288,00.
ESTIBORDO — m., a., 7 anos. R. G. do Sul. Fil

• Esquadra. Proprietário: Stud Marinha. Treinador:
gado. Criador: Haras 30 de Setembro.

Tempo: fmin25sl/5.
0,28. Placês: (8) 0,18

446 8,* Páreo — 1.200 metros — AP — Prtmio:

NCr»
l.o Braddock, J. Pedro F°. 54 0,51
2.0 Cadenero, A. Reis 54 5,91
3.0 Querubim, F. Esteves 54 1,18
4.o Seu Nenê, J. Pinto 84 0,26
S.o FolgadSo, A. Ramos 54 0,83
6.0 Quadalquivir, P. Alves 58 0,21
7.0 Diabinho, D. Santos 51 . 0,60
8.» Town, D. F. Graça 50 4,82
9.0 S. K. L., Santos 84 —

lO.o Allegretto, J. B. Paulielo 54 1.90

NSo correram: Gravata e Bebeto. Rct. Boucheron.
Diferenças: 1 corpo e 3 corpos. Tempo: lmml5s4/5.
Vencedor: (2) NCr» 0,51. Dupla: (13) 0,92. Placês: (2) 0,33

e (81 1,94.
Movimento do páreo: NCr» 57.127,50.
BRADDOCK — m., e.r 4 anos, R. G. do Sul. Filiação: Ca-

maleSo e Guamará. Proprietário: Stud 20 de Janeiro. Treinador:
Rubens Silva. Criador: João da Silva Gomes.

sçSo: Torpedo
Roberto Mor-

NCr» 1.800,00.

NCr»
11 8,47
12 0,21
13 0,92
14 0,38
23 1,31
24 0,44
33 11,05
34 1,92
44 1,13

MOVIMENTO GERAL DAS APOSSAS
Movimento das apostas .. NCrt 444.208,50
Concursos  NCr» 25.697,57

r:m
Total  KO| «9.904,17
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HIPISMO

Gérson Monteiro
é nova revelação

A Imprensa e iropéla comenta com riqueza de ntlje-
tlvos a atuação da equipe do Brasil, no Concurso Hípico
Iúternaclonnl dc Turim, quando Nelson Pessoa Pilho, ao
doTso de Grnn Goste e Corcovndo, ficou em 2.° e 3.°
lugares; José Roberto Reynoso Fernandes, montando
Cantai, ganhou um 1." lugar, e Gérson Monteiro, sobre
Arachan, um 2.° p um 5.° lugar, respectivamente,

Em confronto com os mnls brilhantes glnetes da Eu-
ropo, como os franceses D'Orloin, Rozler e Janou Lc-
febre, os Italianos Pioro e Raimonclo D'Inzeo, Lalla Novo
e Qrazlano Monclnelll, o suíço Wcler o os alemães Meyere•Sçhmldt, além de outros menos conhecidos, perfazei!-
dò um total de 124 cavalos em percursos difíceis, onde
ov. índices técnicos foram excepcionais — na prova de
potência, com 50 competidores, montando mais de 100
cavalos, houve 33 zero faltos na 1,* volta, sendo que 1B
concorrentes chegaram aos 2 meiros — os brasileiros ti-
veram excelente desempenho, merecendo especial regis-
trio o segundo lugar de Gérson Monteiro, no G. P. Fiat.', Anteriormente, o mesmo cavaleiro já dera mostras
dè seu valor, durante o Concurso Hípico Internacional
de Nice, quando, ao lado de Nelson Pessoa, e montando
Arachan, cavalo pertencente ao glnete uruguaio Rafael
Paulier, assombrou os franceses, praticamente assegu*
rnndo.sua Ida à.s Olimpíadas, como um dos integrantes
da equipe eqüestre do Brasil.

i- Para se juntar a Neco, Reynoso e Gérson, segue
hoje para a Europa a jovem amazona Lúcia Faria, bl-
campeã ¦ sul-americana de «alto, que, conforme suas
atuações, poderá vir a disputar uma vaga na equipe
brasileira. Nelson Pessoa Filho, que representa os Infcs-
rêsses da CBH na Europa, já comprou um cavalo para
Lúcia, que após alguns dias de aclimatação estreará,
dia 23 deste mês, na cidade alemã de Ludwisburg, para
terminar no Campeonato Europeu de Amazonas.

Enquanto isso. RIU Bezerra dé Mello, o segundo no-
me feminino do Brasil, no assunto salto, está fazendo
uma temporada na Venezuela, juntamente com a venezue-
lana Militza Corrêa.

• PARAGUAI — Em retribuirão a uma visita leita
no ano passado, encontra-se competindo em Assunção,
uma eqiiine brasileira de salto, composta pelas' amazonas
Helga Mathels Cruz, Brigitte Dresse 'do Rio), Cathy
Wornis e Jana Pereira Leite (de S. Paulo), sob a chefia
do major Luiz Felipe Dick.

ESTADO DO RIO — A Federação Hípica Flumi-
nense, agora sob a presidência do ten.-cel. Luiz Lopes
Filho, abriu sua temporada de hipismo, domingo passa-
do. na pista do Santapaula Qultandinha Clube, con-
tando com cavaleiros da entidade carioca (Lúcia Fatia
e'Fernando Monta). FHF. CDE. PMEG e Polícia Mili-
tar do Estado do Rio, • .ontando cavalos de Petrópolis.
Foram realizadas duas provas, vencidas, respectiva men-
te, por Floísa Judie» e Luiz Mauro Ramalho. Após a
competição, o .st. Adelino Boralli, presidente do Santa-
paula, ofereceu aos participantes um churrasco no Res-
taúrante do lago, quando a amazona Lúcia Faria rece-
béu um lindo cavalo de bronze da FHF.

MILITARES — Com a presença de representantes
de todas as Unidades de Cavalaria da GB e Resende,
além de ginetes pertencentes a entidades civis, a Escola
de Equitação do Exército fêz realizar, dentro das festi-
vidades de seu aniversário, uma prova hípica, que apre-
sentou a vitória do capitão Spangemberg, da E. Eq. Ex.,
seguido de Fernando Monta, da FHM, gen. Anísio Ro-
cha. do CHE, e major Pery Maciel, da Divisão Blindada.

VARíAS — A sra. Cindy Minolka. austríaca, esposa
do professor de adestramento da Hípica, contratado
pela CBH. também é uma exímia amazona :J. A quar-
ta- vaga da equipe olímpica de salto do Brasil será de-
cidida por ocasião do Concurso Hípico Nacional Oficial
de Belo Horizonte, em setembro si; Sérgio Pereira, com
Arhiman, é a grande figura das pistas paulistas, tendo
se.sagrado campeão do I Torneio Bandeirante, realiza-
do em abril último, na Sociedade Hípica Paulista. :|;
Roberto Kalil vendeu, por 45 mil cruzeiros novos, seu
cavalo Ojos Brujos, que poderia levá-lo às Olímpia-
das -!: O Peru comunicou que náo possui meios para
realizar, este ano, o VIII Campeonato Sul-Americano de
Saltos e VI Torneio de .Confraternização de Amazonas,
sugerindo que a CBH seja a entidade organizadora :•.
No Recife, Carlos Fernando Pontual, Sérgio Dias, Ro-
gério Castro e Regina Pontual têm sido as grandes fi-
guras das provas constantes da temporada interna que
se realiza no Caxangá.

JOSÉ MAURÍCIO

ACONTECEU NO GREEN

Torneio de hoje
dá base a Epsom

A Taça Ishikawajima, que já está se tornando tra-
dicional no calendário do Itanhangá, será disputada
hoje, na modalidade técnica de Medal Play, valendo full
handicap.

A disputa deste ano, deve apresentar elevado Índice
do concorrentes, pois os trinta e dois melhores resultados,s
servirão para classificar paralelamente, os jogadores, que
a partir do próximo domingo, estarão disputando a Taça
Epson, na modalidade de Match-Flay, pelo sistema eli-
mipatório.

•• Dependendo das respectivas chaves de classificação,
Jimmy Sheperd, Carlinhos de Vicenzi, Vitinho Pinheiro,
Douglas Macfarlane e Stephan Osward, apresentam-se
com boas probabilidades de chegarem as finais..

A MEDALHA FEMININA — A golfista G. Anderson,
com 69 net, venceu a Medalha Mensal do Itanhangá,
anotando a vantagem de duas tacadas sobre Cookle
Jardim, e três, sóbre Connle Ogdon. A vencedora teve
de empregar-se bastante para 6uperar suas adversárias,
que 

'vêm 
jogando um golfe excelente, especialmente

Cookle, na opinião de muitos, a única jogadora com
¦possibilidades de igualar-se a Elizabeth Nickorn.

As duplas mistas apresentaram os seguintes re-
sul tados: Io — Heloísa e Mário Machado — 60 net; 2o —
Betty Brown e Raymund Lúcia, 62 net; 3o — empatados,-
com 66 net. Frida Pires e Carlos Alves de Souza; Connie
e Donald Ogdon; Betty Gordon e Luiz Humberto Pereira;
Consuelo e Stanley Clark.

No GÁVEA — A partir da próxima terça-feira, esta-
rão jogando entre si, as seguintes duplas classificadas
para a Taça Sheila Loudon:

Llla Sweet-Mariana Nogueira, Jane Kennedy-Elizabeth
Boavista, Huguette Fraga-Eugênia Weil, Eileen Goldie-
Peggie Burke, VI Shcemeker- Bárbara Ewing, Vic San-
der-Nélia Falcão, Elza Junqueira-Elaine Rabelo, Jane
Knnon-Mirga Devine, Doris Schoeller-Maggie Evans, Ce-
cília Vasconcelos-Lisfceth Sniith, Ingrid EngelhardWanet
Shaw, Luna Moscovite-Clarita Azulay, Gllda Amaral-
Ioma Carvalho, Eva Wolfson-Amparo Eaves, Sarita Ra-
by-Margie Wyant e Uta Cattereon-Aat Cramer.

Hoje, o clube dá início à disputa da tradicional Taça
Cruzeiro do Sul, um Medal Play, a ser jogado em 54
buracos, em três rodadas.

JOÃO AUGUSTO

VIDA E MORTE NO BOXE (IV)

GOLPE NA CABEÇA
GANHA PROIBIÇÃO

J. M. Capinussú

TÊNIS

A prática sistemática e mal con-
trolada do boxe pode provocar no
lutador lesões em diferentes par-
tes do corpo, embora, normalmen-
te, os golpes absorvidos pela cabe-
ça causem maior dano, conforme
minuciosos estudos feitos, a ponto
de, no VIII Congresso Internado-
nal de Neurologia, realizado em
Viena, países como a Inglaterra, Es-
panha, França, Alemanha, Chile,
União Soviética e Estados Unidos
ventilarem a idéia de não conside-
rar o boxe como desporto, a não ser
que se proibissem os golpes des-
feridos sobre a cabeça, principais
responsáveis pelas comoções cerer
brais, em que são comuns as lamen-
táveis conseqüências de ordem men-
tal, como os estados confusionais,
perdas de memórias e as psicoses
traumáticas.

O médico argentino Carlos Defl-
Hppi Novoa, após uma análise crite-
riosa, enumera em seis grupos dis-
tintos as lesões mais comuns provo-
cadas pela prática do boxe: Io) a
comoção cerebral que leva ao nocau-
te; 2?) a confusão mental e as perdas
fugazes da consciência; 3o) a ence-
falopatia crônica, com suas três eta-
pas: modificação do caráter e da
personalidade, a incoordenação e o
binômio demência-idiotia, que tem
por causa a atrofia cerebral; 49) o
descolamento da retina, em que a
miopia é causa predisponente e, por
isso mesmo, motivo de inabilitação
para o praticante; 5o) as fraturas
do maciço nasal, dos dentes, do ma-
lar, da mandibula, das costelas, da
clavícula, dos ombros e cotovelos e
as lesões da mão.

O dr. Defilippi salienta que, na
Argentina, nenhum lutador pode
atuar em prazo inferior a 12 dias,
entre mm combate e bufro, assim co-
mo todo pugilista que perder.por
nocaute, abandonar a luta ou sofrer
intenso castigo, mesmo que tenha
saído vencedor, deve submeter-se a
um novo exame médico, do qual de-
penderá a marcação de sua próxi-
ma luta.

O médico argentino faz um balan-
ço de 10 mil lutas de profissionais-e -20 mil de amadores,' realizadas
em Buenos Aires, além de 1 mi-
Ihão de lutas efetuadas em toda
a Argentina,1 desde 1924 até 1964,
registrando a ocorrência de 22 óbi-
tos durante esses 40 anos.

O dr. Francisco Lévano Salhua-
na, médico peruano, após aconse-
lhar a prática do pugilismo para
jovens de idade igual ou superior a
18 anos, e, em categorias cujo peso
corporal mínimo seja 57 quilos, cha-
ma a atenção para que não se per-
mitam lutas de iniciantes com pu-
gilistas experimentados, justifican-
do que, com menos de 18 anos, o
adolescente está em plena fase de
crescimento e seu organismo não
se encontra completamente desen-
volvido, sob o aspeto físico-mental.

O dr. Lévano considera como
lesões mais freqüentes, oriundas da
prática do boxe, as da "face" (quan-
do a orelha se deforma, asseme-
lhando-se a uma couve-flor), as do"ouvido" (que podem atingir o tím-
pano), as lesões ósseas e articula-
res da face e da mão, as lesões mus-
culares e os hematomas causados
pelos traumas, cranianos.

De sua parte, o dr. Armando
Peregrino, catedrático de Biometria
Aplicada da Escola Nacional de Edu-
cação Física e Desportos, faz tím
registro sobre as lesões renais apa-
recidas nos pugilistas, caractérizan-
do-as como traumatismos peculiares
ao boxe ou como uma reação ao es-
forço despendido, aconselhando um
exame da função renal dos lutado-
res, com o afastamento definitivo
dos que acusarem qualquer incidên-
cia primitiva.

Otto Johansen, em um congres-
so de Medicina Desportiva realizado
em Londres, demonstrou que, em
6.057 casos de traumatismos despor-
ti vos, 100 correspondiam ao boxe,
enquanto os drs. J. L. Blonstein e
E. Clarke selecionaram 6 mil pu-
gilistas participantes de 3 mil lu-
tas, em que não houve qualquer
acidente grave. Esses lutadores, exa-
minados um ano depois, nada acusa-
ram de anormal em seu estado de
saúde.

O dr. I. A. McCown observou,
em um período de cinco anos, 9.871
lutadores, sem descobrir sinais clí-
nicos ou patológicos, enquanto o dr.
Schmid, em Praga, colocou o boxe
em 13.° lugar, entre os desportos
que produzem acidentes.

Gustavo Prieto, conceituado mé-
dico chileno, cita um estudo feito
pela equipe do dr. Mário Borquez
Montero em 93 pugilistas, com ida-
de variando entre 18 e 60 anos, e
tempo de boxe entre 2 e 28 anos.
Foram realizados exames neuroló-
gicos, radiografias do crânio, nariz
e ouvidos, de vista, testes psicoló-
gicos e eletroencefalograma, resul-
tando em 86 radiografias do crânio,

todas normais. Na parte neuroló-
gica, 50 dos 93 lutadores foram con-
siderados normais, 41 anormais e 2
muito anormais. Nos eletroencefa-
logramas efetuados, 47 exames fo-
rarrt normais e 46 revelaram anormu-
lidades, sendo 5 de maior imporlân-
cia, verificadas em lutadores media-
crês, com mais de 100 e até 200 lu-
tas, porém com poucas derrotas por
nocaute, além de um caso de de-
mência primária (sonado). Nos exa-
mes de nariz e ouvidos, dos 86 pu-
gilistas observados, 11 apresentavam
anormalidades de caráter leve, e, nos
exames de vista, também em 86 lu-
tadores, 11 se apresentavam com
princípio de miopia, um com des-
colamento de retina e dois com ano-
malias graves. No exame psicológi-
co, 42% dos casos apresentavam lu-
tadores com sinais de pouca afetivi-
dade para com saus semelhantes e
inteligência ligeiramente inferior à
normal.

Baseado em estudo procedido
pelo dr. Borquez, o dr. Gustavo
Prieto apresenta as seguintes con-
clusões: 1,-) a prática prolongada
do boxe, especialmente profissional,
provoca lesões encefálicas; 2o) a
importância dessas lesões está em
relação com o número de lutas rea-
lizadas; 3.°) é aconselhável limitar

número de lutas e também o tempo
de atividade do lutador; 4.°) os ré-
feridos exames sãoi indispensáveis
para apurar as lesões sofridas peloslutadores; õ,°) os casos de morte até
agora registrados são, em sua maio-
ria, inevitáveis; 6°) o lutador no-
cauteado ou muito castigado deve

. sempre ser removido para um ser-
viço de neurocirurgia, acompanhado
pelo médico presente ao combate;
7°) o' punch-drunk (demência pri-mária) é evitável, devendo ser reti-
rado dos ringues, eni definitivo, o
lutador que demonstrar anormali-
dade estabilizada; 8.°) um lutador
de condições técnicas inferiores de-
ve ser afastado, pois são esses querecebem maior número de golpes.

Até domingo, OSS.
Sóbre o punch-drunk, em que o

lutador passa a ser o que vulgar-
mente chamamos de sonado, o dr.
Tong Ramos Vianna afirma ser uma
anomalia muito comum entre os lu-
tadores medíocres, sujeitos a ire-
quentes^ castigos e lutas repetidas,
com má orientação.

O major Vicente Leitão da Ro-
cha considera os seguintes indícios
para caracterizar o lutador sonado:
reflexos lentos e falhos, perda de
memória (o pugilista não consegue
aprender coisas e, aos poucos, se es-
quece do passado — amnésia), aten-
ção diminuída, diminuição da com-
preensão, orientação alternada, hu-
mor e afetividade instável, modifi-
cações de personalidade, ilusões e
constantes alucinações.

Coligindo dados informativos sô-
bre lesões no boxe, o dr. Waldemar
Areno cita um relatório da Comissão
Médica da Associação Internacional'
de Boxe Amador, apresentado no VI
Congresso Ordinário desta entidade,
realizado em 1966, em Roma, toman-
do por base os últimos Jogos Olímpi-
cos, efetuados em Tóquio. Realiza-
ram-se 259 combates, com 69 pugi-listas representando 54 países (40eram canhotos), ocorrendo 169 de-
cisões por'pontos, 2 por abandono,
66 por resolução do árbitro, 18 pornocaute e 4 por não comparecimento.
Registraram-se 33 feridas confusas
nos supercilios, 1 fratura do polegar e

descolamento da retina. Houve um
nocouíe para cada 14 lutas e os drs.
Rodulf Ullmark e J. L. Blostein, res-
ponsáveis pelo relatório, informaram
que os casos de descolamento da re-
tina são muito raros entre amadores,
sendo o verificado em Tóquio o
quarto caso por eles constatado, em
seus 35 anos de atividades médicas.

O dr. Areno refere-se ao cam-
peonato africano de boxe de 1964,
com 54 pugilistas representando 8
países e realizando 48 combates, com
apenas 1 nocaute, 8 decisões dadas
pelos árbitros e 3 por abandonos.
Constataram-se 3 feridas de superei-
lios, 4 feridas contusas no lábio, 1
no nariz e 1 lesão no punho.

No campeonato europeu, reâli-
zado em maio de 1965, em Berlim,
atuaram 172 lutadores, representando
25 países, efetuando-se 154 comba-
tes. Houve 115 decisões por pontos,1 por abandono, 2 por não compare-
cimento, 25 por deliberação do árbi-
tro, 7 por desclassificação e 3 por
nocaute. Registraram-se 9 feridas'nos supercilios e 2 hematomas no• rosto.

Para demonstrar a baixa peri-culosidade do boxe em relação a ou-
trás modalidades de esporte, o dr.
Areno cita uma estatística sobre a
incidência de lesões verificadas em
um grupo de 995 estudantes da Uni-
versidade de Queensland, na Aus-
trália, com os seguintes percentuais:rugby — 0,44, futebol americano —
0,30, ginástica — 0,29, hóquei — 0,25,
judô — 0,21 boxe — 0,17 e basque-
tebol — 0,15%.

REGRA 3

Com Geninho orientando a equi-
pe, o Esporte Clube Bahia enfrenta,
na tarde de hoje, o fluminense de
Feira de Santana, que obedece ao
comando de Joubert, ex-jogador do
Flamengo. Os dois clubes são lide-
res da chave "A" e contam em suas
fileiras com Merrinho, Itamar, Mário
Braga, Amorim e Jaime, todos ex-
rubro-negros * Em outra partida de
importância, o Vitória de Salvador,
com Coutinhó, enfrenta o Galícia de
Jorge Vieira * Em-Fortaleza, tem se.
qüência o torneio quadrangular Os-
car Barroso, reunindo as equipes do
Fortaleza, América, Ceará e Calou-

ros do Ar * Em Manaus, sob a ar-
bitragem do carioca Gualter Portela
Filho, o Rio Negro defende a lide-
rança contra o Sul.América, lanter-
na do certame * E.m Teresina, come-
ça hoje o returno do campeonato
local * O Alecrim, em Natal, defen.
de a liderença invicta do certame po.
tiguar, contra o ABC, vice-lider *
Em Santa Catarina, com nove parti-
das, prossegue o certame estadual,
enquanto, no Paraná, o Atlético, com
Beltnt e Dorval defende a liderança
contra o Londrina, sendo a rodada
complementada com mais três par-
tidas *

Kodes bate
brasileiros

Kodes, sim, o tcheco Jan Kodes,
. praticamente sozinho, desclassificou

o Brasil na Taça Davls 19(18. Náo
perdeu uma só das três provas dlspu-
todas, sendo que, após superar Koch,
na simples e, ao lado de Hukal, ven-
cer a dupla Koch e Mandaiino. es-
magou esse último, na partida decl-
slva. E tudo Isso. êle havia de fazer
na primeira rodada do mais Impor- .
tante campeonato mundial de tênis
por equipe.

Foi-se a alegria dos brasileiros e
com ela tudo de bom que uma espe-
rança possa ter. O esporte, evlden-
temente, é uma aula de humildade,
e quando menos se espera lembra-nos,
a todos, precaridade de suas glórias.

O Brasil, que vinha fazendo um
bonitão, de súbito é mondado para a
cerca, sem a mínima cerimônia. Tam-
bém, por que íoi Mandarino machu-
car o braço logo agora? Por que foi
a representação brasileira resumir-se
a dois elementos apenas? O reserva
Lelé, coitado, é um amor de garo-
to, mas, em plena forma, vale menos
do que Mandarino com um ou dois
braços em pane. Não é choro, não!
Se nosso campeão brasileiro estivesse
normal, as coisas teriam sido outras.
Kodes, Jan, ou Jan Kodes, o que
queiram, náo teria esnobado dessa
maneira. E então, estaríamos nós a
sofrer a angustlosa e voluptuosa es-
pectativa da partida com a Bélgica.

Contudo, águas passadas não mo-
vem moinho, e o remédio é escolher
um país qualquer e torcer por êle
nessa luta que vale a pena ser vivi-
da. Que não seja a Tcheco-Eslová-
quia, é lógico. Há de ficar para sem.
pre a desilusão que nos causou. Por
um braço sentido, diga-se de passa-
gem. Não é bonito ressalvar tal fa-
to, mas, que o braço de Mandarino
estava machucado, estava,
¦'í Enquanto essas coisas acontecem
lá, longe, aqui, Regina Ferreira con-
quista o torneio de segunda classe, e
a dupla Lígia Pacheco e Elita, mos-
tra que não tem medo de cara leia,
muito menos de assistência que não
sabe o que seia esporiividade. Assis-
têncla que até hoje permanece ha
idade da pedra quanto aos conheci*
mentos e à educação. Lígia e Elita,
campeãs de dupla de segunda classe,
aliás, bicampeãs! Sem favor algum.

NOVA SEDE — Instala-se a Con-
federação Brasileira de Tênis, em sua
excelente sede própria, à Rua Anfi-
lófio de Carvalho, 29, salas 407-408,
fone: 22-2854.

ÍRIS DE CARVALHO

KARATÊ

Nishiyama
dá técnica

O professor Hidetaka Nishiya*
ma, Instrutor Chefe da Ali America
Karatê Federation, em tradução de
Davir Reawin, alün0 de Nishiyama',
atualmente no Rio, inicia hoje uma
série de observações sobre o kara-
tê-do.

A importância da arte está no
esforço aplicado na busca e domí-
nio da mais alta técnica posálvel.
Concomitantemente; com esta idéia,
é o esforço constante necessário pa-
ra pretender ampliar os limites da
potencialidade humana.

Assim, na aprendizagem do Ka-
ratê-do, precisa-se "procurar cons-
tantemente as técnicas mais altas e
tentar desenvolvê-las até às últimas
potencialidades". Não se deve sa-
tisfazer com um mero seguir de
instruções, também se precisa ter
consciência dos atos executados. Em-
bora haja, talvez, algum valor sob o
ponto de vista de exercício físico,
se você se movimentar segundo as
ordens do instrutor, isso não pode
ser considerado uma verdadeira
aprendizagem do Karatê.

Outro ponto pode ser considera-
do. Muitas vezes, ouve-se uma de-
claração assim: — "Eu devo ganhar
faixa preta, porque já estudei Ka-
rate X-anos". Tais pessoas pensam
e falam como se o examinador es-
tivesse capacitado a conceder algum
bem.

Os graus de Dan e Kyu no Ka*
ratê-do devem ser considerados co-
mo um espelho ou um barômetro
para refletir as etapas do desenvol-
vimento atual da pessoa. Cada um
deve estabelecer suas próprias me-
tas e tentar alcançá-las por meio do
esforço próprio. Os graus existem
para serem conquistados e não serão
considerados como algo recebido de
recompensa.

Treinar Karatê-do com este
pensamento e esta atitude é trei-
nar no verdadeiro caminho do Ka-
rate.

Procurar constantemente as
técnicas mais altas não quer dizer
empreender, o assunto à toa. Deve-
se aprender, fiel e corretamente, as
técnicas ensinadas pelo instrutor.
Além disso, cada um deve penetrar
mais profundamente na significação
da cada movimento que lhe é ensi>
nado, tentando assimilá-lo completa-
mente. \

Qualquer correspondência re-
meter para Avenida Gomes Freire,
471 (CORREIO DA MANHÃ), seção
de esportes. . .

LIRTON MONASSA

PISTA E CAMPO

Jogos da Guanabara
primeira realidade

A Inauguração ontem no Estádio do Vasco da Ga--
ma dos Primeiros Jogos Estudantis da Guanabara rea-
llzação conjunta do Ministério da Educaçõo e Cul-
tura c Governo da Guanabara, significa um passo nvun-
çado rumo ás metns da propagação do esporte em tô-
das as áreas, notadamente no ambiente estudantil, in-
discutlvclmente o meio mais propicio para a dlssemi-
nação do esporte não só como valor recreativo, mas,
sobretudo social.

A tarefa Iniciada por quem de direito — o Go-
vêrno — é atendimento ao reclamo da nossa atuali-
dade, ora desatenta quanto à importância dada aos
princípios básicos do esporte, como é reconhecido no
mundo inteiro — ou, pelo menos, entre os paises mais
adiantados — como importante na integração da co-
letividade.

Ó grau 
"de desenvolvimento atingido pelo espor-

le em nossos Üias, já não permite ser tratado como
atividade secundária, com tempo e verbas limitados,
sob pena de ficar entre os últimos do pelotão, como
ocorre com todos os países subdesenvolvidos, \cujo
simples anseio de vencer não substitui a tecnologia, a
pesquisa, as inovações. No caso do esporte brasileiro,
é inútil insistir na melhoria baseada no atual siste-
ma de clubes, estes absorvidos — honestamente —
com os seus problemas de finanças, de espaço ou de
mentalidade dirigida para um só fim.

Por isso justificam-se as iniciativas no terreno go-
vernamental oferecidas não apenas como socorro de
momentos, porém, de caráter definitivo em razão de.
um progresso que não poderá vir a nã0 ser desta
íorma.

A reunião de toda a juventude carioca em con-
fronto esportivo sadio, faz parte daquilo pelo qual
já nos batemos em série de reportagens, defendendo
a criação de disputas de âmbito nacional, solução vis-
ta como a ideal para o desenvolvimento das boas qua*
lidades do esporte, no campo da saúde e da educação.
O que a Guanabara começou a fazer é uma contri-
buição valiosa para a formação de uma mentalidade
genuinamente esportiva, meio pelo qual, serão re-
solvidas todas as questões hoje pendentes de solu-
ções. Movimentar juventude de hoje significa uma
promessa e a garantia de um futuro promissor não
somente no campo esportivo, mas muito mais nas
atividades gerais. A Guanabara iniciou, repetimos,
uma passada gigante em busca da liderança.

INTERVENÇÃO NO TÊNIS

O Conselho Nacional de Desportos fêz interven-
ção na atual diretoria da Confederação Brasileira de
Tênis, em atendimento aos "salvadores" que pretendem
ver o tênis devolvido à época do sem dono. Antes de
tudo a medida é iminentemente política e, baseado no
espírito de dar direito a quem tem, ficamos sempre do
lado onde fica a razão. Temos motivos de sobra para
acreditar que uma mudança no tênis atual brasileiro
talvez tenha sido prematura; pois este esporte atingiu
um estágio adiantado, digno, entre todos, do respeito,
graça ao prestígio e conceito adquiridos por meia
dúzia de tenistas já equiparados aos melhores do
mundo.

Este prestígio, não se desconhece, foi-feito à troca
de sacrifício de, algum lado, menos daqueles cujo ob-
jetivo mira-se em espelho distante. .

A intervenção, se necessária, descuidou-se, toda-
via, de um detalhe importante que põe por terra qual-

' 
quer argumento na defesa de melhores dias para o
tênis. A Federação Fluminense de Desportos, da

qual nada se ouviu falar de atividades tenistas, era
uma das -signatárias da petição.

MLISSES LAURINDO

FUTEBOL DE SALÃO

Vila Isabel foi a
surpresa negativa

Encerrou-se o turno de classificação dos Campeo-
natos Cariocas de Juvenis e Principal, disputados
paralelamente, e, ao seu término, verificaram-se algu-
mas surpresas agradáveis e desagradáveis, em que a
maior delas, bem desagradável, sem dúvida, foi a
queda vertiginosa do Vila Isabel, que por muitos anos
ostentou a hegemonia carioca e nacional do salonismo,
sendo mesmo considerado o clube academia, responsa-
vel pela consagração dos mais autênticos ases do fute-
boi de salão, como Aécio, Serginho, Adilson, Celso,
Chiquinho, Dimas, Jorginjio e muitos outros.

A queda do Vila Isabel tem ainda outros efeitos,
porque irá abalar, em tese, o prestigio do esporte na
bilheteria, em sua mais alta expressão técnica, por
se tratar, é bom esclarecer, de uma já tradicional mo-
tiyação. Acredita-se mesmo que nem figure o Vila
Isabel, nos juvenis ou no principal, nas finais da
classificação, a não ser numa reviravolta de 180 graus,
dependendo dos outros. As anunciadas transferências
dos campeões de 67, Ivan, Elmo e Sérgio Cavalcanti,
do Carioca, se positivadas, somente trarão benefícios
no ano próximo.

É quase irremediável, portanto, que, justamente
no ano em que os esforços se juntam para recuperar
o salonismo carioca, falte uma de suas maiores ex-
pressões.

Em compensação, o soerguimento do Vasco da
Gama, que marcha, inclusive, invicto na principal,
vem recompensar os esforços de um grupo de rapazes,
que no seu próprio clube teve de demonstrar ao seu
presidente e à diretoria o quanto estavam equivoca-
dos, por quererem desfiliá-lo, pondo-o à margem da
reformulação liderada pelo. presidente da FCFS, Vir-
gílio Cortes.

CLASSIFICAÇÕES — As classificações gerais dos
clubes, após a conclusão do turno de classificação e
com o returno a ser iniciado, amanhã, são: PRINCIPAL
— Série "A": Carioca, 1; GR Ramos, 3; Fluminense,
5; ACIR. Miranda e C. Municipal 6; Hebraica 9; Ma-
dureira AC, 12. Série "B": América 0; S. Cristóvão 4;
GSE R. Miranda e Magnatas 5; GS Paranhos 6; Vitória
10; (Sampaio retirou-se). Série ''C": Vasco 1; M. Sinai
3; Imperial 4; Mackenzie 7; River 8; Vila Isabel 9 e
Grajaú CC 10. Série "D": Jacarepaguá 2, (invicto);
Flamengo 4; Grajaú TC 5; Astória 6; Piedade 7; Bon-
sucesso 8; Maxwell 10. JUVENIS — Série "B": (COR
REIO DA MANHA) Municipal 3; Fluminense 4; Ca-
rioca e GR Ramos 5; ACIR. Miranda 6; Madureira AC
7 e Hebraica 12. Série "B" América 1; GSE R. Miranda
e São Cristóvão 4; Paraphos 5; Vitória TC 6; Magnatas
10. Série "C": Imperial 2 (invicto); M. Sinai 3; Vasco
5; River e Mackenzie 6; Vila Isabel 8; Grajaú CC 12.
Série "D": Grajaú TC 1; Jacarepaguá 3; Piedade 6;
Maxwell 7; Astória 8; Bonsucesso 9.

Destacam-se como artilheiros Carlos Veloso, do
Jacarepaguá, e Sérgio, do GR Ramos, com 11 gols.Nos juvenis, Zé Luiz, do Jacarepaguá, com 10 gols.

FESTA — O dia do trabalho foi comemorado nc
futebol de salão, na quadra do Pedra Branca CC, em
Senador Camará, que reuniu o clube local -em qua-drangular com Flamengo, Bangu e América, saindo
esse último vencedor, ao abater, na final, o Bangu,
por 3 a 1. Os outros jogos apresentaram os seguintes
resultados: Bangu 4 x 2 P. Branca CC. e América
4x2 Flamengo. O juiz foi Manoel Coelho e a festa
do Pedra Branca transcorreu com muito brilho.

AYDES CHI ROL
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ÀS TONTAS
Kosà c Iodos os seus companheiros de defesa não tiveram meios para conter a superioridade do ataque do Botafogo, mesmo com o desfalque de Roberto

MINAS E NORDESTE
AMEAÇAM BOICOTE
CONTRA RIO E SP

A decisão da Comissão Executiva do Campeonato
Comes Pedrosa, não permitindo o aumento do' número
dos concorrentes para 17 ou 18; pfovocou as mais
variadas e enérgicas reações em Minas Gerais, Bahia
r Pernambuco, sendo que chegou a ser ventilada,
cm Belo Horizonte, a formação de um bloco, inte-
prado pelas Federações Mineira, Baiana, Pemambu*
cana e Gaúcha, para boicotar o torneio e iniciar uma
.série de represálias contra a CBD e os dirigentes
paulistas e cariocas.

O movimento de rebeldia tem sido estimulado pe-
ia Imprensa esportiva desses Estados, que não se
conforma com o veto sumário feito às pretensões do
América Mineiro, Náutico e Bahia.

EM MINAS
Os mineiros estão dispostos a liderar um movi-

mento de rebeldia, mas somente após a reeleição dj
coronel José Guilherme, que está no final do seu
mandato. Os dirigentes do América Mineiro, mais
conCovmados, já pensam numa excursão ao exterior,
enquanto os do Cruzeiro e Atlética chegaram a anun-
ciar seu propósito de desistir do Gomes Pedrosa.

EM PERNAMBUCO
No Recife, a decepção pela não inclusão do Nàu-

tico, vice-campeão da Taça Brasil, no Gomes Pedro-
sa, foi das maiores. A Comissão Executiva do cer*
tame foi severamente criticada e entre as represálias
Enunciadas figura a providência de impedir a apre-
íentagáo de qualquer clube carioca e paulista na ca-
pitai pernambucana. O presidente da FPF, sr. Ru-
bem Moreira, entretanto, não fêz qualquer pronun-
ciamento a respeito.

NA BAHIA
Telegramas de protesto à CBD, FPF. e FCF foram

as primeiras providências dos baianos, que estão
dispostos a .formar, com os pernambucanos, um blo-
<:o de resistência aos dirigentes daquelas entidades.

GRE-NAL HOJE NO
SVL APONTA QUEM
LIDERA V TURNO
PORTO AIoEGRE (SP-CM) — Há bastante tempo que
Grêmio e Internacional não se enfrentam nas condições
Rtuals, ou seja, com real equilíbrio de forças como acon-
tecerá hoje, nos Eucaliptos, no encerramento do pri-
meiro turno do Octogonal que decidirá o campeonato
Gaúcho deste ano.

O Grêmio assumiu a liderança na última quarta-
feira, graças à vitória do Internacional sobre o Juven-
tude, encontrando-se com dois pontos de vantagem só-
bre o seu mais tradicional adversário, que se encontra
em terceiro, a um ponto do Juventude, que está em se-
gundo.

O Internacional alinhará com Gainete; Lauricio,
Scala, Luiz Carlos e Sa"di; Tovar e.Dorinho; Valdomiro,
Claudiomiro e Canhoto. O Grêmio.contará com: Alber-
to; Altemir, Paulo Souza, Áureo e Everaldo; Cléo e
Sérgio Lopes; João Severiano, Loivo, Alcindo e Volmir.

Complementando a rodada mais três Jogos serão
realizados: Em Pelotas, as duas maiores forças do fu-
tebol local estarão em confronto, num jogo em que o Bra-
Sil, quarto colocado, tentará melhorar posição diante do
«eu rival, o Pelotas, que está ao lado do Internacional,
em terceiro. Em Santa Cruz, jogarão Santa Cruz e Ju-
rentude e em Passo -Fundo, Gaúcho e Cinzeiro duelam
Bem grande Importância, pois ocupam os últimos luga*.
res na^tabela.

MEC E GB ABREM
JOGOS ESTUDANTIS
COM 130 COLÉGIOS

Com a presença de autoridades do Ministério da
Educação e Cultura e, do goVêrno do Estado da Gua-
nabara, promotores do certame, foram abertos ontem,
no Estádio do Vasco da Gama, em São Januário,
<j& Primeiros Jogos Estudantis da Guanabara, reuniu-
do, cerca de seis mil alunos representando 130 edu-
oandários da rede oficial e particular do Estado. O
desfile de abertura foi iniciado por volta das lãh
com a entrada da Bandeira Nacional, seguindo-se os
colégios participantes. Após a localização dos edu-
candários no centro do campo, o nadador José Sílvio
Fiolo entrou no estádio com o Fogo Simbólico, condu-
zindo até a Pira Olímpica. O Juramento do Atleta
coube à nadadora Eliane Pereira, representando o Co-
légio Pio Americano. A declaração da abertura dos
Jogos foi feita pelo secretário de Educação da Gua-
nabara, sr. Luís Gonzaga da Gama.

Para efeito do desfile inaugural dos Primeiros
Jogos da Guanabara, os colégios participantes foram
divididos em zonas, tendo os das Zonas A, B, C e D
entrado no campo pelo portão da Rua Bonfim e os
demais usado o portão da Rua Ricardo Machado.

O Fogo Simbólico foi conduzido do Palácio Gua-
nabara. pelos atletas do Pentatlo Militar que se pre-
param para o certame mundial e pela equipe do
Pentatlo Naval, campeã,mundial.

A Comissão Central dos Jogos estará reunida na
o;óxima segunda-feira para a elaboração das tabe.-
ias dos jogos, bem como os locais das diversas disputas.

BENÍCIO
GOLEADA

Sem nenhum transtorno, o Fia-
mengo derrotou o Madureira na
preliminar de ontem e só não im-
pós um placar mais impiedoso, gra-
ças ao estupendo trabalho do go-
leiro Benicio. O 1* tempo terminou
com 1 a 0, gol de César, n° 9, aos
40 minutos e na fase íinal, aos 16
minutos, Rodrigues Neto fixou a vi-
tória em 2 a 0.

O sr. Antônio Viug dirigiu a
partida, com certo prejuízo para os
vencedores e os times jogaram as-

'sim: FLAMENGO — Marco Auré-
lio, Murilo, Manicera, Ouça e Pau-
Io Henrique; Carlinhos' e Linünha;
Luiz Carlos, César (Dionísio), Fio
(Almir) e Rodrigues Neto. MADU-
REIRA — Benicio, Luiz Almeida,
Zé Oto (Carlos José), Silva e Fran-
ça; Edmilson e Fará; Tonho, Ani-
sio, Norberto e Zé Carlos (Rus-
sinho).

SEM SUSTO

O Madureira apenas resistiu a
40 minutos de predomínio do Fia-
mengo, quando então permitiu o
gol de César, depois de sofrer falta
que o juiz preferiu não registrar.

EVITOU
DO ELA

Os madureirenses adotaram a táti-
ca. puramente, defensiva, contando
em chegar à área rubro-negra só
em contra-ataques, que, no entanto,
foram sempre neutralizados por
Murilo, Manicera, Onça ou Paulo
Henrique.

Na etapa complementar, o Fia-
mengo voltou mais decidido e nem
por isso conseguiu somar muitos
gols, porque a figura de Benicio
despontou como a melhor do jogo,
com incríveis defesas evitando a
goleada do Flamengo. Aos 16 mi-
nutos, porém, Rodrigues Neto con-
seguiu tranqüilizar a torcida .da
Gávea, chutando firme a bola que
Liminha lhe lançou, depois de boa
manobra no meio-campo.

A arbitragem do sr. Antônio
Viug foi, completamente, desfavo-
rável ao Flamengo, deixando que
o Madureira implantasse o conde-
nável jogo bruto, onde Luiz Al*
meida e Carlos José íoram os mais
rudes e nunca advertidos. Os ban-
deirinhas José Silveira e Nivaldo
Santos funcionaram com acerto..

PRÓXIMA
RODADA

América, e Flamengo, na quar-
ta-íeira, e Vasco e Bangu, na quin-
ta-íeira, ambos às 21h30min, são
os principais jogos da próxima
rodada intermediária. Na prelimi-
nar, na quarta-feira, jogarão Bota-
fogo e Bonsucesso, às 19h, e 30min.
enquanto Fluminense e Madureira
farão a preliminar de quinta-feira,
à mesma hora.

Conforme ficou decidido em
reunião anterior, a Assembléia da
Federação Carioca estará reunida
amanhã para os clubes decidirem
sobre a aprovação do restante da
tabela do campeonato. Dependendo
da aprovação dos clubes a rodada
já esboçada, poderá ser a seguinte:
sábado à noite: Vasco e Madureira,
na preliminar de Bangu e Flumi-
nense. No domingo à tarde, Amé-
rica x Bonsucesso fazendo o primei-
ro jogo e Flamengo x Botafogo, na
partida principal.

ALMIR SALIME

Pelo torneio Ahnir Salime, o
Olaria derrotou, ontem, o'São Cris-
tóvão por 1 a zero, com gol de An-
tunes aos 43 minutos do segundo

¦ tempo. Somente 52 pessoas pagaram
ingressos na Rua Bariri, dando' a
renda de 104 cruzeiros novos.

JnJ IHr^^a^PPI; '?''
IKa^aSrlMaaKimlfl^ at^J L^-a-jl Lal |||pg
¦kBSllf! ¦ t: 'ft-^^W Bt^^B aaaaaf*^aaTJ mWwWÂm aaaaaTà. LaaTa^^^^H

|ffl§m%^W ¦Kfc.^B ¦Hlaaia^^fPP mw^ mm VmwS^ bbW^btJBI

SBft^S. «INV > ™____\\\\\ \\\\\_W ^^NIs*íi^B .IIHnS^BaaaaaaaaBB^^^*^ei Laaar ^^Laaavw^TearJ 
bbbbtÍ^IbtJ

' ~ ^M^/mWÊmÊ^ *S^^r^^K Ate * ^^*X &*m\_ jtjflffc^&S^b JJaHjBJWal HP^ifl*^^'^

«swPs*' nHsmi Wla»-TBjBMlr^*»ffiMB«iP*^pfc& '-Mu MtmMM'¦ * B>^"rnSBÉnaes>-wsj.7.:. msistós.Srâ !^wWwkmWk^"'> ¦ %*k • *^^*%*BW*K*!*f»'wmm H> w&tmm mtMJOBm'••^><!iM\^^nmMmWm> * ^ ^ ^1^ Í$lfiÍSr^^ IQJSLW-1---'-' ¦ "¦'¦' '&r3p: .«*#* ^^^|$§^p*iP?*IÍ

dc. JP1B TP ^ ^Mk -l ili^l^M lÜiLCsMatt;

tíf ' <!> 3£& <l/':i^'-3!'' W» S £*H .BmHrJE '«^ ^BBBBBBBBBBBBBBBwJaanaBBBK

V "\ .;-* •<'¦ '' , - . - ,. , \- * ^ ri_ H * v.

NO APERTO

César sempre envolveu a defesa do Aladureira que apelou para a violência, mas não evitou a derrota

PASSE SUAS JERIAS
E FimDE SEMANA EM

ÍAÇÃO
FRIBUÜGÜENSE s.a.
Diariamente,.de hora étn hora, entre
RIO •.' FRIBÜRGO • RIO
servindo» também, às cidades de
MÀ6É- CACH. DO MACACÚ• BOM JAR-
DlM*CORDEIRO •CÁNTAGALO eMACUCO

FRIBURGO
.— o melhor clima doi;.Brui|.— j- v-

PASSAGENS
RODOVIÁRIA NOVO RIO:-C3uichM«: 63 - 64

Tels.: 43-5855 -43r3130 .
CENTRO: - Agência Cultur
Av. Rio Branco, 156- Ed, Central - s/solo- Loja 134
Te!;: 42-2913. • %
COPACABANA: Agência Guanalur
Mercadinho Azul - Av. Copacabana, '793'- Loja 14
Tel.: 66-2045
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ÔNIBUS ESPECIAIS PARÁ EXCURSÕES

Com nítida facilidade o Botafogo pulverizou o
América na partida principal da noite de ontem, no
Maracanã, quando chegou aos 3 a 0, depois do ter*
minar o 1' tempo com 1 a 0, gols de Humberto, Jolr*
zinho c Gérson. 29.591 pessoas assistiram a vitória do
vice-lider, o quo resultou a renda de NCr$ 67.451,75.

O juiz foi o sr. Cláudio Magalhães com defei-
tos e as equipes atuaram assim: BOTAFOGO — Cao,
Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtcnclr; Carlos Ro:
berto e Gérson; Rogério (Zéllo), Humberto, Jairzl-^
nho (Parada) e Paulo César. AMÉRICA — Rosã,T*
Sérgio, Alex, Veríssimo e Lcón; Badeco c Marcpáj.i
Mário Augusto (Mazolinha), Tadeu, Edu e Gilson,
Porto. t'n '

POUCA INSPIRAÇÃO
A partida teve um 1» tempo sem atrativos parfc''

a torcida, quando o Botafogo deu maior presença'
qualificada ainda no 1 a 0, que registrou no placar.^,
aos 36 minutos, depois dc belo trabalho de Jnlrzlnhd
cm qxie Humberto foi o último a tocar na bola parar"
dentro do gol de Rosa. A inépcia do América foi"
tão flagrante, que só aos 26 minutos de jogo foi que';
o goleiro Cao apareceu em cena. E para acompa*^
nhar o ritmo negativo da partida, o sr. Flávio Má*"
galhães na arbitragem, também, mostrou seus pe-
cedos e o maior deles, antes do gol de Humberto,1"'
ocasião em que Zé Carlos cometeu visível falta enr*^
Mário Augusto e, justamente, do lance não marcadç
nasceu o contra golpe mortal do Botafogo. Para com*','
pletar, não faltou o cochilo do sr. Amllcar Ferreira,;
na bandeirinJia, marcando o ataque do América. ",

CONFIRMAÇÃO "r^
O America chegou a assustar o Botafogo no inicio

do 29 tempo e Edu quase igualou o marcador. Com O '
desenrolar dos minutos, o Botafogo voltou a coman-t •
dar as ações e já aos 5 minutos fazia 2 a 0 e aos 26-
chegava aos 3 a 0. ¦"¦¦"

o segundo gol do Botafogo começou no entendi*."'1
mento do seu meio-campo, finalizado com o primoJ •
roso lançamento de Gérson a Jairzinho, que ficou à':
vontade diante de Rosa, e não vacilou no arremesso'»-'
O terceiro gol, apareceu na cobrança de uma falta por
Gérson, depois que Paulo César fingiu que chutaria;1 •
Nisso, o goleiro do América equivòcou-se e permitiur'
Botafogo ampliar a sua vantagem e consolidar mais'1
que uma bola defensável lhe superasse.

Outras oportunidades de gols surgiram para o
a liderança da artilharia no campeonato com 28 pon-
tos, contudo houve a preferência por fazer a bola cor-
rer em troca de passes e o América perdeu só por 3.-<
a 0. •:¦> ¦

.<:

SANTOS SEM DOIS
FAZ MELHOR JOGO
CONTRA BOTAFOGO^

m*

SAO PAULO (SP-CM) — Santos x Botafogo será d';
encontro mais importante da rodada de hoje do Cam-"
peonato Paulista, que terá ainda América x Portuguê- ~l
sa de Desportos, em São José do Rio Preto e Portu- \
guêsa Santista x Comercial, em Santos. *¦

O Santos enfrentará o Botafogo em Ribeirão Prê-^
to, num jogo que está sendo encarado como dos mais"
difíceis, pois o Botafogo luta muito mais em seu.^
campo, animado por sua torcida.

Antoninho tem apenas um problema: Carlos Al-
berto, que devido à contusão, não jogará.- Seu subs-
titulo poderia ser Oberdã, como ocorreu no jogo San-
tos x Flamengo, no Maracanã, mas aquele jogador.,.,também se apresenta sem condições e, desta forma,','
Lima deverá jogar de lateral-direito e Negreiros en-'*
trará no meio-campo. ,T;,

O Botafogo vem de um empate sem gols com o^,
São Paulo e espera retardar a marcha do líder, enu'
direção ao título. O time será o mesmo do jogo com/-
os sampaulinos.

Sob as ordens de Arnaldo César Coelho, os doi?
times atuarão assim: SANTOS: — Cláudio; Oberdã
ou Lima, Ramos Delgado, Joel e Rildo; Clodoaldo e
Lima ou Negreiros; Wilson, Toninho, Pele e Edu. BO-..
TAFOGO: — Élcio; Eurico, Mendes, Léo e Cubatãoj,
Roberto e Roberto Pinto; Sicupira, Nlninho, Paulo,'
Leão e Márcio. . -'1

CRUZEIRO TEM COM
AMÉRICA DIFÍCIL 3
JOGO NO MINEIRÃO^
BELO HORIZONTE (SP-CM1 - O Cruzeiro terá hojtf-vo seu mais difícil compronnt ,, até ar ora, pelo Cam".
peonato Mineiro, quando enfrentará, no Mineirão, o Amé-7-
rica, a terceira força do fiftebol mineiro, num encontro
que vem despertando enorme interesse entre os aficlc-nados e que terá como .preliminar Formiga x Uberaba.

O Cruzeiro está na liderança do Campeonato, sind»-
invicto, com dois pontos perdidos, enquanto o América
ocupa o terceiro posto, já com 6 pontos no passivo e aolado do Democrata.

Salvo, modificações de última hora as duas equipes
jogarão assim formadas: .. _

CRUZEIRO — Raul; Pedro Paulo, Procópio, Darci
o Neco; Piazza e ~Zé Carlos; Natal, Evaldo, listão e
Rodrigues.

AMÉRICA — Emílio; Café, Caio, Misael e Vander-
ley; Dirceu Alves e Benê; Zé Carlos, julinho, Samuel
c Toninho ou Canhoto.

Na preliminar, com Inicio marcado para âs 14h30min,
jogarão Formiga e Uberaba. O Formiga está na vice*
liderança, com 3 pontos perdidos e ainda se mantém, v
invicto. ijtii

A rodada será complementada com os seguintes Jo«>
gos: Araxà x Democrata, em Araxá; Vila Nova x Inde-
pendente, em Nova Lima e Uberlândia x Valérlodoce^í.
em Uberlândia. -&,

BASQUETE CAMPEÃO
JOGA HOJE E 3." :
É O DIA DA VOLTA
ASSUNÇÃO (FP-CM) — Com o título sul-americano,-,
de basquetebol conquistado por antecipação a seleção: i,
do Brasil já anunciou o seu regresso ao Brasil o qual se- _,
dará na terça-feira saindo desta Capital às 8h, estan?,,-
do prevista a chegada a São Paulo às 12h. , 

"y,
Encerrando a sua participação no certame cohth^

nental, a seleção brasileira enfrenta hoje, na partida
de fundo da noite, a representação local do Paraguai,,^,
que, apesar do patrocínio, não teve destaque no de-^n
correr das disputas. A outra partida — preliminar —,r;
será Argentina versus Uruguai. ¦ _,

VITÓRIA E TÍTULO - , -O
O Brasil sagrou-se campeão sul-americano de bas- .

quetebol masculino, ao derrotar Chile por 75 x 54. na-"'
XXII Campeonato Continental. Apesar de que devem1"*"
ainda disputar seu último encontro, hoje, contra d
Paraguai, os brasileiros acumularam suficientes poarjC'
tos para chegai- ao título, que estava em poder da Ar*:"
gentina- "^

Desde o início os brasileiros ficaram donos da'.-;
quadra, apesar dos esforços dos chilenos, com um va*""'
lenzuela — sólido construtor ao longo do torneio —'-'*1
que era uma sombra apenas de si mesmo. ''"¦'

Sérgio, Ubiratan e Rosa Branca, muito inspira-':i-
dos, inclinaram rapidamente o marcador para o Bra*
sil, desde os primeiros instantes: aos 9 minutos, já o; '
Brasil vencia por 24 x 8. Êste ritmo se manteve até""
o íinal da etapa, a que se chegou com vitória parcial
dos brasileiros por 44 x 21,

• e
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NEI TEME O FLU
E ADVERTE VASCO
SOBRE NOVO TIME

Com um ano e cinco meses de Vasco, fazendo 23
d« idade a 6 de julho, casado e próximo a ser pai,
fanhando apenas NCr$ 400,00 de ordenado e não
querendo mais jogar em clube de São Paulo, Nei
acha que 1968 é o bom e mesmo pensando cm ser
campeão carioca e também voltar à seleção do Bra-
sil, não esquece o Fluminense, de Evaristo Macedo.

— Nos 3 a 1 do turno, o Fluminense estava mui*
to desarticulado, mas agora a cbisa mudou de figura
— disse, acrescentando: — agora, eles vêm de Altair,
Samarone, Valtinho, Dario, ávidos por uma .vitória
consagradora e motivados pelo que fizeram contra o
Flamengo: a descarga de certo será violenta. Qual o
iegrêdo de Paulinho de Almeida para reerguer o
Vasco? Muito simples: botou no time, quem tinha
que jogar'

VELHOS TEMPOS
Nei começa revelando ao CORREIO DA MANHA

que ainda não ganhou tanto com o futebol. Apareceu
nos juvenis do Corintians e só não veio para o Bo-
tafogo, em 62, porque o preço de NCr$ 100 mil foi
julgado altíssimo por um gà_ôto. Em 63, com 17 anos,
jerviu à CBD na tumultuada excursão à Europa e
até. 1966 andou às voltas com seguidas contusões e
constantes entreveros com a torcida corintiana. Em
São Paulo tem os pais, três irmãos, duas irmãs, além
dos parentes da esposa, todos vascaínos. ^"No Rio, o ambiente é mais tranqüilo. Lá em São
Paulo, o torcedor não perdoa derrotas e quando mar*
ca o jogador, então, até cascudos sobram. O futebol
carioca oferece o invulgar cenário do Maracanã e
os campos dos clubes não se prestam a cenas de pro-
vocações e desrespeito ao jogador. Em São Paulo,
até a saída do Pacaembu é caso' sério para quem
desagrada a torcida. Eles fazem o chamado corredor
polonês e na passagem obrigatória acabam distribuin-
do sopapos. Eu, que o diga. Eu e o Silva. Como os
corintianos nos tratavam?!?..."

RIO E COPACABANA
Nei acentua que, sinceramente, não admite voltar

ao futebol paulista, como também nunca lhe passou
pela cabeça ir jogar no exterior. Seu negócio é Rio
de Janeiro, mesmo. E quando terminar o futebol ain-
da não pensou o que vai fazer. Entusiasmado com o
nascimento do primeiro filho para julho, Nei salienta
que o enxoval dia a dia aumenta, pois a todo instante,
por onde passa, tem sempre o que comprar. Sobre sua
esposa, D. Beatriz, diz que nem conhece o Maracanã,
embora goste e acompanhe o futebol — sabendo mes*
mo até.das ondas, já que recorta todas as notícias do
marido publicadas pela imprensa-"Moro em Copacabana e estou de mudança de
apartamento, não de bairro — que é uma beleza!
Acompanho, porém, o movimento do futebol paulista,
onde o Santos, embora sem ser o time dos bons tempos
de Zito. Gilmar, Coutinho e Pele juntos, tão cedo não
perderá a hegemonia. Aqui, no Rio, pensei que o
Bangu partisse para repetir a academia do Santos.
Agora, vamos ver o Vasco."

GOLS PARA O VASCO
^ Nei garante que o Vasco está à beira de ser cam-

peão. Não pode é esmorecer. E rebate qualquel insi*
nuação de que esteja segurando demais a bola:"Sempre joguei assim, desde os primeiros chutes
no Corintians. E quem disser que é ânsia de ser ar*
tllheiro, contesto: a sorte é que me tem beneficiado,
pois até gol de canela e gol de cabeça, de fora da área,
já fiz. Se fosse tão guloso, não daria, por exemplo, a
bola que dei a Bianchini contra o Flamengo, nem
contra o Bonsucesso deixaria Buglê arrematar, porque
minha posição, no lance, era tão boa quanto a dele.

— Faço gol para o Vasco e não para satisfazer os
meus desejos" — completou.

COMPREENSÃO DE
TREINADORES FAZ
SAMARONE MUDAR

*
O Samarone criador de casos, rebelde aos treina*

mentos, jogador-problema, não existe mais. O Sama*
rone que esteve afastado da equipe durante muito tem-
po, na iminência de ter seu passe colocado à venda, é
hoje um profissional de absoluta correção, ciente de
seus deveres e obrigações de idolo da torcida tricolor.':'">" ? Estudante de engenharia, querido pelos compa-
nheiros, dono de uma comunicabilidade fora do co*
Jnum, Samarone, venceu a barreira do inconformis»
nio, da irritação, entendendo que o profissional de fu*
tebol tem vida curta e precisa aproveitar o máximo.

O REBELDE
Quem vier a conhecer Samarone nos dias de hoje

dificilmente vai acreditar aue êle foi um jogador-
problema. Não poderá acreditar que aquele jogador,
disciplinado, pontual e cumpridor de seus ¦ deveres,

f-i esteve inteiramente marginalizado da equipe duase quei.vendido a quem desse o melhor dinheiro. O Samarone
qüe se rebelava contra as determinações e especial*-'• mente^ contra os preparadores fisicos, achando que
ginástica não dava jogo a ninguém, é hoje um exem-
pio para seus companheiros e não há dentre1 todos os
jogadores tricolores ninguém mais aplicado e assíduo
nos treinos do que êle. ,• O próprio Samarone explica a transformação:

jS , - — É muito difícil cumprir deveres quando não hâ
!' uma compensação qualquer. Treinar duro, concentrar

e ficar sempre no banco dos titulares ou dos aspi-
xantes, tira motivação de qualquer um. Sabia que po*
dia fazer mais do qúe realmente fazia e julgava-me
preterido por outras razões que não ás de ordem técnl-~ ca. No momento em que encontrei uma compensação,
diria melhor, compreensão de meus diretores e treina-
dores, mudei.

O PROFISSIONAL
Sou um profissional e graças a Deus tenho um

pouco de' discernimento para entender que ninguém
consegue jogar sem estar em forma física perfeita. O
individual é a base para todos nós. Não adianta ser
"cobrão" se as pernas não ajudam a fazer' aquilo que

,. a cabeça imagina. Jogador que não treina fatalmente
perderá sua condição técnica.-—Eu sabia disso em outros tempos, mas julgava-
me injustiçado e por isso, apenas por isso, rebelava-me
contra as ordens. Mas o juízo chega, a idade ensina a
gente e agora você pode ver que não há problemas

% comigo.
Samara vem de contusão, e a recuperação exigiu' dele muito sacrifício. A paralisação, provocou uma

atrofia na perna direita. Coisa pequena, mas de qual-
quer forma, íoi preciso muito exercício com sapatos
de ferro para fazer os músculos voltarem ao normal.

Estou quase na forma ideal. Venho jogando na
base do sacrifício. Contra o Vasco será a primeira vez
que entrarei neste campeonato em condições regulares.

Estão enganados os que pensam que o Flumi-
nense não tem motivação para jogar este segundo tur-
no. As circunstâncias levaram-nos a uma posição
ruim na tabela e se o Vasco está lutando pelo titulo

~—,.e pela liderança, nós estamos brigando por uma vaga
iia Taça Guanabara. í nosso bicho, quase que nosso
sustento que está em jogo.

. '.
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ÍDOLO EM REPOUSO

Depois, de ameaçado de não jogar esta tarde, Nei recuperou-se e vai lutar para continuar sendo lider
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TRABALHO DE ÍDOLO ^
Samarone é atualmente o ídolo da torcida tricolor e uma de suas esperanças para vencer o Vasco hoje

À MARGEM DO CAMPO

Há uma dúuida consumindo os vascaínos: terá o Vas-
co perdido o gás? Não creio que se possa colocar a quês-
tão nesses termos exatos, mas é indiscutível que o líder
do Campeonato começou a enfrentar problemas alarman-
tes na fase mais aouda ãa disputa, quando cada ponto è
uma batalha. \

Até à derrota para o Flamengo, tudo 110 Vasco eram
tfirmações de tranqüilidade. Coincidência ou não, após
o primeiro tropeço mais da metade do time caiu baleado
por contusão. E as exaltações já começaram a ser troca-
das pelo 

'dedo èm- riste: o presidente não providenciou a.
aquisição de reforços que suportassem o rigor da cam-
panha.

Acho uma injustiça que se faz com o sr- Reinaldo
Reis. Afinal, o Vasco estava ou não estava coeso? Não
residia na'união o segredo do seu êarfto? Ou será que os u
vascaínos tão desacostumados andavam da liderança, que
Jiauiam esquecido o sacrifício contido na. luta pelo título,
mesmo ante a feliz realidade de 10 jogos invictos?

Existe uma brecha qualquer a ser tapada. Os mais'íntimos 
de Zezé Moreira atribuem-lhe, aliás, a versão de

que a sua queda no Vasco resultou de uma situação me'-
dica parecida, que, de repente, estourou. Mesmo assim, .
julgo chegado um momento de definição uascáína neste
Campeonato: ou sustentar a concentração espiriijua' ainda
reunida, ou desmoronar por iniciativa própria.

Devem time e torcida, principalmente, entrar hoje
no estádio prevenidos de que o 'Fluminense tem condições
para vencer e que a hipótese da derrota não tornará tudo
perdido.

Cartas y
Escreveu-me o botafoguense D. Nevares para recla-

mar comentários'em que considerei i?nprocedente a re-
clamação do Botafogo contra a violência, por entender
que Armando Marques estava certo: o futebol brasileiro
tem de cair na realidade internacional, que admite ai-
fjuns excessos incompatíveis com a -nossa sensibilidade,
Mas pode o leitor ficar tranqüilo, assim como todos os
que pensam, como êle. Acabo de saber que a útil e in-

teligente campanha de Armando Marques foi vetada pelo
Departamento de árbitros, cujo diretor recomendou aos
juizes que apitem à brasileira. É o que chamo de con-
trtbutção negativa aos interesses futuros da seleção ***
Grato a Valdir Amaral pelo apoio ao protesto contra a
tentativa de modificar no ano que vem a fórmula.do
Campeonato. Quanto à veemência da crítica, acrescento:
é a única linguagem que certos dirigentes entendem, ***
Ao iíicansável Hugo \Mosca, presidente da Federação de
Brasília, digo que o seu futebol não foi esquecido. Acon-
tece que o Campeonato Carioca está fervendo e que Bra-
stlia, nos meses passados, não nos encaminhou grandes
assuntos.

Futebol nas alturas
O tabu da altitude, que tanto atormenta o futebol

brasileiro na expectativa da Copa-do Mundo de 1970,
aos poucos é'substituído pela certeza de que vencè-lo será
questão de conhecimento. As últimas informações a respet-
to foram encaminhadas à CBD pelo dr. Mario Pini, es-
pecialhado em 'medicina esportiua e já escolhido para in-
tegrar outra delegação olímpica do Brasil.

Particularmente sobre n Copa do flíimdo, o dr. Pini
propõe que os jogadores, sob o ponto de vista de saúde,
sejam selecionados írés meses antes para toda sorte de
e.-rames c tratamentos, inclusive «tua preparação psico-
lógica contra o que é!e chama de "medo à altitude", ori-
ginado do receio que os leigos têm até de possíveis ris-
cos de vida, quando submetidos a esforços a grandes ai-
titudes. Lembro que a Cidade do Méorico, sede dos Jogos
Olímpicos deste ano e da Copa do Mundo, está a 2.240 m
acima do nível do mar.

Não sei que efeito a revelação causará na costumeira
luta política de bastidor entre cidades candidatas a acolher

,0 escrete, nos seus períodos de concentração. Mas, o dr.
Pini sugere a possibilidade da escolha de Campos do
Jordão, para uma acümafnçflo muis rápida no que espera
os jogadores brasileiros no México.

A jornada desta tarde, no Maracanã, comportan*
do Bangu x Bonsucesso na preliminar e Vasco x Flu»
ininense, na partida final, apresenta como prin-
cipal atrativo a estréia de Evaristo à frente da equipe
tricolor, com um completo espirito de renovação na
preparação fislea e técnica da equipe, enfrentando
exatamente o Vasco da Gama, líder absoluto e consi-
derado o conjunto mais homogêneo do campeonato,
que atinge a segunda rodada do returno, disputado
por oito clubes.

Também o jogo preliminar apresenta a estréia de
outro treinador: Antoninhoi recém-contratado pelo
Bangu, na tentativa desesperada de conseguir colocar
o time na disputa da Taça Guanabara.

Sem computar os resultados dos jogos da noite de
ontem, que reuniram Flamengo x Madureira e Bota-
fogo x América, o campeonato apresenta a seguinte
tabela de classificação: 1.°) Vasco, 22 pontos ganhos;
2.°) Botafogo, 20 pontos; 3.°) Flamengo, 19 pontos;
4.0) América, 16 pontos; 5.°) Bangu, Madureira e Bon-
sucesso, 11 pontos; 8.°) Fluminense, 9 pontos.

Para hoje, as equipes deverão formar com a se-
guinte constituição: Vasco — Pedro Paulo, Ferreira,
Brito, Sérgio e Lourival; Bugies e Danilo Menezes; Na»
do, Bianchini, Nei e Silvinho. Treinador: Paulinho de
Almeida. Fluminense —¦ Félix, Oliveira, Valtinho ou
Assis, Altair e Bauer ou Assis; Denilson e Clairton;
Wilton, Dario, Samarone e Gilson Nunes ou Lula. Trei-
nador: Evaristo Macedo. • Bangu — Ubirajara, Fidé-
lis, Luiz Alberto, Pedrinho e Celso; Jaime e Ocimar;
Marcos, Mário, Dé e Aladim. Treinador: Antoninho.
Bonsucesso — Jonas, Luiz Carlos, Paulo Lumumba,
Moisés e Albérico; Amaro e Didinho; Gilbert, Anto-
ninho ou Gibira, Paulo Mata e Valdir. Teinador: Velha,
ninho ou Gibira, Paulo Mata e Valdir. Treinador:
Velha.

FLUMINENSE
Evaristo não disse a ninguém a equipe que coloca-

xá em campo, esta tarde, contra o Vasco da Gama, pre-
tendendo fazer com que os 17 jogadoses concentrados
fiquem na expectativa de jogar, o que, segundo êle,
é altamente benéfico para todos e cria o estado de es*
pírito que êle deseja para o jogo de hoje.

Apesar do mistério, restam apenas três dúvidas
para a escalação definitiva da equipe, que pode ter
Lula ou Gilson Nunes como extrema esquerda; Assis
ou Valtinho como zagueiro central; e ainda o mesmo
Assis, na lateral esquerda, em lugar de Báuer. Nas
demais posições, jogam os mesmos que perderam pa-
ra o Flamengo.

O Fluminense teve uma semana agitada com a
troca de técnico e de diretores, mas longe do fato dc
ter provocado desânimo, deu aos jogadores uma mo-
tivaçâo a mais para continuarem lutando pela reabiü-
tação. Foi uma semana de trabalho intenso, com
Evaristo puxando nos exercícios físicos para recupe-
rar o estado atlético da equipe, apontado como uma
das causas principais da má campanha.

O dia de ontem, íoi inteiramente dedicado a re-
pouso, tendo em vista o grande esforço exigido de
todos durante a semana. Massagens e passeios pelas
imediações do Maracanã, foram as única atividadus
dos jogadores, que à noite assistiram aos jogos, no
Maracanã.

VASCO
Embora sem participar do apronto de anteontem,

Brito tem assegurada sua presença esta tarde, contra
o Fluminense, segundo resolução do departamento mé-
dico do clube, que considera o jogador em condições de
entrar em campo e atuar normalmente. De qualquer
forma, Ananias está cotado para substitui-lo em qual-
quer emergência, participando, inclusive, do único trei-
no coletivo realizado durante a semana.

Quanto a Ferreira, Buglê, e Bianchini não causam
mais inquietação, principalmente o apoiador mineiro,
que chegou a preocupar ç treinador Paulinho, a ponto
de o reserva Zé Carlos ser preparado para substituí-lo,
Finalmente, para satisfação da, direção técnica, Buglê
se recuperou a tempo, pois, Zé Carlos voltou a sentir
dores no joelho direito, sendo afastado do treinamen-
to e podendo vir a ser operado dos meniscos.

Por sua vez, Nei também deverá jogar, apesar
de ter saído do treino antes do seu término, acusando
dores no tornozelo direito. Imediatamente, examinado
pelos médicos Hilton Gosling e José Marcozzi, o joga-
dor foi encaminhado às ondas curtas, mesmo trata-
mento prescrito pai-aBrito, constatando-se que nada
tem de grave.

Na regra 3, Paulinho de Almeida terá à sua dis-
posição o goleiro argentino Errea, Valdir, Jorge Luís,
Ananias, Alcir e Valfrido, constatando-se como novida-
des o aparecimento de Alcir em lugar de Paulo Dias.

BANGU
A promessa do vice-presidente Castor Andrade Silva

de aumentar gradativamente, à base de cem cruzeiros
novos, as gratificações por vitória — NCr$ 200,00 de
início — até o final do campeonato, foi a nota alegre,
ontem, ná concentração da Vila Hípica.

Embora surpreendido, o treinador Antoninho cha*
mou a atenção dos seus comandados, especialmente pa-
ra o perigo que representa o Bonsucesso, na partida, de
hoje à tarde, "porque, além de ser uma equipe bem
armada, também. está. lutando pela classificação para
e Taça GB".

Por determinação do Departamento Médico, houve,
ontem, exercícios leves no campo e na quadra da Vila,
Hípica, seguidos de duchas e massagens.

A pedido do treinador, o dr. Aloísio Cordeiro exa*
minou Luís Alberto, que foi considerado apto e, dessa
forma, o.time do Bangu para hoje à, tarde será o mesmo
que terminou o apronto, com Celso na later&l-esquerda,
em substituição a Ari Clemente.

Além dos titulares, o Bangu mantém \ concentrados
b goleiro Regra 3, Devito, Cabrita, Jair, Bolacha e San-
filippo.

ACHILLES CHIROL

BONSUCESSO
Apenas a presença de Antoninho no ataque do

Bonsucesso ainda não está inteiramente definida, pera
a partida desta tende, contra o Bangu. O jogador sen-
tiu dores nas pernas durante o treino de sexta-feira,
mas quer jogar e por isso se concentrou naquele mes-*
mo dia para repouso maior. Os demais somente o fl*
zeram ontem. Caso não possa atuar, Antoninho será
substituído por Gibira como já ocorreu no último treino
de conjunto.

Luiz Carlos, que ainda não renovou o seu contrato,
mas concordou em atuar hoje; Paulo Lumumba que re-
novou e Gilbert, inteiramente recuperado de dores na vi-
rilha, formarão na equipe para logo mais, não tendo
assim o treinador Velha, outro problema para a esca-
laç&o da equipe. Hoje pela manhã os jogadores irão a
Teixeira de Castro para a revisão médica. Existe uma
promessa do presidente Fuad Bunhaum de prêmios gran-
des nos próximos jogos do Bonsucesso, a partir de hoje,
que serão aumentados a cada rodada. Entende aue o
time está bem armado e poderá se classificar Inclusive
para a Taça Guanabara.

t
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tvvo confessar innii certa .eonsaçfio de déjf. ru no
«.nar-me para esorevcr ít,te artigo. Há oito anos, nos-
to mesmo més, muitos americanas estavam persuadidosrie que John F. Kennedy era uni Implacável oportunista
político, empurrando para o lntlo homens mais dignas ,«¦ retos, em sua Impetuosa ambição de conquistar a Pre-
.idôncla. Aqueles que, dentre nós, conheciam John Ken.
n«ly, passaram Imenso tempo, no verto e outono de
ISM, tentando convencer seus amigos liberais e intelec-•riais de que assim não era. Eu achei nté necessário cs-
aerer um pequeno livro, Inacreditavelmente intitulado
Kennedy or Nixon: Does It M»ke An.v Dlfferen.r?
iKeiiiirily ou Nixon: Isso Foi Alj-uma Diferença?). Não
rrelo que quantos _e manifestaram n favor dc John Kenndv
em 1960 tenham ludibriado as que se deram ao traba*
lho <le escutar os nossos argumentos. Manifesto-me hoje
rom wtuil convicção a favor de Robert Kennedy.

N.t verdade, sinto-me intrigado peln hostilidade a
Robr.t Kennedy que parco, lavrar no peito dc tantos
liberais, Compreendo, ê claro, porque «* pií«_ons ficavam
perturbadas, ou irritadas, pelo modo coma Kennedy eu-
iron ra competição pi\'>• denrial dc 1068. Mus não pe.ffn
realmente, que se pos.n dnr u Isso um transcendeu!s
significado. Os Kennedy parecem ser propensos n aci.
«lentes na linha dc partida. Assim como alguns, cm 1060,
considera! am John Kennedy um moço cheio de pressa<• de unibiró.s desmedidas, que deveria ter cedido o lu-
car a Adltil Srovenson e aguardado a lul/adamente a sua
vck, também fomm muitos os que. em 1962, se Indigna*
ram com o modo como Edward Kennedy .se apresentou
* disputa .enatorlal pelo Massachusetts, e muitos mais
os que criticaram a maneira como Robert Kennedy se
candidatou em 1964 ao Senado por Nova York. Vamrs
deixar estipulado, pois, que as Kennedy sempre fazem
essas coisas cie maneira defeituosa, incorreta. Muito
bom. Ma- nenhuma dessas deselegantes atitudes preli-
minores ob.tou a que cs-es homens se convertessem, to-
dos eles. cm servidores públicos de primeiríssima cate-
poria r covqt.Jsiaw.n., íapidatnento, por suas medidas
<> lntcrve.ni._os pública . o re.pelto daqueles que tinham
tlrulcnuimentc criticado suas maneiras.

Nem ve.ío multa forca no argumento rie que n pilo*"dade cm entrar no páreo presidencial confere um dl.
reüo nir.nl ovciuMvo a ser o único candidato liberal.
Km ír.í.o n c.i.o. Iiuta-fe cie uma novidade como dr/.i-
Tina, Ilã cexesseis ouos, uni senador com uma soberba
loiha do ^erileas — certamente mais coerente do que n
de Eitgone McCarthy - bair.i o presidente riemocrati-
ci em exercício nas primarias cio New Hampshirc c ciai
partiu para ganhar todos as outras e sucessivas priir.á-nas. Chegou ã convenção do Chicngo como a escolha
aprovada e autenticada pelo povo. tendo liderado mes-
mo a votarão nos dois primeiros escrutínios. Se alguém
féz jus o ganhou por merecimento próprio o direito ao
apoio liberal exclusivo, suponho que foi Estes Kefauver
rm 1952. Mas. na convenção, o presidente democrático
nliou-se aos mandões políticos- das grandes cidades, quer-e sentiam ameaçados pelas investigações senatoriais de
Kefauver, e impôs um candidato que não participara do
uma única primária. E, apesar da prioridade dc Estes
Kefauver na luta, a grande maioria dos liberais passou-so para Aci'ai Stevenson sem grandes escrúpulos morais
pela simples razão (em meu entender, convincente, de
«creditarem que éle fatia um melhor presidente. Fui
fldepto cie Stevenson ne.-v. base, em lf'2. e soa n favor
cie Ketmedv, n; niesim br.se, cm 1PG8. •

Desejei que Kennedv tivesse ci*lr.ido na luta m>.!s
cedo, desta vez, e lis'.- i eom êle pnr.i que o fizesse.
A razão pela qual hesitou foi a sua convicção de o e
d público atribuiria uma ação ri.» sua parte coi:'.
.lohnson a um rancor pessoal, em vez dc divergência í>
pontos cie vista. Nes ultimes três anes, por exemplo, c!e
proferiu uma série de circunspectos discurses sobre o
Vietnam. Pois apesar dc todo o seu cuidado, os jornais
examinaram cs discursos muito menos em tênues tío
eçus argumentes substantivos do que de suas implicações
políticas e pessoais — não o que éle recomendava que
6e fizesse no problema cio Vletnan mas como éle estava
colocando-se dcltberadamente à esquerda d? Johnson
para conquistar os votos liberais, ou como cs Keiinedys
acreditavam serem os donrs da Casa Branca e estavem
explorando o Vietnam para expulsar o usurpador daquela
residência. Ei,s.i experiência convenceu-o cie que. :-,_
íóísc o primeiro a desafiar Johnson, o povo também
consideraria is;o uni movimento cie risão partidária
desencadeado por um jovem faminto dc poder c empe-
nhado num. duelo p.;-s::-.il com o Presidente. Aos que,
como ou, o iiiclt.uamcs a cohccrrcr. replicou que teria
cie haver primeiro alguma demoi s.tvção ds quo o
Partido já aviava dividido c cm torno de problemas
políticos, não dc personalidades; então seria mais dllir-ii
considerar a sua candidatura como a síAÍsf-içao cie uma
ambição pos.-cal ou uma rixa particular. De modo que.
esperou. Alguns literais, entretanto, condenaram essa
espera como operan.ismo; c citando Kenr.edy decidiu
anunciar a sua eandicif-tira. voltaram a condená-lo tam-
bem cctno oportunts-.i.

òiviamente, porem, o sentimento antl-Keiiiiedy tem
uma criyeni mais profunda d.) que o simples res.ei.it-
nieiuo pur sua entrada tardia no p. rco presidência!.
No fim cie contas, no contrário de Stevenson cm 1952,
Kennedy só perderia uma primária importante. Nelson
Roekefeller e Hubert Humphrcy têm vacilado em cruzar
a linha, mas não registro uma grande tendência pura
denunciar as hesitações de ambos como "oportunismo'.
O problema de Kennedy, conjeturo eu, é que os 6cus
primeiros anos de vida pública confiaram-lhe o papel
de ac.sr.rior e e essa imagem do prosecutor que ainda
hoje perdura na hnagii.ítçàq popular. O eleitorado ann;-
ri.cano não '.cs.a, o céu 'seja louvado, de acusadores
públices. Pctic sentir, p.tr vezes, que,precisa deles: poue,
num suc-so cie masoquismo, elegê-lcs para prefeito ou
governador; mas nfto as escolhera para Presidente
icf. Dev.e. e Nixon'. Por outras palavras, è mais citte
sabido qtte Racert Kennedy, aos 27 anos, serviu oro-
vemente como consultor jurídico da Comissão McCarthy.
Afinai. Mubert Humphrcy. no mesmo perleeio e numa
idade muito mais madura <47 anest estava associado a
Marlin Dies para patrocinarem juntos o Conimunist Con-
trol Act cie 1954. Eúgene McCarthy votou em apoio do
todas as Ultimações expedidas pela Comissão de Inquérito
rias AttvidP.cUs Antianiericíinas do Senado, incluindo
a que forcou Arthur Miller a depor — o mesmo Arthur
Miller que hoje é delegado tio McCarthy pelo Conneçticut.
Contudo Humphrey e McCarthy são perdoados por atos
cometidos numa Idade de maduro discernimento, ao
passo que cs pecados juvenis de Robert Kennedy o
mantém ainda sob suspeita. Isso acontece, penso eu,
apenas porque Humphrcy e McCarthy não se ajustam
oo estereótipo de acusador.

A ironia é que Kennedy tampouco se ajustara. Não
conheço otit.ro caso em toda a minha vicia em que haja
mais profunda discrepância entre o homem e o mito.
O homem calculista, sem princípios e sedento de poder
que perturba as sonhos de alguns liberais não é, sim-
plesmenbe, aquele Robert Kennedy q-e conheço e com
quem trabalhei durante doze anos. Ja escrevi pormenoriza-
tamente sobre as qualichdes que Robert Kennedy revelou .
na administração dc seu irmão (A TUonsand Days, págs.
«93-70'Ji o náo vou repclir-me aqui. He um testemunho
pessoal possui algum valor, direi apenas que colaborei
com éle durante esses anos em niuitos problemas cie in-
le.ês,. interno c externo, o confio inteiramente em sim
dignidade, sua honestidade, seu liberalismo e çapacida-
de de decisão. Vi-o bater-se pelas liberdades civis; re-
comendou, por exemplo, o indulto do. Junius Scales, pas-
saneio sobre a oposição não só do FBI mas dos seus su-
cesslvw adjuntos do procurador-geral da República. Vi-o
realizar os primeiros esforços numa geração para colo-
car J. Edstar Hoover sob alguma forma de controle.
Vi.o trabalhar com Abba Schwartz, do Departamento
fie Estado, para reformar a política de vistos do nosso
governo.

Acredito que êle não só tem as instintos certos e es
condições corretas mas também a força executiva para
traduzir esses instintos e concepções numa poliria, na-
cional. Entre tcdos os candidates, parece-me ter sido
*le quem mosttou um. compreensão mais sensível e pe-
netrante do oue está erttado nos K-tados Unidos, e a
mninr capacidade dc fa??r alstuma coisa a êíse respeito.
Esqueci de quem é a expressão "natureza experimenta***
'"" ¦ rio Eliot creio eu mas i-?o é otqtie Kennedy
tem p ci rr"c ettniica a « ut evclnção fascinante como lf-
r''"r po'i,;.'o. William O. Douglas escreveu sobre a "ca-

Por que
» •apoio

Kennedy
Arthur Sclilcsiugcr Jr.

(O último livro de Schlesinger é Mil Dias,
publicado no Brasil pela Editora Civilização
Brasileira. £lc é ainda o autor de The Age of
Jackson, da coletânea de ensaios The Politics
of Hope, e de uma trilogia sobre o New.Deal.
Foi assistente especial do presidente John
Kennedy. Ê catedrático dc. História do New
York City College)

^$l£l$l___tt*& :^&^_____9__T *: ¦ ' 
_>t'^V'i.¦ ¦¦¦^m^*mgffl- ¦;:¦ r::<: '::¦¦¦¦¦-..;¦¦ ¦ ,,^Y?^

__f "^^(Ai^m^^m:

pacidade ímpar cie desenvolvimento" c'o Kennedy. A
origem disso é. simplesmente, a Impressionante recepti-
vidase de sua Inteligência e a sita sensibilidade para
novas experiências e novas perspectivas. Em particular,
Kennedy desenvolveu o Instinto de observar o mundo do
ponto de vista de seus desventurados e suas vitimas As-
sim, exortou os seus ouvintes a verem a América "pelos
olhes do Jovem favelado — o negro, o .porto-riquenho,
o mexicano-americano". Nos problemas externos, possui
o mesmo instinto para auscültar e depreender os aspec-
tos que a política americana poderá assumir nos olhos
dos jovens revolucionários cio mundo emergente ou até
dos velhos burocratas de Moscou. T.tdo i;;so acelerou e
aprofundou a sua solidariedade e simpatia multo aiém
da revelada, creio eu, pela maioria du. líderes políticos.
Como escreveu recentemente uma eminente figura aca-
dêmica que ccnhcceu Robert Kennedy durante a admi-
t.istraef.o de teu irmão, numa carta a um amigo indeciso:"Tem-se mestrado «vido por aprender: éle aprendeu
muito; e vai continuar aprendendo. Além disso, a sua
imagem pública como indivíduo implacável, calculista e
ana-essivo é quase o inverso da verdade. O que a noção
cie que êle é implacável e agressivo reflete, na verdad»,
é que èle é apaixonado e veemente... e assim expres.a-
so colei'!Cimente quando íerla mais sensato morder a
li-gtia. Mas essa mesma característica arrebatada é real-
mente o oposto cia desitmánldade.i Em qualquer padrão
comparativo, êle é muito menos calculista do que a
maioria dos profissionais no jogo."

A sensibilidade de Kennedy, o espirito aberto com
que aborda novas experiências e concepções, são, aiém
disso, de um gênero que enriquece mais do que enfr.t-
.uece a sua capacidade de decisão. A aptidão para fazer

com que as coisas se realizem não é uma das missões
secundárias da Presidência. É hoje uma verdade tão vá- '
lida como sempre que a nossa responsabilidade é a cie
eleger em novembro não o homem mais agradável, ou
o mais digno, ou o mais caprichoso ou o mais filosófico,
mas o homem que dará. o melhor Presidente. Isto envolve
mais do que ns convicções cie um candidato. Envolve
igualmente as qualidades mentais- e de caráter, a fórçe.
de determinarão c decisão, a energia e a visão, que o
habilitarão a Usar suas convicções dentro da estrutura
cio sis'.ema. A política não constitui um meio de premi.r
ns virtudes pe*ssoaís. Ê, sobretudo, um meio de satisfazer
as necessidades públicas e.de concretizar as esperanças
do povo. ,

Com efeito, o nosso próximo Presidente terá não só
de filosofar sobre as coisas mas também mudã-!:.s.
Enfrentará duas tarefas de extrema dificuldade e cie
conseqüências vitais. No campo Interno, terá de tra-
balhar com afinco para efetuar a reconciliação dos
raças. No campo exienio, terã de solucionar o conflito do
Vietnam, se isso não tiver sido realizado até janeiro
próximo, c reordenar as premissas e prioridades da nessa
política externa em geral. Kennedy parece-me ser, de
longe, o candidato mais qualificado para tal missão.

Og cruéis acontecimentos de abril demonstraram até
onde a América branca terá ainda de caminhar para
que sejam compensados séculos de injustiça contra. < s
nosses cidadãos não-brancos, quão muito mais tem do
ser feito para franquear a plena cidadania, em nossa
comunidade nacional, acs grupos excluídos — e quão
pouco tempo nos resta. Os vínculos que ligam a nossa
sociedade tornaram-se deveras frágeis. E tornar-se-áo
muito mais frágeis dentro de mais quatro anos se não
elegermos agora, como nosso próximo Presidente, um
homem que já esteja plenamente identificado com a
luta em prol dos marginalizados e des desfavorecidos.
A luta pela integração de todos os nossos cldadãcs ná
comunidade nacional é, sem dúvida, o problema supremo
da nossa política interna. /

Nem os próprios críticos de Kí-nne.iy podem negar
a sua intensa a perseverante insistência em que tem rio
se fazer justiça àqueles que a América afluente consi-
derou intocáveis — não só os negros americanos mas os
mexicanos americanos e as porto-riquenhos, os vindima-
dores das vinhas da Califórnia, os trabalhadores de can-
dango do delta do Mlssissippi, a gente miserável dos
Apalaches, os Índios desesperados do sudeste e do nordes-
te. No Senado, Kennedy tornou-se o paladino particular
daqueles que, no passado, nunca constituíram o eleito-
rado de ninguém. Êle tem sido o advogado e o repre-
sentante dos irrepresentados.

Exige um considerável engenho, penso eu, descobrir
uma maneira de atribuü- essa preocupação a motivos
políticos. Essa gente está predomlna.itemente divorcia-
da da política, assim como da comunidade econômica.
Muitos não têm sequer um lugar certo paia morar, ou
.,".0 demasiado pobres, analfabetas ou apáticos, dema-
siario indiferentes ou tristes, para que possam partici-
par no processo governamental. Não se registram como
eleitores. Não votam. Qualquer figura política qtte
paste o teu tempo preocupando-se cem o que o nosso
país tem leito por es>e gente só poderá proceder por

contribuição e coiitícçüo, nunca na expectativa de uma
recompensa política, fi por Isso que tfto poucos poliu-
cos se dão a êí_e trabalho. Contudo, o futuro da nossa
nação exige que reconheçamos a piópria existência de
todas os massas excluidae e comecctr.os & atrnl-las para
a nossa vida nacional.

Algumas pessoas temem que Kennedy tenha uma
psraonalldade demasiado "dlssentánea" para que lhe
seja possível desempenhar uma missão de reconoillaçfto.
Mas por certo as exijerlênctas de Elsonhower e Johnson
demonstraram suficientemente a falácia da procura de ^
um consenso de opiniões por mero amor il unanimidade.
A reconciliação autentica não depende da benlgnldade
do semblante, da aparência de boa pessoa e da retórica,
mas da argilcla e do rigor do diagnóstico e da prescrl-
cão; não de embaralhar e obscurece. os problemas mas
os resolver. Existirá realmente alguma vantagem em
ter um presidente que, graças ã sua simpatia e boas
maneiras, à ambigüidade dc suas declarações e atitudes.
atraia ao mesmo tempo a Nova, Esquerdo e os republi-
emes moderados? nfto estatíamov ,odas condenadas ao
desapontamento, mas linde ou mais cedo? A reconci-
ilncâo, se alguma vez. fôr conseguida, não virá certa-
mente através de afirmações tranqüilizantes de fé mas
através de um trabalho árduo e preciso sòbrc os pro-
blemas e.-pecíflcos que geram a- dissidência, Pranklln
Roosevelt tinha uma personalidade dlsspiitftnea mas, ao
Identificar e defrontar os problemas, levou esta nação
mais longe, no caminho da recorclltacão, do que um
prcíid.nte msnes polêmico te-la íclío.

Kennedy encara o problema dos marginalizados no
contexto de uma sociedade onde homens e mulheres de-
rlvnm çem rumo ri^s campos despovoadas para a cidade
congestionada e scllíá'la. Chamou ao (.lietto "a mais
terrível e urgente cvlse interna com que esta haç-fio se
defronta desde a Guerra Civil"; e liderou as criticas a
na.a prudência convencional sobre os problemas dos
neres, dos pobres e das cidades. Os nossos serviços de
Rsns.'r.e!a pública, disse êle, "despojaram o pobre de
sua cilTnidade e tratam-nos como membro de uma so-
c.yd^dc á parte. Mais dinheiro para a educação sem ai-
terar o ambiente Institucional, perna Kennedy. produz
rscaç«ns resultados. A resposta mais viável á pobreza
urbana e rural, argumentou éle, reside em pro^mas
d? desenvolvimento 'comunitário. A tarefa consiste "em
trazer não apenas os residentes individuais mas a co-
iiv.uií-'a-'e inWíf pnra o cjfso principal da vida amert-
cana" O problema é "a.tfdar o povo .do elictto a obter
p.uto-suí'c'énc!a, o .domínio*de' seu próprio destino", o
núcico do empreendimento deve re.idir na criação de
"novas i:!s'ir,tirões comunitárias qi-e os residentes locais
co"ti'rlem e através das qrtils passam exprimir seus de-
sejos". /

E;ta abordagem do problema t"tn sua origem nos
programas patrocinados, orando êle era procurador-ge-
ral. pela sua Comissão de DelinotVência Juvenil. Aplicou
e aperfeiçoou a sua estratégia numa série de discursas
e propostas legislativas submetidos ao Senado. E o qus
é'.e pensa e diz a tal respeito já se encontra à vista de
todo? no planapllôto B-dford-Stuyvesant, no Brooklyn.
Ai. no senunrio maior ghctto ne?ro da natão, Kennedv
reuniu cs líderes negros locais cam perso-aüdades poli-
tícas. universitárias e dos negócios paro estabelecer unia
gvhnd. cnmpnrhia de desenvolvimento comunitário, for-
neeo"-'o os investimentos financeiros e assistência técni-!
(¦;». N-"o [r."0 l''e!a aln.uma sobre se tal empreendimento
cia a ro-vUrdcs positivo-: mas é sem dúvida a inicia.i-
va meis excitante, no sen gênero. Já levada a eleito ro
no"o pais. o muito aprenderemos com o seu êxito ou
mr-smo c?m o seu fracasso. Es-a nctável experiência
de ar.to-regeneração do gliclto é inteiramente devida à
Iniciativa pessoal de Robert Kennedy.

Nenhum lirier político do nosso t?mpo se preocupou
mats profunda e rigorosamente com a sorte dos vulnerá-
veis e dos Impotentes quanto Kennedy. £ por isso que
é^e conta hoje com o apoio de homeii? como, por exem-
rilo,. Michél Har-ingtòri, o àutõr"de A Ontrá América.
Fer isso êle foi o único candidato presidencial que se
atreveu a caminhar pelos bairros amotinados de uma
cidaíe americana, no fim de semana anos o assassinio
cio Martin Luther Klnf — e quando o fêz. fm acolhido
cnn respeito e afeto. Há nisto uma ironia. Houve um
tempo cm que esses problemas das direitos civis e da
problcza mobilizavam mais jovens americanos liberais c
radicais do que cualquer outra coisa, excoto o Vietnam.
í. motivo de perplexidade ver-se agora a juventude aban-
donar o senador nite mais tem ppnsado s",bre esses pro-
blemas e mats arduamente trabalhou neles.

A questão cia Intensidade de preocupação é vital pa-
ra o problema c!e reconciliação -nacional. Numa éprea
de ciuna nacional dificilmente poderemos correr o risco
de um presidente cujos antecedentes na questão dos di-
reitós civis sejam tímidos on polidamente modestos.
Uma folha rie serviços plenament. empenhada na jus-
tica. racial é ncc.ssária para preservar a confiança uo
processo democrático e também para garantir que o
chefe do executivo terá as antidões apropriadas para pro-
tecer ê;so proo?sáo, quando fôr alvo de ataoties. Pois não
po'ierã obviamente permitir a violência descontrolada,
sela qua' fôr a sua origem, e manter uma sociedade ra-
cional. Se^a quem fôr o .presidente'em 1969, terá de
possuir tanto força política como autoridade executiva
para defender os processos pacíficos de transformação.
Duvidamos que qualquer presidente possa realizar essa
tarefa com êxito, a menos que tenha demonstrado um
profundo envolvimento pessoal na cansa da justiça Ta-
ciei. Kennedy parece-me ser a melhor ponte possível
entre a comunidade negra alienada e a América branca.

A ouestão dominante na comunidade internacional
é também um problema de recouciliacâo; e também aí
K-uncdv parece estar excepcionalmente qualificado Não
é divetido ser presidente na c;a nuclear.'Requer sobrie-
dade de julgamento, nervos sólidos e, vi.sf o amola. Um
recente e supremo teste dc tal? qualidades foi certamon-
t.e nrooorcionado pela. crise oubana dos foguetões. em .
1902. Sempre que se pensa em qualquer homem como
um possível presidente, devemos perguntar primeira co-
mo teria êle enfrentado esse teste — se teria rea?ido
com excesso ou com defeito, se teria usado o nosso pode-
rio com a precisão que manteve o mtmdõ afastado da
KUorTa. nuclear cem su'citar o ssu país a uma derrota
humilhar.ts. A Administração Johnson, por exemplo, na
República Dominicana e no Vietnam, renunciou a ten-
tar uma ireapáo comedida ã ameaça e preferiu adotar a
estratégia a ferro e fogo — uma estratégia que, se tivesse
sido aplicada á crise cubana, poderia muito bem ter re-
dundado na terceira guerra mundial.

Como todos os relatos da crise dos foguètõas cuba-
nos deixaram claros, Robert Kennedy,- como procura-
dor-gcral, desempenhou um papel na resolução dessa
crise, apenas superado pelo que seu irmão desempenhou.
Na sexta-feira ria primeira semana, 19 de outubro de
1962, na ausência do presidente, vários membros da Co-
missão Executiva do Conselho de Segurança Nacional
defenderam a destruição das bases dos foguetões através
rie um ataone aéreo de surpresa no domingo seguinte
de manhã. Foi o procurador-geral quem liderou a opo-
si?ão a semelhante pronosta. Kennedy afirmou que tal
acâo seria "um Pearl Harbor às avessas, e mancharia
o nome dos Estados Unidos nas páginas da. História".

» Durante 175 anos não fora um pais dessa eípecie. Ata-
q^es furtivos, aos domingos de matihã, contra nações
pequenas, não era coisa que fizesse porte da nossa tra-
tiW-ão. Estávamos lutando por aígo mais do que a sobre-

• vivência e uma ação desse tipo seria uma traição à nos-
sa herança e ideais. Kennedy falou com paixão e
veemência. E aniquilou a proposta de bombardeio.

Oito dias depois, a 27 de outubro, sobreveio outro
momento culminante na crise mais ampla,. Tinham
clicando duas cartas de Kruchev. a primeira propon-
do termos razoáveis para nege^ação, a segunda redicri-
da numa linguagem muito mais intransigente e pro-
pondo condições menos razoável* 4 A suposição geral
foi que a secunda carta substituta a primeira e a sua
chego da produziu consternação e tristeza. Então Robert
Kennedy apresentou uma proposta mu, desfazia o im-
p?.-se: por oue não Ignorar a segunda caria e dar res-
posta Imediata à primeira? Foi o caminho adotado. Pos-
sibilitou a resolução da crise. Essa capacidade de aná-
líse racionai, de decisão cuidadosa sob as condições mais
incríveis de pressão e de- pânico, é o oue qualquer pre-
sedente pr-feba ter na era nuclear. Otrcs candidatos
poderão, potencialmente, ler essa capacidade. Mas Ro-

bert Kennedy Já demonstrou que a possui. (O senador
McCartliy afirmou que o senador Robert Kennedy to*
mou parte nos decisões que redundaram no fiasco da
Baía doa Porcos. O senador McCarthy está. equivoca-
do. Como uma das pessoas presentes em todos essa_
penosos rounloes, passo testemunhar que o procurador-
geral nunca compareceu. Foi Justamente por causa d»
Bala dos Porcos que o Presidente Kennedy resolveu não
tomar mais nenhuma decisão Importante, subseqüente,
em problemas de política externa, sem ouvir o conselho' 
de eeu irmão.)

Sobre o problema do Vietnam, Kennedy estava lm*
pltcado. evidentemente, como tem repetidas vezes allr*
macio, nas decisões que conduziram ti ampliação doa
compromissos americanos. (Para um homem suposta- i
mente arrogante, Kennedy tem-se mostrado reconíor-
tanlemcníe desenvolto em admitir o erro.) Mas tam-
bém foi êle. como Roger Hllsmon registrou (em To Mo-
vr » Natlon, pág. 50D, quem levantou, Já cm setem-
bro de 1963. a questão de saber se qualquer governo de
Saigon perieria resistir com êxito a uma ação comunls-
t«; e acrescentou: "Se não pode, então estamos justa-
mente a tempo de sair do Vietnam, retlrando-nos nor com.
p'eto em vez, de ficarmos esperando". Os seus discursos
de senador sobre o Vietnam - proferidos numa época
cm que era preciso ter coragem para atacar a política
de Johnson — influíram imenso na transformação da
ooinláo pública que possibilitou, mais tarde, o repúdio
da política do Piesidente Johnson e da escalada mill-
tar. na.s primárias de New Hampshlre e Wisconsln. Acho
que ninguém, era nossa politlca, tentou realizar uma
análise mais cuidadosa das negociações para uma paa
neicciada do que Kennedy, nas páginas finais de seu
livro To Scelc A Ncwer World. (Com o titulo Para Um
Mundo Mais Novo, já traduzimos essa obra para a Edi-
tora Expressão e Cultura, estando seu lançamento anun.
ciado p?ra fins do corrente mês. N. do T.)

Sobretudo, Kennedy demonstrou, repetidas vezes, a
sua compreensão de-que o poderio dos Estados Unidos
não reside em nosso arsenal nuclear mas em nossa ca-
pacidade para mobilizarmos e empolarmos a razão e a
consciência dos jovens cm todo o mundo, file viajou de-
mo.adamer,te pela Ásia, África e América Latina. Por
toda a porte folou com jovens revolucionários, trabalho-
dores; campesinos, estudantes e intelectuais. Por vezes,
as reuniões foram tempestuosas, mas sua franqueza e
desassombró conquistaram o respeito geral. Duvido oue
exista aletiém cuia eleição para presidente restltuísso
maior confiança po mundo e, assim, restaurasse a es-
psrança na América.

Os meses de fevereiro e marco de 1968 produziram
uma surpreendente revolução política nas Estados Uni-
dos — uma'revolução que sugere ainda funcionar a nos-
sa democracia, num certo sentido peculiar. Em janeiro,
a nação parecia condenada a uma escolha, cm novem.
bro. entre as políticos americanos mais antipáticos e in-
dignos de confiança do século XX. Então o eleitorado,
por seus misteriosos caminhos; revoltou-se contra a de-
solação dessa escolha. Criou McCarthy como um sério
candidato (e náo poderia fazê-lo, é claro, sem a bravura
de McCarthy ao entrar na luta — um gesto pelo qual
a nação lhe ficou profundamente devedora); lançou
Kennedv na comneticêo; forcou Johnson a sair e, pelo
me-os de momento, inverteu a polilL-a de escalaria no
Vtetnam; lançará Nelson Rockefelier e Hubert Humplrey
ra luta, t.mbám. Em vez da horrível opção entre'
Johnson' e Nixon. o povo americano terá anwa uma
inesperada abundância de «colhas entre os melhores li-
deres políticos da- atualidade.

Dentro do Partido Democrático, podemos aetora es-
colher entre três homens de superior, inteligência e ea-
rãter. Qualquer dos três seria um candidato mais do
oue recomendável... e uma alternativa indispensável
para um Richard Nixon, cuja campanha parece resumir-
se a. um prudente silêncio sobre o Vietnam e uma de-
cidida onosição a sérios investimentos nas cidades. Por
o-'e preferir, entPo, o senador Kennedy? Porque, para
aiém da questão de aptidões executivas, é ocioso Ignorar
o'fato de que, dentro de uma estrutura comum, esses . ês
home-.s têm posições diversas nos problemas supremos
de 1968. Um, com excelentes antecedentes no problema
do Vietnam embora nos alarme um pouco a suges-'
t"0 feita nrlo senador McCarthy, em Pittsburgh, de oue
William Bundy. uma figura tão Influente na política

, da escalada, seria um substituto aceitável do secretário
Rusk) e uma noção precisa dos limites do poder ame-
ricano no mundo, nunca atuou como se considerasse o
nroblema das m-ssas marginalizadas um problema poli-
fco interno fundamental. Um outro, tem uma bela fô-
lha de serviços quanto aos grupos marcrinnllzados mas
apoiou zelosamente a escalada militar no Vietnam. ar-
aumentou que a China é quem está conduzindo a guçrra

.do Vietnam e definiu a meta americana como a cria-
, ção de uma Grande Sociedade na Ásia. Kennedy, em' 

minha opinião, é o candidato que satisfaz ambas as ne-
cessidades — que trabalhou para esclarecer e ordenar as
nossas prioridades em politlca externa e, ao mesmo tem-
po. identificou-^e com a luta dos grupos marginalizados
p?ra conquistarem a plena cidadania na sociedade ame-

- ricana. .
Não existe- hoje um membro niais consciencioso e

ponderado no Senado, dos Estados Unidos do que George
McGovern, de Dakota do Sul. Ê não só o que temos de
mais parecido com um George Norris em nossa era mas,
além disso, é um talentoso historiador profissional. A
apreciação do senador McGovern sobre o seu coleea, o
senador Robert Kennedy, é diptna do mais séria aten-
ção. Disse êle a 16 de abril: "Robert Kennedv nossui a
absoluta honestidade pessoal de Woodròw Wilson, a.
emocionante paixão de liderança de Andrew Jackson e
a profunda famüiaridade com a tragédia pessoal- de

t Abraham Lincoln."
E acrescentou: "Vocês sabem a afeição e a estima

qué eu tinha pelo presidente Kennedy, mas e minha
convicção, cuidadosamente meditada, que o senador
Kennedy, ainda mais do que o nosso falecido e bem
amado presidente, traria agora para a. Presidência uma
medida mais profunda de experiência e uma capacida-
de mais ampla para liderar a nossa atormentada terra,
conduzlndo-a para a luz de um.novo dia... Se êle íôr
eleito presidente dos Estados Unidos, torna-se-á, em mi-
nha opinião, um dos três ou quatro maiores presidentes
de nossa história nacional".

QC
eleições

americanas

O CORREIO DA MANHA apresenta
um QUARTO CADERNO especial sobre as
eleições presidenciais nos EUA, em 1968.
A aparte os experts nacionais em política,
Paulo de Castro, Newton Carlos, Fernan-
do Pedreira e Paulo Francis, o economista
lgnacio Rangel analisa a presente crise fi-
nanceira dos EUA, seus reflexos e motivos
históricos (pág. 5). Arthur Schlesinger Jr.,
Andrew Kopkind e Irving Howe suprem a
colaboração estrangeira, com pontos de
vista não raro antagônicos. Nosso objetivo
é/dar ao leitor brasileiro uma visão crítica
do evento, que terá efeitos sobre o Brasil
e o mundo, acrescentando ao noticiário in-
ternacional interpretações variadas que
vão ao fundo do tema. As resenhas litera-
rias encontram-se na páo. 6. Todos os tex-
tos estrangeiros foram traduzidos por Al-
varo Cabral.
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Eleições

e candidatos

nos Estados Unidos

Esperar rio resultado cias eleições nos Estados Uni-
rios u solução iiutoinAUcii üc qualquer problema da
América Latina, ó mais uma vez situar-se dentro de
umn mentalidade milngreiiM que tudo espera do exte-
rior dc um fenômeno onde tnuinaturgos resolvam por
nossa conta dificuldades, ou so proponham curar nos-
sos maios.

E devemos nlndn consicltrnr que há problemas de
fundo que nenhum candidato norte-americano, por'
mais liberal que seja, se propõe resolver pois certas
transformações de estrutura ultrapassam os limites da
sua bon vontade c da sua lucidez.

Tosto isto. que julgo indispensável mesmo com
sentido pedagógico para sabermos que ó de dentro da
América Latina e não de fora, como esforço realizado
nqui e não como cpl/cuomcno, que tem de entender-se-a solução dos problemas, podemos fazer breve análise
do quadro das eleições norte-americanas, atribuindo-
lhe a devida importância que 6 imensa, sem lhe trans-
ferirmos responsabilidades quanto ao nosso futuro,
num sentido global, mas sem deixarmos de considerar
um fnto novo o Importante: n renovação política dos
Eslndos Unidos. De umn maneira ou outra essa reno-
vaçâo terá. se n soubermos transmutar em substância
e em valores dn América Latina, uma importância
fundamental pnra o nosso futuro. Os Estados Unidos»
ou renovam ioda tt política interna cm relação, prin*
clpalmotit-!, no problema racial, e externa abandonan-
do seus propósitos, imperiais e o propósito de policiar o
mundo, ou declinam, desgastam-se, isolam-se ficando
como um gigante solitário num mundo n pouco e pou*
co cansado da sua força, da sua irresponsabilidade e
dos seus abusos.

Mas o que se passou nos últimos anos quanto a
guerras, intervenções e golpes, pode ser corrigido, pois
não saiu como desdobramento inevitável e, sobretudo,
como desdobramento unicamente possivel da estrutura
ria sociedade norte-amei 'ic.ina. Há na sociedade norte-*
americana outras forcas, e essas forças vão afirmar-se
nas próximas eleições, talvez ns mais importantes da
tódn a história norte-americana. Porque desta vez há
n consciência de que a Nação ou muda radicalmente
na política interna e externa ou podo mergulhar no
caos projetando-se num incêndio mundial.

Foi essa ogudn consciência ria extrema gravidade
da situação, que levou Nelson Rockefeller a rever a
sua anterior posição, rie renúncia, para apresentar de
novo a sua candidatura.

No discurso de Filadélfia, a lv dc maio. Nelson
Rockefeller analisou alguns dos problemas fundamen-
tais da Nação começando por urgente o reexame e
mudanças na política estorna. "Nós devemos, disse
Rockefeller, oferecer no mundo uma causa e ura desa-
fio mais positivo que 0 simples apelo ao anticomunis-
mo. Em última análise o nosso poder no mundo de-
pende do nosso compromisso em participar do pro-
gresso e da liberdade efetiva de Iodos os povos". Quem
não entender isto terá certamente algumas surpresas.
Mas prossigainos com Rockefeller, desta vez indo até
ao problema cia China: "A solução negociada no Viet-
nam deve ser realizado num contexto de novas rela-
ções mundiais. Pnra conseguirmos isto devemos apro-
veitnr este momento, que ó rico cm possibilidades, em
excepcionais possibilidades, trans formando um perlo-
rio de crise política num período rie criação política.
Alargando n via estreita que ai está, a da guerra, de-
vemos ampliá-la até a estrada ria paz mundial, do
progresso o dn liberdade, Quanto à China comunista
nada temos a ganhar encorajando um povo tão im-
portanto a isolar-se. Em lugar disso devemos encora-
jar osxontactos para bem da China assim como dos Es-
tados Unidos".

O que isto implica, cada um destes pontos, de
fxame, dc novo programa cívico, de giro largo, com

Paulo de Castro

uma inevitável mudança de alianças políticas num
sentido liberal, principalmente no terceiro mundo, é
de tal importância que só por si coloca Rockefeller
numa das pontas avançadas da política da renovação.
Tudo deve entender-se no contexto da sociedade, not-
te-americana, nos seus moldes e nos limites que a pró-
pria situação objetiva por um lado admite, e por outro
impõe.

Com a presença de Rockefeller os eleitores repu-
blicanos tém agora em quem votar.

Richard Nixon, o caçador de feiticeiras, partida-
rio outrora da participação dos Estados Unidos na
guerra da Indochina e durante toda a tragédia do
Vietnam situando-se ao lado da pior tendência, cola-
borador sinistro das perseguições a liberais, este per-
spnagem, com a entrada em cena de Rockefeller, sabe
que já foi relegado a um segundo plano. Nixon é um
derrotado, e esta imagem não é sedutora em qualquer,
parte do mundo, e ainda menos nos Estados Unido.?.

Perdeu em 19G0 para John Kennedy e dois anos
mais tarde nem conseguiu eleger-se governador da Ca-
lifórnia. Detestado por quantos estão em desacordo
com a guerra do Vietnam, não tendo nem envergadura
nem princípios para resolver tão grave e complexo,
problema, tem a oposição também da comunidade ne-
gra, pois considera o problema racial como de "ordem
e segurança nas ruas".

Mas Nixon criava problemas a Rockefeller, pois
o que há de arcaico, de estruturalmente contrário à
inteligência criadora; de interesses temerosos de qual-
quer mudança; de conservantishio feito de nostalgia
do passado e de -medo do futuro; de anacrônico hor-
ror ao Estado e dose considerável de provincianismo,
tudo isto e a máquina do partido onde mais se prefere
perder com um candidato da direita do que ganhar
com um liberal, estes fatores combinados e de cam-
biantes múltiplas, segundo os Estados, constituem ele-
mentos suscetíveis de garantir certo apoio a Nixon em
prejuízo do grande candidato republicano que é Ro-
ckefeller.

Mas deixemos Nixon esperando que na Conven-
ção republicana, em agosto, fique entregue às Fúrias.
Mas isto é apenas uma esperança, pois Orestes foi per-
seguido pelas Furtos porque tinha uma consciência, o
que só por um insólito ritmo de humor poderia ser
atribuído a Richard Nixon.

Ao lado do republicano Nelson Rockefeller, te-
mos dois outros bons candidatos, estes, como sabemos,
democratas: Robert Kennedy e Eugene McCarthy. E
outro. Humphrey, que seria excelente, sempre no con-
texto da sociedade norte-americana, há alguns anos
passados, mas tem hoje a mancha indelével do apoio
à guerra do Vietnam, assim como da intervenção em
S. Domingos, além de alguns golpes distribuídos pelo
terceiro mundo pelos, quais não é responsável, mas co-
brindo-os com seu incoerente silêncio. Humphrey, con-
tudo, em relação à América Lati/ia teve sempre ai-
gumas posições liberais e sem a tutela de Johnson, e
obrigado pela rude necessidade do país a uma renova-
ção, pode- representar, sob alguns aspectos e condições,
um candidato com linhas que não sendo luminosas
podem não ser por inteiro sombrias. Mas isto mesmo
exige reverificação, para sabermos exatamente a me-
dida em que o seu apoio à política do Vietnam des-
truiu o homem que foi Humphrey. • . ,

Robert Kennedy é uma ambição que adquiriu e
se firmou num personagem liberal, corajoso, por mui-

. tos títulos lúcido, inteligente é cáustico, com certa dose
de oportunismo, mas também de princípios. É um can-
didato turbulento, com um estilo dinâmico onde há verve
uma apreensão das realidades, e, a par de certo fogo
de artifício, construções sérias e suscetíveis de dar aos
Estados Unidos.uma face renovada e com uma recon-
quista de prestígio. Se chegar à presidência — e tem
uma evidente possibilidade — talvez seja de todos os
mais decidido a uma modificação radical da política
em relação ao terceiro mundo, embora esta tendén-
cia seja de todos (exceto Nixon), havendo apenas di-
ferenças no grau e ritmo.

McCarthy recorta-se nitidamente no cenário como
uma figura à parte, singular, prejudicado por ser um
intelectual (Stevenson, segundo um humorista que tal-
vez fosse apenas um bom observador, perdeu as elei-
ções porque citava de vez em quando Spinoza e tam-
bém Vebien e Beard, o primeiro dando aos discursos
um tom insólito, e os segundos um tom mais ou me-
nos suspeitos. Além do mais Vebien foi mau marido, o
que não é recomendável em campanha eleitoral).

McCarthy é de um talho humano que impõe res-
peito, professor, homem culto, falando sem objurga-
tórios ou clamores, mas, candidato sem a maleabilida-
de política indispensável a uma eleição, vai encontrar
grandes dificuldades, embora tenha já conseguido ai-
guns êxitos extraordinários. O meu propósito não é
fazer previsões, mas oferecer um quadro, algumas hi-
póteses e temas ou perfis para reflexão. Sobretudo
um campo de consideração do fenômeno histórico, no
caso particular das eleições norte-americanas.

Com a guerra iria. os Estados
Unidos sedimentaram a sua posi-
ção de centro e força dirigente do
capitalismo contemporâneo. O fra-
casso militar no Vietnam, com tò-
das as suas conseqüências, em boa
parte ainda imprevisíveis, não ter-
minará sendo um fator de dese-
quillbrio do mundo capitalista? O
contato com o povo norte-america-
no revela que nos Estados Unidos,
pelo menos, num ano de eleições
presidenciais, o futuro é encarado
com angústia e incerteza, sentimeu-
tos que se projetarão fatalmente
em todos os que vcem Washington
como a sua Meca.

Os líderes políticos norte-ame-
ricanos, acuados por um poder eco*
nómico aterrorizado com a pers-
pectiva de ruína do país ("nunca se
viu tanta tendência à catástrofe",
disse o presidente da .Associação
dos Banqueiros norte-americanos),
mudam às pressas conceitos que
comandavam a estratégia dos Es-
tados Unidos. "Não queremos ser
os policiais do Universo, mas.um
exemplo para o mundo", disse o
vice-presidente Hubert Humphrey,
que procura emergir de seus com-
promissos com Johnson como um
aspirante a candidato presidencial
para a frente. 0 próprio Humphrey,
no entanto, já endossou publica-mente a estratégia dos policiais do
Universo, há pouco condenada,
numa entrevista à Dun's Review,
pelo presidente de uma das mais
importantes companhias siderúrgi-
cas norte-americanas. Segundo o
vice de Johnson, a queda do presi-dente Sukarno, na Indonésia, é um
dos bons subprodutos da políticados Estados Unidos no Vietnam.

A essência dessa política foi
claramente definida por Johnson
num discurso feito a 28 de maio de
1965 na Universidade de Waco,
Texas. Para ela, tornara-se obsoleta
a distinção entre guerra civil e
guerra internacional. Disse o pre-sidente norte-americano, em última
análise, que os Estados Unidos dei-
xavam de encarar as guerras civis,
ou mais exatamente os conflitos
nacionais, como questões pura-mente internas e por isso teórica-
mente imunes a intervenções es-
trangeiras. Advertiu Johnson, de
modo a não deixar dúvidas, tjue se
julgava no direito ctfe mandar tro-
pas norte-americanas a qualquer
parte do mundo com a tarefa de
impor soluções pró-Estados Unidos
a conflitos internos.

A Doutrina Johnson, cujos re-
sultados práticos ameaçam levar os
Estados Unidos à ruína, o que pro-
voca um levante do poder econômi-
co norte-americano contra a Casa
Branca, foi definida sucintamente
da seguinte maneira:

"Diante do impasse nuclear,
as revoluções passam a ser a prin-
cipal preocupação de nossa época."

Para fechar a porta aos "mo-
vimentos de libertação nacional",
molas de toda ação revolucionária
no terceiro mundo, o Pentágono foi
autorizado a funcionar como uma
espécie de central policial com ju-
risdição internacional. No Vietnam,
os policiais do Universo viram-se
obrigados, pela capacidade de luta
de um adversário tenaz, a enfren-
tar um teste definitivo. Em 1964.
logo depois do primeiro ataque
sério dos vietcongs a uma base nor-
te-americana, Bien Hoa, um dos
três mais altos funcionários dos Es-
tados Unidos no Vietnam do Sul,
William Sullivan, abordou a quês-
tão com franqueza dizendo:

"0 objetivo dessa guerra não
é defender um setor geográfico,
mas resolver um problema. Para
evitar que ameaças idênticas sur-
jam na África e na América Latiria,
é preciso mostrar nos arrozais viet*
namitas que um país com arma-
mentos-íiodernos e argumentos po-
líticos frágeis pode enfrentar um
adversárip com argumentos políti-¦ cos podeíosos e armamentos me-
díocres."'

Tratava-se de mostrar, no Viet-
nam, a inviabilidade das "guerras
de libertação nacional". Tratava-se
de agir, concretamente, como poli-
ciais do Universo. Hoje, êsse tipo
de ação é condenado pelo próprio
vice-presidente dos Estados Unidos.
E o poder econômico norte-america-
no o estigmatiza como inviável
mesmo para um país cujo produto
nacional "bruto já ultrapassa o mon-
tante fantástico de 850 bilhões de
dólares anuais. Ao mesmo tempo,
os vietcongs provam a viabilidade
das "guerras de libertação nacio*
nal". desde que armamentos me-
díocres tenham o apoio de argu-
mentos políticos poderosos.

Johnson amarga solitário a tra-
gédia do Vietnam. Viu-se até cons-
trangido a renunciar à reeleição.
Mas a sua decisão de levar às' úl-
umas conseqüências a estratégia
dos policiais do Universo não pode
ser considerada um ato isolado de
contexto norte-americano. Nele es*
tá presente, e com um enorme peso,
o complexo industrial-militar cuja
existência e Influência foram de-
nunciadas pelo ex-presidente Eise-
nhower num discurso em janeiro
de 1961. "Não há nenhuma grande
empresa neste país que não traba-

As

guerras
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Estados Unidos

lhe direta oü indiretamente para a
guerra do Vietnam", confessa Tho-
mas J. Wattson, presidente da^ In-
ternational Business Machines .

De acordo com um estudo do
"Hanover Bank", a reativação da
economia norte-americana, no se-
gundo semestre de 1961, após lon-
gos anos de marasmo, foi conse-
qüência direta das -verbas suplc-
mentares de defesa determinadas
por Kennedy logo depois de seu
encontro com Kruchev, em Viena,
o qual resultou rio* ennjecimento
da guerra fria. Essa relação expan-
são econômica — aumento dever-
bas militares chegaria, em-1968, a
um orçamento militar de 79 bilhões
de dólares, quase idêntico ao de
1944, quando atingiu o seu nível
máximo o esforço de guerra contra
a Alemanha e o Japão.

Em 1939, os Estados Unkloü
tinham 400 mil homens em armas,
um arsenal e seis fábricas de ma-
terial bélico. O New Deal.de Roose-
velt já completara seis anos, mas o
número de desempregados era ain*
da de nove milhões e meio, repre*
tahtando 17 por cento da força ope-
faria norte-americana. No fim da
Segunda Guerra Mundial, três quin*
tos da produção bélica de todos os
países envolvidos no conflito saíam
de fábricas norte-americanas. De
1939 a 1945 os Estados Unidos au*
mentaram de mais de duas vezes a
sua produção industrial e o desem*
prego baixou a índices mínimos.

O mesmov boom verificou-se
com a guerra da Coréia e o apro-
fundamento da intervenção mili-
tar no Vietnam. O poder econômi*
co norte-americano, que hoje se le*
vanta contra a estratégia dos poli*
ciais do Universo, porque Johnson
não soube dosá-la de modo a evitar
um perigoso0 enfraquecimento do
dólar (deficits no balanço de paga*
mentos, deficits comerciais, deficits
orçamentários etc), aceitará que
os Estados Unidos façam uma com-
pleta meia volta? Estaremos assis*
tindo à decomposição do complexo
industrial-militar? f'Canhões e bom-
bas não constróem casas, não en-
chem estômagos vazios, não edu-
cam as crianças e nem curam os
doentes", diz o candidato Robert
Kennedy num artigo que é a sua
plataforma para o terceiro mundo,
Mas há provas matemáticas de que
são instrumentos vitais de uma eco*
nomia cuja contínua expansão vi-
ciou-se ao cheiro de pólvora.

A angústia e a incerteza com
que os norte-americanos encaram
o futuro têm outras determinantes.
Como reagirão, dianje do fracasso
frente a um adversário infinitameii*
te inferior, do ponto de vista militar
convencional, os homens da mais
poderosa-engrenagem armada do
mundo? Numa conversa com um di*
ijfgente religioso norte-americano,
fouco antes de ser demitido do co*
inando no Vietnam, o general West*
moreland deixou escapar um con*
ceito inquietante: para êle, os fran-
ceses não foram derrotados militar-
mente na Indochina, mas pelos po*
líticos instalados em Paris. Nos mi-
litares franceses, êsse tipo de frus*
tração levou ao fascismo e ao ter-
rorismo político. Onde levará os
militares norte-americanos? Aí está
uma outra incógnita que perturba
o centro e força dirigente do capi*
talismo contemporâneo num ano
crucial de troca de liderança.

a

NEWTON CARLOS
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Existe tim cordão qua se c»tlra desde o inverno
de 1048 até hoje e ao ltxngo do qual estão pendurados
os políticos, acontocimentOH e personalidades de um»
extensa e gélida estação da História. A distancia de
uma ponla a outra ó multo menor do que uma época
mns superior à/do uma geração e chegará o dia em
,|iir esse perloár pouco mais parecerá do que uma
rnnccpçao Jornaustlca: as "décadas da Guerra Fria".
Mus as pessoas pressentem agora (ainda vagamente,
pomo todos os pressentimentos) que os vários com-
ponentes sc reuniram — como as contas enfiadas no
mesmo lio do um colar — e o tal cordão ostá, de ai'
gum modo, completo. Só quando tais períodos termi-
num podemos começar a descrevê-los íe, multo mais
i.irde, a dcllni-los), pois só em suas conclusões os seus
princípios fazem sentido. Para a Tcheco-Eslováquia, a
fliieda política de Nòvotny parece completar um curso
que se iniciou há vinte anos com a queda física de
Massaryk, lançado de uma janela abaixo — embora
não esteja ainda definido o que se seguirá. Para os••"•¦tados Unidos, existe uma perfeita e rematada si-
metria entre a eleição de Truman e a abdicação de
•lohnson; a formação da coalizão da guerra fria no
Partido Democrata, em 1948, ganha uma clareza essen-
ciai do relevo quando posta em contraste coro a sua
dissolução em 19GB.

'Os eventos destas últimas semanas dificilmente
constituem o que se possa chamar uma revolução mas
parecem obedecer à descrição de Lenin de um tempo
revolucionário, em que as coisas se deslocam rápida-
mente de seus lugares e o espaço histórico se contrai.
A força motivadora íoi, evidentemente, a guerra do
Vietnam, e os agentes motores são as guerrilhas do
Sul e os exércitos do Norte. A ofensiva do Tet, ape*
sar de suas limitadas realizações militares (e seus li-
mitados objetivos), teve o poder de deslocar violenta*
mente a visão dos americanos — e de outros, na me*
dida em que os Estados Unidos neles influi — de uma
perspectiva do mundo para outra. As realidades da
guerra não mudaram muito; a proporção das forças,
as linhas de abastecimento e a distribuição da potência
de fogo não diferem hoje muito do que eram no final
de novembro, quando começou a grande ofensiva de
otimismo da Administração Johnson. O que mudou
radicalmente foi a maneira como a guerra é percebi-
da; e é a partir dessa nova percepção' que uma nova
política se desenvolve.

A noção adquirida de que a expedição militar ao
Vietnam estava irremediavelmente condenada destruiu
a confiança mundial na capacidade, dos Estados Uni-
dos para solucionar os seus problemas monetários e
conduziu diretamente à crise do ouro (na realidade,
uma crise do dólar). Isso afligiu mais ria-conta as
grandes empresas industriais e financeiras amerka-
nas: os administradores do dinheiro e os diretores in-
duslriais ansiaram pela aposentadoria. Reforçando suas
angústias e infortúnios, os lucros baixaram em algu*
mas das indústrias de maior envergadura e mais alta-
mente tecnológicas, ligadas à defesa. A guerra virará
um péssimo negócio. Uma confirmação crucial foi pro-
norcionada pelo Wall Street Journal, que num edito-
rial de 23 de fevereiro aconselhava seus leitores a"prepararem-se para a derrota" e a sentirem-se mais
nu menos gratos por isso. Não só os manifestantes e
estudantes profissionais antiguerra tinham percebido
o que estava a caminho. As revistas financeiras e as
circulares das firmas de investimento estavam tão re-
pletas de protestos, à sua maneira, quanto qualquer
jornal liberal. Mas os que tinham aprendido a lição
mais cedo (David Kockefeller, por exemplo, já come-
.-ara temendo a superexpansão imperial o ano passa-
do) não encontravam um modo dé traduzir seus te-
mores ein ação política, por alguma razão. Os gran-
rios empresários americanos, com os imensos recur-
sos e a força potencial de suas empresas, jamais ti-
nham imaginado como desempenhar seus papéis como
atores políticos. Ora, os políticos estavam agindo ago-
ra por sua própria conta e risco. Estavam legitimados
mima posição antiguerra, indiretamente pelos êxitos
rio Vietcong e diretamente pelas fileiras de eleitores
'inesperados e nervosos líderes do mundo dos nego-

\< i-ios. Enquanto a Administração pôde fingir que ainda
havia unia esperança de vitória militar no Vietnam,
n* antigos o crônicos vetos dos tempos da guerra fria
obrigavam os políticos a manter um anticomunismo
respeitoso e a decisão de conter a revolução mundial.
Extinta essa esperança no Vietnam, as restrições fo-
ram removidas/

Eugene Mr.Carthy viu a oportunidade antes de

qualquer outro. A su-a própria e intensa aversão pela
guerra levou-o à campanha presidencial, mas o seu
sentimento de isolamento em relação ao centro do po-
der político fê-lo, provavelmente, subestimar as proba-
bilidades rie uma candidatura favorável a uma "pa/.*'

ampla e, durante meses, recusou-se a acreditar que es-
lava fazendo muito mais do que criar um "diálogo".

Robert Kennedy não estava menos descontente com a

guerra (em qualquer escala possível de sentimentos)
nias muitíssimo mais atento ao poder. Para êle, o diá-
logo era insignificantes; a Presidência não. Mas Ken-
nedy temia que Johnson pudesse manobrar com a

guerra — uma escalada aqui, uma suspensão dos bom-
bardeios ali — e frustrar os planos estratégicos de
sua própria campanha. Os resultados dos discursos
otimistas da Semana de Ação de Graças deram as pro-
vas confirmatórias; a popularidade do presidente, atin-

giu o seu ponto máximo do ano e o apoio à guerra
ganhou substancia.

A Frente Nacional de Libertação (ou o general
Giap, ou seja quem fór) teve rie sacrificar milhares
rie vidas e utilizar vastas reservas de seu poder sim-

plesmenj.e para destruir as fantasias do presidente. Mas
deu resultado e a situação política ficou subitamente
mais fluida do que nunca. Johnson estava metido em
apuros. A Comissão de Relações Externas do Senado,
em suas audiências com o secretário Rusk, fêz pela
primeira vez sérias restrições do Congresso à guerra.
Cm grupo dos mais eminentes senadores passou dois
dias numa cadeia nacional de televisão para manifes-,
tar uma veemente oposição à guerra; no mínimo, vo-
ia ram em favor de uma moção de "desconfiança" se
o presidente tentasse qualquer nova escalada no futu-
ro. Essas audiências, assim como a primária de New
Hãmpshire, na mesma semana, tiveram lugar sob a
onda de "boatos" de que o general West.m orei and re»

quisitava o envio de mais 206.000 "homens para o
Vietnam. Não será preciso dizer quantos votos isso
nistoii a Johnson na primária, mas a proporção entre
o numero de soldados e os votos reais não lhe foi pro-
vávelmente mais favorável do que a existente entre
os soldados e os guerrilheiros no Vietnam. Mesmo na

proporção de dez para um (e mesmo com uma "vitó-

ria" técnica), Jortnsdn perdeu.

. A dificuldade política da escalada era apenas me-
tade dos apuros por que passava o presidente. A outra
parte era a dificuldade da desescalada, em virtude da
débil estrutura do governo sul-vietnamita de Saigon.
Como os estrategistas de Kennedy calcularam, o co-
mando dos Estados Unidos só poderia suspender os
bombardeios ou iniciar negociações correndo o enorme
risco rie destruir os remanescentes da autoridade do
í^neral Thieu e de empurrar muitos administradorej

O

degelo

político

Andre-w Kopkind

(O autor ê o correspondente americano do
New Statesman inglês, ensaísta freqüente nas
páginas The New York Review of Books e de
Ramparts. JE um dos principais intérpretes
das aspirações da New Left)

procinciais (e, provavelmente todos os batalhões do

Exército vietnamita) para os braços da FNL. Thieu já

estava propondo uma nova boc tien ("marcha para o

Norte"), como o ex-presidente Nguyen Khanh fizera

em julho de 1964, quando o seu governo estava pas-
sando por transes semelhantes. Então, os Estados Uni-

dos tinham-se apoiado fabricando o "incidente" do

Tonkin e os resultantes ataques aéreos ao Vietnam do

Norte. Desta vez, a política interna tornou prática-
mente impossível esse gênero de apoio.

Kennedy concluiu facilmente, ainda que prema-
turamente,; que Johnson estava liquidado. A dedu-
zir de todos os informes, a visão de Kennedy na ma-
nhã seguinte à primária de New. Hãmpshire não er.i
terrivelmente clara. Dava a impressão de que êle es-
t.ava a meio caminho do fracasso, antes dos resul-
tados finais serem computados, è os seus auxiliares
fizeram tudo o.que podiam para evitar, que Kennedy
renunciasse à sua candidatura antes do meio-dia. Éle
compreendeu subitamente o que muitos- de seus con-
selheiros (Arthur Schlesinger, Adam Walinsky, Burke
Marshall) vinham dizendo há meses: o-silêncio^ nesta

primavera causar-Ihe-ia mais prejuízos políticos do

que a derrota no próximo verão. Se Kennedy cal-
culou mal a capacidade do presidente para desesca*

" lar, adivinhou, entretanto, que qualquer modificação
importante na estralégia d» guerra lhe acarretaria
vantagens. Como as coisas aconteceram, Kennedy ti*
nha razão, é claro; Johnson não podia seriamente

promover a paz no Vietnam sem admitir a futili-
dade da sua estratégia de quatro anos. Em seu dis-

"curso do Io de "abril, Johnson confessou implícita-
mente que condenara 150 mil americanos à morte
ou à mutilação, e que completara a obliteração ou
s^ubjugação de grande parte do Sudeste asiático por
motivos que eram agora insignificantes ou irrele*
vantes. Não tinha outro caminho à sua escolha senão
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o de abandonnr a Presld4nela. Pelo menou, o seu <-pi-
tu fio poderia ter agora mais amável do que a sua im4
prensa. ' *

A primeira tarefa que sr apresentava a Kennedy
e McÇarlhy ern desenvolverem suo,», base." políticas,
como preparação para um atRque furioso á adminis-
tração. Seus métodos foram essencialmente «emelhan-
tes: criar um movimento radicalmente demolldor, de
tão intenso entusiasmo e tão atraente que esmagasse
as fontes mala convencionais do poder controladas
pelo presidente. A equação era formulada em termos
simples: participando nos primeiros meses da cnm-
pnuiiii, contava Johnson com us organizações sindi*
cais, as máquinas democráticas dns grandes cidades,
a maior parte das organizações estaduais onde exls*
tem governadores democratas, um razoável número de
lideres do Senado e da Câmara dos Representantes,
candidatos à reeleição este «no, e, finalmente, um nn-
mero em rápido declínio de dirigentes industriais que ,
o apoiaram contra Goldwater em 1984. Além disso,
um presidente podo habitualmente manipular o»
acontecimentos e as comunicações de massa que o.i
apresentam ao público, de modo a monopolizar as
atenções. Por outra parte, havia o inorganizado elei*
torado pacifista disseminado pelos subúrbios, o qual
poderia votar diretamente "contra a guerra" ou, sim-
plesmente, contra o seu siinbolo, Lyndon Johnson.

Mesmo depois- de New Hãmpshire, McCarthy ain-
da alimentava reduzidas esperanças de convencer aque-
]es que se oompraziam no poder, não no diálogo, de
que êle poderia estar em posição de os satisfazer no
próximo ano. O seu papel era algo parecido com o
dos manifestantes — mesmo os mais'desprezíveis, a
quem êle detesta; abria uma clareira para que a po-litica mais convencional (e, portanto, mais reall, pu-desse manobrar. Kennedy divide com McCarthy o
favoritismo dos peaceniks e da "moçada", mas não
pára por aí. Prepara-se para formar uma nova coa-
Hzação, tanto de elementos detestáveis como de agra-
dáveis, e possui uma habilidade ,e um talento parao conseguir que, até agora, McCarthy ainda não re-
velou. Kennedy preciplta-se desembaraçadamente
para Watts; McCarthy teve de sofrer o estorvo do
êxito de Kennedy nas ruas, antes de sc arriscar á
entrar num ghetto de Milwaukee. Kennedy começou
imediatamente cobrando os empr-istimos políticos quefizera durante anos às novas e\ativas forças traba-
Ihistas. Mesmo antes do anúncio de sua campanha,
voou para a Califórnia a fim de estar presente num
comício dos grevistas de César Chavez (um dos pro-
jetos favoritos de Walter Reuther era a sindicalizaçáo
dos trabalhadores na vinicuitura); McCarthy não tem
Tima metodologia política para pran.ieár um substan-
ciai apoio trabalhista. Kennedy não hesita em enfrentar
atrevidamente o eleitorado dos bairros operários e eiíi
explorar á. antiga especialidade rie JFK para obter
os votos étnicos, por muitos racista? ou reacionários
que possam ser. McCarthy' poderá ser tentado pelas
mesmas pretensões mas não sente nisso qualquer sa-
bor e deixa muito dxi trabalho para os seus lugares-
tenentes.

Qualquer pessoa pode fazer uma lista das diíeren-
cas de estilo entre Kennedy e McCarthy e todos nós o
faremos antes da campanha terminar. Mas há uma
diferença estilística, não de política básica, que dis-
tingue nitidamente os dois candidatos. "Observar
Robby" tem sido um dos mais populares jogos políti-
cos durante quatro longos e estéreis anos e agora é
quase impossível acrescentar novos argumentos para
impressionar aqueles que se identificam completamen-
te com o lado bom de fBobby ou estão completamente
apavorados com o seu lado mau. McCarthy apenas
parece reconfort.ante, por ser tão pouco conhecido; .
quem tiver acompanhado sua melancólica carreira se-
natorial de triviais sucessos contra es indústrias do
petróleo e do gás, ou o seu petulante antagonismo à
administração do primeiro Kennedy, ou a sua atitude
cínica diante da. política em geral, não o achará nem

. mais nem menos atraente do que Bobby Kennedy.
Mas os antecedentes de McCarthy (ao invés dos de
Kennedy). não se encontram agora em questão. .Seu
atrativo reside numa atividade sem çetumbância, de-
sorganizada, sumamente pessoal, que se distingue fà*
cilmente da algazarra de Kennedy. vUma categoria
apreciável de eleitores bem educados e politicamente
interessados recebe "Q sentimento confortável de que
McCarthy diz aquilo que sinceramente pensa e pensa
aquilo que diz, embora por algum tempo parecesse
mais estar competindo com John QÚincy Adams, em
1824, do que com Lyndon Johnson (e Robert Kennedy,
e Richard Nixon) 144 anos depois.

O principal bloco de apoio popular de McCarthy,
até agora (oii, pelo menos, a sua vanguarda) provém
do velho partido de Adiai Stevenson e seus herdeiros
espirituais. Os tipos mais. antigos, pelo menos, nunca

gostaram dos Kenneds, em primeiro lugar (embora
acabassem por ser absorvidos, como toda a gente}.
Recordam, porém, que o mais nobre esforço de
McCarthy foi para a indicação de Stevenson na con-
venção democrática de 1960. A "segunda escolha" de
McCarthy nesse ano. confessou êle então a um jor*
nàlista que o entrevistava, era Lyndon Johnson. A
turma do "Clean for Gene" (slogan dos adeptos de Eu-
gene McCarthy: "Caminho Limpo para Gene") é um
vasto amálgama de* jovens sinceros, não muito dife- .
rentes das brigadas juvenis de Kennedy, e ambas são
lideradas por quadros de jovens agentes decididamente
líno-fi/ieflíic/os. Como Sam Browh, o estudante de teo-
logia de Harvard que fora um dos responsáveis pela
campanha de McCarthy na Nova Inglaterra, eles são
o gênero de rapazes' que abriram- caminho rio jo-
vem "establishment" adotando a retórica dos movi-
mentos radicais mas sem perder a orientação política
e o estilo do sistema liberal. Brown, por exemplo, era
funcionário da Junta Consultiva da NSA (Associação

' 
Nacional dos Estudantes), que ajudou a salvar a or-

ganização depois de terem sido reveladas as suas li-

gações com a CIA. Sem dúvida, Kennedy conta com
réplicas.de Brown em abundância. Há mais de um
modo de tirar proveito da mocidade no ano em curso.

Tudo isso ajuda a determinar a localização políti-
ca da campanha. À sua sombra, Kennedy e McCarthy
têm trabalhado para os mesmos objetivos genéricos:
"salvar" o Partido Democrático e, por acréscimo, o

país, mediante a reforma dos aspectos mais antidemo-
cráticos de um e a liquidação dos piores fracassos do
out.|p. No final do inverno, os Estados Unidos esta-
vam mergulhados numa espécie de desespero que a
nação já não sentia desde a depressão pré-Roosevelt.
Parecia legítimo discutir se as instituições da Repúbli-
ca estariam ou não em estado de degenerescência; mas
o que a todos era óbvio era a inexistência de alterna-
ti vas políticas reanim adoras e, num certo sentido, a
inexistência mesmo defuma política. Para uma socie-
dade que identifica tão completamente a sua natureza
com a sua estrutura política, isso era uma fraqueza
mortal.

O Vietcong tornou a política novamente possível;
McCarthy tornou-a çpncebível; Kennedy fê-la parecer
viável. A importância da campanha não é que solu-
cióne os problemas da América ou que vença Ken-
nedy ou McCarthy — eip agosto ou novembro. Mas
ainda que êleg acabem perdendo, ter-se-á viíto o sis-
tema político funcionando. O íato de que até essas

¦Hírnutlvr.- apresentam OPC0M Kwmdârla», Tllfl ei»- |
montara* é amplamenta ignorado. Kenhedy « ]|i
('ariliv Jmi-ml- pensarão em fregniRutar a concentra*. -'5
ção d»* poder coletivo quo está no âmago da não*
democracia americana e produx os efeitos de imparia*
lismo « racismo qtie os candidatos vituperam. Nenhum
deles meverá tima palha para desvincular o poder do»
F.stado.i Unidos do seu papel necessariamente doml*
nante no mundo; com efeito, ambos tim declarado
que só pondo fim à guerra do Vietnam o pais poderá
dar continuidade h tarefa de consolidar o seu podei
em outras partes do mundo. Finalmente, nem um
nem outro pode encorajar o desenvolvimento de lus*
titiiições de unidade negra, as quais, pelo menos* da
momento, parecem constituir a única maneira do povo
negro lutar contra o pesadelo da opressão racista.
O que levará a fazer, tudo o que fór uma política
independente de uma Administração Kennedy, ou Md
Carthy, ou Nixon; os radicais tem seu trahalho ta*•lhado para eles, •

As duas candidaturas juntas u*om maior êxito da
que unia ou outra poderia ter conseguido separada*
piente) desencadearam um surto de energia na soda*
dade que w essencial, se quisermos que aconteça alga
de bom. É a direção dessa energia que confirma a
final da última "crise de vinte anos". F.stá eonecn*
traria contra a Guerra Iria. Opõo-se à centralização
do poder burocrático, que caracterizou a organização
do governo desde o New Dçní. Estabelece, implícita*
mente, muitos dos valores do "libertação" que os mo*
vimentos da juventude produziram. Nega a primazia
do anticomunismo como ideologia dominante.

O espetacular domingo dr Johnson representou
xima versão americanizada de uma queda de Oovèr*
no. Tudo foi desempenhudo de acordo com Institui*
ções improvisadas, parapolltlcas, que substituíram ai
confrontações diretas de poder neste pais. O JVeu>
York Times "apresentou" a moção governamental da
unia escalada da guerra veiculando com estardalhaço
os rumores de um aumento do gigantesco contingente
de tropas no Sudeste Asiático. No (dla seguinte, a
comissão Fullbright registrava um voto de desconfi*
anca do Congresso; e a deserção dos esteios político*
do presidente (como Symington), somada aos seus
adversários usuais, indicava que a maioria pró-John-
son estava abrindo brechas por tudo quanto era lado,
A primária de New Hãmpshire foi uma eleição su-
plementar indicativa. A participação de Kennedy to}
o reaparecimento simbólico do velho herói que estive-
ra aguardando na sua Coionibcy-Jps-Deu.r-Esliiíes da
Virgínia,do Norte o momento mágico. O discurso da
Johnson foi a sua renúncia.

Como sempre, os principais fatores na decisão do
presidente foram políticos. Em New Hãmpshire, èla
viu que a estratégia rie Clark Clifford, em 1948, da
difamar a oposição da Esquerda, acusando-a de trai*
ção e simpatias comunistas, nào ia funcionar desta
vez. Depois disso, não dispunha realmente de qual-
quer outro método ao seu alcance para garantir a vi"'-
tória. Sem dúvida, o presidente ouviu o prefeito Da»
ley, em Chicago, do seu homem no Comitê Nacio*
nal, Edwin Weisi. em Nova York. e de seus congê*
nertís em outros Estados, e suas mensagens devem ter
sido todas idênticas: todos os sistemas falham. .

Que política virá agora é inteiramente imprevisí-
vel pois a sucessão de acontecimentos ainda não ter-
minou. Tudo o que o Vietcong ou os norte-vietna-
mitas fizerem agora terá efeitos poderosos na políti*
ca dos Estados Unidos. Até ao presente, náo há ra*
Toes para. duvidar rio brilhantismo de sua estrate*
gia: o cerco de Khe Sanh e a ofensiva do Tet que*
braram o imoeto e a decisão americanas de prosse*
guir na guerra, como eles sempre vaticinarara te Joha*
son sempre tempu) que aconteceria.

Um elemento clássico no cenário comum òo fra*
casso numa guerra e da queria cie um governo é a

.tentativa de golpe pelos generais. Se tal será possí* j
vel. sob qualquer forma atenuaria, na presente situa*
ção, é difícil rie prognosticar. Nâo existe um general
carismático para dirigir o golpe e, de fato. o estabe-
lecimento militar tem sido distintamente manso nos
últimos seis meses. Houve mesmo uma série de in*
•íiscrições sorrateiramente veiculadas pelo Pentágo-
no para embaraçar o comandante-chefe e as notícias
oriundas do Vietnam indicam que os oficiais norte*
irhericDnos nas províncias — até ao posto de coronel
— acham que a guerra foi um mau negócio e gosta*
riam de dar o fora o mais depressa possível. Os infor-
madores do Departamento de Defesa contaram a Mc*
Carthy os preparativos que estavam sendo levados
a efeito para empregar armas táticas nucleares, e a
JVé-i- York Times ficou a par de todo o relatório em,
que o general Westmbreland fazia lima apreciação a'o*-
surdamente otimista rio desenrolar da guerra, em ja*
rieiro. , .'

Humphrey podia agora entrar na campanha por
sua conta própria, ou o presidente endossaria (ou fa«
ria de conta que endossava) um ou outro dos candi-
datos: talvez o favor que McCarthy fizera a Jonhsoa
em 1960 pudesse ser agora retribuído, como um mei«
de "parar Kennedy". Humphrey seria um foco lógica
de afeição para os adeptos ferrenhos de Johnson, qua
não suportam a idéia de um candidato mais contem-
porànéo:. as organizações sindicais, as máquinas és-» "i

tadúais, os empresários conservadores e os )ieu--dea!ert. ||
não conformados. Eles poderão tentar a promoção àm
Humphrey numa plataforma de paz e continuidade. S'
sé as "conversações" preliminares de uma negocia-»SY
ção de paz,entre os Estados Unidos e o Vietnam de>.
Norte apresentarem resultados mais positivos e iroc
riiatos' do xque, de momento, parece aceitável espeiáçi
o próprio presidente poderia emergir como um candi*.Y.Y
dato por escolha na convenção democrática de agosto.--
Todos nós precisaremos de um estômago bem forte*•,

Mas já se podem observar os primeiros efeitos do-
degelo. A Nova Esquerda, que alimentara esperança
de uma espetacular abertura para uma política m-Úa>.
viva e superiormente conduzida, no próximo verão,-
verifica subitamente que a sua base potencial (qu»
ela nunca organizou, de resto) evaporou-se e foi ab$pr^ m
vida pelo fenômeno Kennedy. À-atividade de resistèu*»-.',,Y|
cia ao recrutamento prosseguirá mas, agora, muitos^ Y
jovens esperam poder ganhar algum tempo com re*N
cursos.às juntas de recrutamento, até a guerra acabar •¦
a sua resistência passar a ser apenas simbólica. (*,» 

'

Esse negócio liippie, que floresceu num tempo d*
êxtase político, está manifestando sintomas de rápido
declínio; O" "velho liberalismo", que morreu com a"
fim da unanimidade jonsoniana, está sendo subs.ti-»,
tuído por uma forma muito mais nova, que não sm-¦
aproxima do radicalismo mas possui uma originaüda* Yj
de e uina contemporaneidade que ninguém-era capas
de.prever. Há uma sensação geral de alívio, de espa»-
ço para respirar na sociedade, enfim, uma esperança'
dè que os próximos meses não nos tragam o tacão àm
uma bota calcando todos aqueles que tentarem íe-*
sistir...
. • E, o melhor de tudo, a guerra está chegando aa*",';
fim. Não é que cessem o$ combates, nem que se ex-*
clua a possibilidade de que um ato de raiva ou dupli-
cidade intensifique de novo o conflito e o converta
numa calamidade ainda maior. Mas é difícil ver conio
qualquer presidente, agora ou no futuro, poderá man-.
ter ainda um rosto cativante. Resta o problema des-
comunal da liquidação — para Kennedy, para Nixoá
ou para o presidente Johnson. Mias o velho cordão que-
brou e um novo começa a desenrolar-se eom — pel-9)
menos — a esperança de paz.

:
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio de 1068 4." riMlerito
Amadureceram os ri-bates político* nos EUA, o

que «fto ororrtn desde o New l»e_i, n« década de
1930, A atitude imperial du nação e sim miséria in-
terna, com destaque pura a componente racista, JA
freqiientHm ns discursos do lideres ti políticos bo ai-
rance dn niiiiitii' publli'o, .'oi mu movimenta do bal«
XO pillil 1'ÍntH, Viellllimitlls, O iiitrlligrnlhlii amclICIIIlu
e os negros dos iiuetOH contestaram eficazmente ;i
Biitoeomphieènoiit das rumiidn.s dirigentes. As oimrii-
daturns ;i presidência refletem u PiowTwdp oiiiêrios
ria Guerra Fria, dos aspecto* míticos da -tTliir.it no-
«"*¦<>• o da piwturn moral dos EUA no IU Mundo. Pio-
mPto-se icúmni.ii o sistema, sem ulioll-lo, o om* u
maioria tio-- radicais acredita Impossível, McCarthy,
Kenned.v o Rnukpfpllor sfio os eorlfetis df tiniu nova
era qup emergiria pnciricni.ici.to dn plissado.' Ilum-
phro.v pslrt nn purgatório, tem um pi* no inferiu»
JoUnsonlano, mas pie.snino-Ho mio, se candidato rati-
ficado, formara com o» reformistas, retornando Aa
mas onlgóns, quando era n bete nolrc ria Direita. A
criatura única .t<> Imobilismo 6 Richard Nlxon.

As instituições americanas rornm posiiis om chti-
qup. Aip o momento, não sofreram n menor arranhão,
apesar das cargas rio radicalismo, O clima do quase
giiprra civil dos niotins negras, dos protestos contra
a guerra rio Vietnam, da resistência ao iTOrulamen-
lo di> selvagerla verbal som precedentes ronlrn
«Tohnsnn Si fnmilin & gabinete não produziram qual»
quei' legislação do emergência, propiciando poriêres.
discricionários ao Kstado, Trata-so do prova cabal dn
amplitude c solide/ rins tradições democráticas rioi
EUA. Km nenhum outro pais deixaria do haver me»
didas repressivas,

A questão <• saber rc òsm» exercício du liberdade,
para nos brasileiros omiuiagadur como unia lutaria
excessiva de oxluênio, pude purlficni' o sistema de sua
orientação imperialista e rins Interesse,» criados peln
exploração da miséria Interna nos Kl'A. As declara-
çô*s dos melhores candidatos, nesse respeito, sfio am-
blguas. Admitem todos o desastre no Vietnam e que-
rom consertar os destroços, Não tiram, porém, as ilu-
çoes indispensáveis á compreensão do acontecido o,
muito menos, propõem mun estratégia que Impeça
novos Vletnames, uni, dois, três etc. Confessam o
•polo americano a oligarquias reacionárias o corrup-
tns no IU Mundo, Consideram-no um estopim rovo-
hiclonário, Aceitam, com meias palavras, Jamais tfio
explícitas quanto ss de um Wayne Morso, oue os EUA
estão destruindo um pais e massacrando um povo, fob
o pretexto rie salvá-los rio comunismo, fi uinit cri-
tira negativa perfeita, mas qnat"a alternativa do mi-
Ktarismo imperlalista? Aqui, mergulhamos em va-
Riieras. como a futura aliança americana eom as fôr-
ças reformistas no campo subdesenvolvido, Nenhum
candidato comentou, de publico, n possibilidade de
que a Esquerda, socialista, comunista, estattsta, velha
ou nova moscovita, pequinesa, castrista et ai. venha a
ocupar o poder por autodeterminação de um povo.
Analisam o Vietnam como se este fosse uma excros-

. ência da política externa dos EUA, oxlirpnvel sem da-

A

opção

pacífica

Pflulo Franeis •

no» maloro" no organismo, quando, em verdade, a
guerra nn .Sudeste du Ásia é o extremo lógico de uma
estratégia do /.ouas de Influencia, A dramatloidade do
conflito esconde outras manifestações suas, que nunca
porutrbam u |)HZ dc espirito do cidadão americano, ul-
trajado com o pré-g.norírilo dos camponeses asiáticos,
mas indiferente, pois desiníormarin rio qup se passano Irá ou no Hnisil. Há Dlein. competentes, capazes
de .siisientar-se no poder pela violência sem permitir«pie se organizem forcas populares para derrubá-los.
A América Central, grudada nos EUA, é um Vietnam
permanente, Institucionalizado, com estimulo ou apoio
direto do Departamento do Estado e proventos certos
paia grupos econômicos dos EUA. Não há nessas re-
glõcs libernis cm número e com lastro suficientes para
retira-Ins dn miséria pelas reformas de que é capaz o
dinâmico c flexível capitalismo americano, no seu uso
interno,

Nelson Rockoieller, baseado em estudos de uma
equipe de economistas do Chase Manhattan Bank, pro-
põe a aplicação de 150 bilhões de dólares para rege-
nerar os guetos e recuperar as cidades americanas em
decomposição. Compare-se a relativa insignificâncla
do atraso urbano dos EUA com o nosso, na cidade e
no campo, o cotejemos essa cifra, marcada pelo rea-
Usino sovina de banqueiros, com as quinquilharias da
Aliança para o Progresso e outros auxílios ao III mun-,
do. E a reforma urbana nos EUA certamente virá,
pois só lutam contra ela interesses rie um reaciona-
rismo marginal, O grande capitalismo tem uma visão
bastante lúcida dn problema. Sabe que fugir a solu-
ções concretas é apenas agravá-lo até o hreakln»; point
já prenunciado nos motins negros,

McCarthy, Kennedy e Rookefeller tiveram a opor-
Umidade de pretender a presidência graças à pressão
popular contrária à ortodoxia em politica externa, ás
relíquias da Guerra Fria, manipuladas à maneira dos
pajés por Johnson e Nixon. Avançaram também con-
1ra suas respectivas máquinas no plano interno, pois
querem eliminar os guetos pela raiz. Johnson não pode
fazer isso, o Partido Democrata, no que tange aos ca-
ciques em plano estadual e municipal, tem fortes com-
promissos com o status qno (daí o apoio de cúpula
já angariado por Humphrey,'que se apresenta como
continuador do Johnson em edição revista e apertei-
coada). Nixon representa o imobilismo tradicional e
dominante no Partido Republicano. Seu apelo aos
eleitores independentes se baseia nos temores histé-
ricos de parte considerável da classe média inferior,
que se sente ameaçada pelas minorias étnicas em re-
volta, ou diante do espectro do estatismo pairando sô-
bre preconceitos e hábitos formados há séculos. Ni-
xon é um oportunista do obscurantismo. Sua plata-
forma, no que tem definido, é anti-histórica. No go-
vêrno. éle teria de agir contra suas atuais banalidades
conservadoras. Como Reagan que. assumindo a Cali-
fórnia o pregando a "livre iniciativa", jogo de inicio
patrocinou o maior aumento de. impostos na vida do
Estado.

Os prognósticos eleitorais são fútels. a essa altura
Todos podem ganhar, Quem propuser uma alternativa'
ainda que velada, a Incapacidade de Johnson refecr
os negócios Internos e externos, terá audiência, Ma»
unir o pais para resolver pacificamente os impasse.»
presentes náo ê tarefa que qualquer dos candidatei
progressistas possa realizar sem uma reforma da ma-
quina institucional. Esta permanece voltada para q
passado. Dal a ascendência Imediata de Nixon o Huni.
phrey,- enquanto éste permanecer na atitude atu.il ria
Indefinição. A esperança de McCarthy, Rnekef.ller •
Kennedy eslá na galvanização do povo, a ponto dp,
formarem contingentes de pressão que façam os che»fetes acompanhar a onda antes que esta os afogue,

Quanio a nós, especificamente, só Nixon pareceaüjfurar a continuidade da oligarquia militar, lato»
cada pelas aspirações da maioria do nosso povo. Aqui
há forças liberais que teriam rapport com McCarthy •
Kennedy (Rockfeller, sintomaticamente, em seu dl»»
curso sobre política externa náo fêz menção k América
Latina, a qual deve conhecer bcml. Teríamos, com
a eleição dos dois primeiros, um possível toque tis
recolher, música celestial para 80 milhões de brasi-
leiros,

Os EUA. entretanto, náo sao uma ditadura r*o
Executivo. John Kennedy, ao que tudo indica.'(oi
contra os golpes militares contra Boseh o Haya rie .
Torre, Nem por isso deixaram de ocorrer e de impo;-
tarem decisivamente nos destinos da República r>»
núnicnna e do Peru. Por outro lado, sem a doutrina
da "estabilidade'' preferencial ao aperfeiçoamento ria»;
instituições democráticas na América Latina, emitida¦lielo sr. Thomas C, Mann nos primôrdlos rio governoJohnson, o i.° de abril não teria, na pior rias hipóteses,
se consolidado. Um presidente americano liberal ro»
rie facilitar o campo rie manobra de forcas progressls*tas no Continente, o que e diferente de garantir-lhes
o sucesso e a prosperidade. Vale, porém, perguntar-se sa
uma' ou outra atitude predominará lin quadro ser*!,
A maioria dos paises do III Mundo, se não o Brasil,
já regrediu a tal estágio de empobrecimento e de
amargura social, que o liberalismo capitalista perdeu
a oportunidade de orientá-los. Só revoluções nacionais
e. totais podem fazê-lo. Nesse contexto. Kennedy,
McCarthy e Rockefeller são figuras pré-históricas. Que-
rem reformar condições já em paroxismo de radica-
lização.

É verdade, porém, que se caminharem para a
frente libertarão forças que se encontram reprimidas
em toda parte pelo militarismo oligarquia.. Acelera»
rão um processo do qual tém somente tênue consci»
ència e que seu reformismó não poderá eonter em li*
mites pré-determlnados. Tal avanço ocorrera de qua!»
quer jeito, como demonstra o exemplo concreto dn
Vietnam. Nesse sentido, o reformismó americano ê a
última saida pacifica da presente guerra mundial, an-
tes que esla se agrave ate um ponto sem retorno para
dominados e dominadores.

Por que IwlPi
IliSfflpí.V.VS.'.-:
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McCarthy

Irving Howe

(O nutor edita Dissent, ííinn dos prturtpbts'rr/.sfos da esquerda democrática dos EUA.
K calcdratico de Literatura na City Tuiver-
sity de. Nova York. Seus livros ior/nrm: A.
World Movo Attractive, Politics And The Xo-
vel. Jioirc foi coordenador de uma recente
antologia, The Radical Imngination)

Subitamente, a vida política tornou-se Interessante.Paira no «r s nit-ia de escolha: ns pessoas acham-nnestimulante, t orno, perguntamos a nos próprios, foi
possível chegar em lão pouco tempo a thna tão pro-funda mudança? O que ê que isso significa, como
promessa ou ameaça, para a sociedade americana'.'
Neste momento de rápido fluxo, seria idiota preteiv*der oferecer mais do que intuições o palpites; aqui dei-Jco os meus. Olereço-os pelo que valem,

, O que pode um único homem fa/er? Por agorn,
apenas parece francamente possível que um homem,de maneira alguma o mais influente ou mais poderoso!»tenha mudado o curso da nossn viria política, Estu
afirmação é das que os intelectuais encaram rie sos*laio. com desconfiança ,- com tòrin a nuáo, ftles pre-ferem lidar com "tendências historieis" i> "forças bis-lórioas"; desagrada-lhes uma politica de personalidade,mesmo oue, sendo humanos, sucumbam a ela. Entre-tante, na medida em que a situação politica se trans-
formou dentro dos partidos, nos campus e na nação co-
mo um todo. penso que a causa imediata dessa trans-
formação foi ò desembaraço e a presteza com queEiigene McCarthy aceitou os riscos.

Recordemos os nossos sentimentos rie algumas se-
manas atrás: uma sensação de melancolia, rie depres-
são, de não se saber para onde nos virarmos ou o
quo fazer. Parecia quase oi rto que teríamos de enfren»
tar uma eleição nacional em que os adversários seriam
Johnson e Nixon - ¦ uma perspectiva pouco mais
mi menos equivalente a decidir entre mergulharmos
num hiato rie credibilidade ôu num vazio de ere.dibi*
lidade. No final rto verão, poderemos ter ot> entrou-
lar oulra vc uma opção entre dois candidatos que
inspiram um profundo sentimento de desconforto mo-
ral, mesmo entre muros de .•¦eus próprios adeptos;
mas agora, pelo menos, neste momento rie primária*;,
parece dispormos de uma oportunidade para expros-
sa-r, através do processo eleitoral, u nossa oposição
ã guerra C\o Vietnam e suas conseqüências internas.
Xão e uma questão de Romenos,

Não conheço McCarthy e não pos.so adviuhar a
sua psicologia. O que o impeliu a reptar Johnson, nu-
ma opooa em que todos os "especialistas" declaravam
seu gesto suicida e utópico? Até recentemente, era
difícil que éle cativase a imaginação de alguém. Seu
retrospecto eleitoral não estava, rie modo algum, aci-
rna de criticas; não parecia ser muito militante em
«eu liberalismo; tinha a reputação de ser um tanto•piegas e apático no Senado. Contudo, alguma coisa
o impulsionou, de fato. Não podia ser mera ambição
ou oportunismo, uma ver que tais motivos teriam acon-
¦telhado silencio e cautela, como um outro mais famoso
senador concluiu.

Não, algo mais significativo parecia incitar Mc-
Carthy a arriscar sua carreira, reputação e pessoa
numa ação aparentemente perdida e certamente so-
litaviji .Será exagerado supor • apes.tr da nossa relu-•AnTa. do nosso notório embaraço em reconhecer lal
rv->s«ibilirisrip — qne o que impeliu McCarthy íoi uni,
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.sentiri.i rie principio, uma memória da tradição ameri-
cana de "serviço", uma convicção de que linha de eii-
irar na campanha, independentemente do que isso pu-
desse acarretar para a sua carreira'.'

Recordo, logo no inicio da sua campanha, ter ou-
vido alguns .amigos que estavam trabalhando com
êle. Idealistas e intelectuais, estavam subitamente fa»
zendo o possível e o impossível /por montar um arre-
medo rie realismo político e deploravam a recusa de
McCarthy em dirigir-se ao público num palavreado
vociferante e empolado, insistindo em falar tranqüila
e racionalmente, "Como se estivesse numa aula", di-
ziam eles — êlcs, que tinham passado a maior parte
da vida nas aulas, presumivelmente com a convicção
rie que náo era um lugar assim tão indecente para se
estar. Mas McCarthy prosseguiu em seu caminho e
à sua maneira. Com resultados que como sabemos,
foram notáveis. Sozinho, éle criou a possibilidade de
escolha, se não a realidade. l'm ato de retidão trans-
formou a nossa politica.

Estou escutando uma objeção. O que (ornou pos-
stvcl a reação rie McCarthy. porier-se-á dizer, foi a
presença prévia rie uma atmosfera de sistemático e
enérgico protesto, k provável. Contudo, mesmo com
isso protesto. Pada havia de ''inevitável" nas roa-
çoes de McCarthy ou Kennedy. ou dc qualquer outro.
Caria homem publico linha de tomar uma decisão e
so um delos. convém recordar, decidiu agir de um
modo que propiciava à minoria dissidente deste Pais
uma oportunidade para se exprimir através do sistema
político.

Este ponto podo ser reforçado através de uma
hipótese inversa. Suponhamos que McCarthy obtivera
18 om vez dos .0% dos votos nas eleições primárias de
New Hampshiré: que teria acontecido? Kennedy fi-
caria quieto, firme na sabedoria da prudência e da
expectativa; McCarthy seguiria adiante para a campa-
nha no Wisconsin. Faz a sua diferença.

Va?. diferença, especialmente, por causa da natu-
reza do sistema político americano, o qual, pelo me-
nos na política externa, coloca um poder enorme nas
mãos do Presidente. Para bem ou mal — suponho que
para ambos — isso significa que nas eleições nacionais
devemos considerar náo só os programas políticos, as
forças sociais que o apoiam o ps expedientes práticos
dei emos levar também em conta a espécie de homem
a quem será concedida uma opção tão terrível, uma
autoridade tão grande.

Creio ser o.ssa a razão pela qual os estudantes
acorreram em apoio de McCartjhy e a razão pela qual
recusam-se agora a abandoná-lo. fcles são propensos
.i exprimir-se em termos pessoais e emocionais: leal-
dado. gratidão. Mr. Cleau... não a menos apreciável
das reações, sem duvida alguma. Mas o que eles di-
zem também tem implicações políticas. Dizem que
AlcCartliv revelou-se um homem pronto a correr o
risco de unia humilhação em nome de um princípio.
Chegará o tempo, deduzem êlcs, cm que será necessário
vottsrmo-nos para um outro candidato — mas sem
pressas. Acho que eles tém razão.

O valor do amadorismo: Durante alguns anos Mc-
Carthy foi um político razoavelmente convencional.
Concorrendo à reeleição ao Senado pelo Minnesola,
teria provavelmente ficado por aí. Mas. assim que
iniciou a sua campanha para a indicação presidencial,
.McCarthy compreendeu, explícita ou intuitivamente,
qne. qualquer que fosse a envergadura do êxito que
viesse a obter, éste só poderia chegar mediante o aban-
dono dos métodos e estilos da politica profissional.
Pe falo. êle parece ter uma percepção do valor do
amadorismo muito mais profunda do que um bom
numero dos dedicados amadores que trabalham para
a sua candidatura.

Quer a sua intenção, ao entrar na luta, fosse um
moro gesto de protesto ou um meio pelo qual espe-
rava influir na política democrata, McCarthy parecia
possuir um sexto sentido de que a sua única possibi-
lidade residia em manter tudo. solto e. natural, um
tanto desconexo, à vontade, como uma espécie, de
cruzaria em tom menor. Por quê? Por que numa altura
em que todas as personalidades políticas do pais estão
condescendendo nos lugares-comuns ou embezerrados
num retraimento estudado, a única esperança de Mc-
Carthy era falar tranqüilamente, abaixo do vociferar
do palavreado oficial. Por que êle não podia ter èspe-
ranças, nem merecia, sequer, competir na usual grita-
ria da política americana. Por que o gênero de traba-
lho que. éle precisava dos seus voluntários só podia
ser realizado numa atmosfera de fraternal amadorismo.

O ponto-fundamental da aventura de McCarthy
era demonstrar que os políticos e analistas profissio-
nais. ofuscados por sua mediocridade auto-suficiente,
podiam estar seriamente errados era. sua avaliação do
sentimento popular. A questão era, mostrar que inú-
meras pessoas escutariam umhomem qpe se lhes diri-
gisse racionalmente, mesmo que discordassem de seus
pontos de vista. Os :cínieos de um lado consideraram os
eleitores como um massa de simplórios a ser seduzida
por apelos melodramáticos à unidade nacional e ao
patriotismo; os cínicos do outro lado encaram os
eleitores como simples autômatos cerebralmente la-
vados, vítimas da Guerra Fria. Ambos os lados po-dem estar terrivelmente enganados.

O amadorismo é intrínseco à política de dissidén-
cia e sem uma dissidência constante este. país não
poderia sobreviver. Tem sido noticiado na Imprensa
que está sendo feito um esforço para "profissionali-
zar" a organização da candidatura McCarthy; será fas-
cinante observar se os. instintos de McCarthy, até agoralão .perfeitamente sintonizados com o gênero de poli-tica por êle adotado, lhe dirão quando terá de refrear
esse esforço.

Expressão diferente entre os estudantes: Que es-
tudantes (ou que espécie de estudantes) acorreram às
primárias de New Hampshiré e Wisconsin? A minha
impressão é que muitos deles eram estudantes sob a
influência de uma ou outra espécie de Nova Esquerda,
mas poucos seriam neo-esquerdistas ideológicos ou da
linha dura. ..

Desde o inicio, a Nova Esquerda, na. medida em
que forma uma tendência política coerente, assumiu
tuna posição hostil a McCarthy. Não-.é difícil perce-ber porque: as pessoas orientadas para o Poder Ne-
gro, Régis Debra.v, guerrilhas 'urbanas é "confronta-

. ção", acham provavelmente irrelevante ou- désinteres-
sanie a política eleitoral. O Partido da Pais. e Liber-
dade. da Califórnia, anunciou que não apoiaria-McCar.
tiiy porque este recusara-se a declarar que a guerra
era "ilegal" — uma preocupação com sutilezas jurídi-
cas que nem sempre tem. sido apanágio das posiçõesdesse grijpo. Andrew Kopkind, no número em circula-
ção dcTíamparts, oferece-nos a notável opiniãóde que"o fracasso de McCarthy, tanto pessoal como política-
mente, é uma perfeita metáfora do fracasso do libera-
lismo norte-americano, na década de 1960. .O libera-
lismo está onde o povo não está".

Os mais ideológicos entre os estudantes da Nova
Esquerda tém sido hostis à política eleitoral, em geral,
ou à McCarthy como político burguês, em particular.
Mas, dada a disposição política corrente no campus,
parece provável que muitos dos estudantes qu_ foram
a New Hampshiro e ao Wisconsin tenham sido também
influenciados por esse vago conjunto de idéias e sen-
timentos que nós associamos à Nova Esquerda..

O que me impressiona como aspecto mais inferes-
sante, neste ponto, é que ao decidirem trabalhar para
McCarthy esses estudantes estão tàcitamentt negan-

do.' pelo menos, algumas das noções para que tinham
sido recentemente atraídos. Neste momento, um leo-
rico de grande influência nos círculos estudantis rarii-
cais é Herbert Marcuse. É sua opinião que vivemos
numa sociedade de massa que, ao fornecer páo. circo
e tecnologia, subjugou as torças da oposição; que nâo
existe uma possibilidade significativa de romrer com
um domínio social sustentado pela abundância mate-
rial mas que não produz quaisquer gratificações espi-
rituais: que os esforços de reforma e dissidência teu-
dem, usualmente, para ser meros fenômenos superfi-
ciais; c que muitos dos valores tradicionais do libera-
Jismo — como a tolerância, a liberdade de expressão,
a atividade eleitoral — servem apenas para induzir o
povo a ajustar-se ao status quo.

A revolução é assim declarada impossível e a re-
forma infrutífera, pelo que as doutrinas rie Marcusa
podem ser perfeitamente usadas para justificar uma
ou outra espécie rie "elitismo". As-suas doutrinas po-' dem atrair aqueles que, como na Berlim Ocidental, re-
jeitam as versões tradicionais de politica leninista «
(ou) social-democrática, preferindo lançar-se muna
série de aventuras ou "incursões", talvet-para usurpa-
rem, talvez para intraliqüilizarem, o podar estabeleci-
do mas, de qualquer momento, em nítida hostilidade
contra os processos democráticos. Ou as suas doutri-

¦ nas podem atrair aqueles que, como sucede em mui-
tos campus norte-americanos, se declaram imunes ás
ilusões delirantes da multidão, mas sentem-se, entre-
1anto, condenados à impotência. Ambas essas varlan-
tes ou conseqüências proporcionam, penso eu. um fun-
oamento lógico "revolucionário" para a política que
significa, em poucas palavras, uma renúncia franca-
mente humana, Náo obstante, seja qual fór o juízo de
cada um. náo se pode negar que as idéias desse sé-
nero frutificaram entre os estudantes dissidentes pelo
fato- delas refletirem o sentimento de impotência, que
de fato dominou muita gente, uma sensação de ter sírio
colhido numa guerra medonha e repulsiva, assim como
nas suas desastrosas conseqüências internas.

Entretanto, é notável que. ao surgir uma ore-
Umidade de engajamento ativo na política conveu-
cional. milhares de estudantes e intelectuais precipita-
ram-sè para se aproveitar dela. Tinham razão. Também
tinham razão, apesar rie suas suspeitas rie oportunismo
e subordinação dos princípios às razões de convênio"-
cia.' èiii submeter-se de bom humor à norma de que,
se quisessem entrar na cabala politica. aqueles que
usavam cabeleiras compridas demais teriam de cer-
tá-las. Na prática, eles se deram rapidamente conta
de um ponto a que, na teoria, tinham por vezes resis-
tido: que setfa já bastante árduo impressionar os elei-
tores da classe média e conservadora com seus argu-
mentos sobre o Vietnam, sem que fosse preciso, ainda
por cima, ferir os preconceitos dessa classe a respeito
dà aparência pessoal. Acabaram por compreender que,
em nome de uma finalidade social urgente, é necessá-
rio, por vezes, sacrificar um estilo pessoal. Não foi a
primejra vez que a experiência provou ser mais rica rio
que a teoria.

f. importante que a campanha de McCarthy prós-
siga por tanto tempo quanto possível: como esforço
independente para libertar os sentimentos da comum-
dade esquerda-Iiberal, como uma contribuição para
quebrar o domínio rie Johnson dentro do Partido De-
mocrátiço e. pe necessário, como o poder mais forte' 
possível para um eventual pacto com o pessoal da
Robert. Kepnedy. Eu penso que seria desastroso, por
exemplo, se os intelectuais que saíram em apoio ria
McCarthy, quando êle parecia ser a nossa única es-
perança, escapulissem agora, silenciosamente ou em
ruidosa debandada. Como uma obrigação rie honra e
como tática política é importante persistir no atual
runio. Aliás, quem sabe onde éle poderá ainda con-
duzir?

O mais sério problema respeitante aos milhares
de voluntários surgirá se e quando fôr necessário re-
riunciar a uma campanha independente. O entusiasmo
e a esperança que hoje predominam poderiam fácil-
mente converter-se em desespero e azedume. A boa-
vontade demonstrada em trabalhar dentro do sistema
eleitoral poderia facilmente redundar em "desilusão",
tal como, de certo modo, aqueles estudantes que fo-
ram para o Mississippi trabalhar pelos direitos civis
acabaram sendo substituídos petos que cederam aos
cânticos"3o "Poder Negro". Isso poderia ser uma tra-
gériia.

Aqueles que. entre nós, depositam esperanças mima
política renovada de dissidência, chamem-lhe libera-
lismo radicalizado ou radicalismo liberal, têm tõriu as
razões para sentirem-se felizes pela amplitude e o _
gênero de reação que a campanha rie McCarthy ob-
teve, entre estudantes e outras camadas do povo. flíses
voluntários não são suficientes: não representam um
segmento bastante vasto ou poderoso da população;
mas têm um enorme valor sintomático. Em Minnes.t:»,
segundo me contaram, alguns deles invadiram literal-
mente os clubes democráticos e. de um modo inteira-

. mente legítimo, converteram-nos à candidatura Mc-
Carthy. O que, de um modo ou outro, precisa ser co-
municado é a idéia de que, ganhe ou perca nas pri-
márias e na convenção, uma tal ação politica não deve
ser encarada como um jogo esporádico em que tudo
se arriscou num só lance nem como um derradeiro
gesto desesperado mas, pelo contrário, como o início ria
uma política sistemática e ininterrupta, que podem
realinhar o sistema partidário nos Estados Unidos. Para
esse fim, é desejável manter unidos, numa espécie de
associação informal, todos os que descobriram na cam-
panha de McCarthy um modo de exprimir seus sen-
timentos e valores autênticos.

Mas como poderá isso ser realizado? Também «u
gostaria de saber. Talvez, alguém possa, dedvnti-lo de*-
tas linhas.
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a Itçlto aos fatos, sob pena ae fi-
,z-.r.\\ y^va ivAs .*• do levavora os sons respecti*
>.*,•. pMANi s desastres consideráveis, fi pouco
.••.«\*\*ol ouo o mnmty esteja acompanhando
,.,_ a1í»*n.o O .uo OCOtTCU, iws últimas soma*

iv _« Sao Taulo, no Rio ou em Bolo Horizon*
,t v,.*.s o Atenas natn.al quo os brasileiros me*
¦„•,. tvtiu-noos procurem entender o quo1 está

, .¦.v.íio.-onòo no mundo, a fim de entenderem
, .*.*. pouco molhor a si próprios; a fim de salio-
.-..•,*, i*t»;ús sao ms onçôos quo terão diante do si,
rf'._o .'.«.o. amanha.

,\ fxSrca o a t__qu__ dos paisos atrasados,
, > jt»#iKM.. são exatamente ossas. Podemos

.. .*..*.-%•_ ;íAr. om alguns anos ou meses, técnicas,
•,-.*.•¦.¦•f.ss-os o conquistas políticas que são o pro-
.-.-to dc séculos do experiência alheia. Em con-
;iApArtidA, somos freqüentemente arrastados*.v.v nm tovvcHnho do modificações para as quais¦•_•< estamos convenientemente preparados o
.;„;*. muitas x*ê'/os, nom sequer fazem bastante
..v.''...o uo contexto do nosso universo cultural
. ,... «ossos meios materiais.

Na òcs.la do 80, boa parto da nossa inte-' ,ir.._s o dos nossos quadros políticos viram-
>¦<• divididos entro a A__ do sr. Prestos e o In-
!C£VAlismo do sr. Plínio Salgado, embora, nâo
:.,...\*o*__ no Pais, a rigor, base nenhuma nem•.-,,-,-, a o comunismo, nem para o fascismo. A
_... __]\1&_ci„ foi o Estado Novo, espécie de bon-
,-;.' errado da História, que acabou subvertendo-
*. * si tt____) no dia em que foi forçado a fa-
v.', inerra às potências do Eixo.

tuvje s opção decerto nâo ó tâo sombria.
. .••*,*,i> os próprios lideres militares do regime já.'.v.*,.oçsm a perceber, nâo se trata nem mesmo
.-.o discutir so o País está ou não preparado pa-

a o fxe.v.cn. da democracia, Mas do rcconne-
.¦.-*.- _»e, no quadro atual do mundo, o Brasil só*.••.**.•.*¦.ia osqui\ar-so ao desafio democrático, se
y.* ot_*___>-___ por trás de uma casta ou de uma
oligarquia — nacionalista ou nâo — como ocor-••.*.*. .va Argentina, om Portugal ou nos paísesvv,. òs Africa.

P.m outras palavras, sorja preciso que o
jvv_. _ se fechasse em si mesmo, cerrasse as ja-•íUs sos ventos quo hoje sopram nos grandes.••cnJnvs. onde. bem ou mal, parece estar nasceu-
. .*• uma sociedade nova. Nada me parece menos
vúyel menos fecundo e mais contrario â ineli-¦ ..A o histerica do Tais. do que essa espécie de
.*.*..• Avamn.iame.tfo voluntário, desejado'por ai-
:•....',. setores do nacionalismo radical.

Não é prociso ir muito longe para perceber>•..;• o fato político mais importante dos últimos
av,.. c a campanha eleitoral ora em curso nos
_._•{_• Vnidos. Essa campanha ó significativa
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na medida em que representa a cristalização
s tcndhaliana de um processo que se desenrola-
va há algum tempo, sem que partidários e ad-
versados dos Estados Unidos se dispusessem a
admitir a sua profundidade e a sua seriedade.
Bastou, entretanto, a vitória de McCarthy no
pequenino Estado de New Hampshire para que
Johnson desistisse da reeleição ~e mudasse o
curso de sua politica no Vietnam. Depois do dis-
curso da noite de 31 de março, tornou-se me-
nos fácil, mesmo para os duro* de ambos os la-
dos, resistirem a evidência.

Que evidência? Tornou-se claro que os Es-
tados Unidos não podiam ir mais longe do que
haviam ido,'pelo caminho em que iam, sem sa-
crificíir, no plano interno, o exercido dos direi-
tos democráticos. Chegara-se a temer, há alguns
meses, uma ressurreição do macartismo; mas a
verdade é que a tendência dominante no pais
era. desta vez exetamente a oposta. A grande-
za de Johnson foi ter compreendido isso, qua»
tara tamam. Mas só os mais empedernidos den-
tre os hawks, além dos crentes da célebre teo-

ria do "complexo industrinl-mllitnr", tão do
agrado dos esquerdistas latino-americanos, po-
dlam acreditar no contrário.

Mesmo do ponto do vista puramente eco-
nômico, a continuação da escalada no Vietnam
tornara-se uma séria ameaça para o equilíbrio
das finanças do pais, pondo em risco a expansão
continuada dos últimos ano.*.. A conseqüência »'•
que o pássaro da própria Wall Street,'no dizer
no Tima, passou a ser, desde janeiro, a pomba.Eis aí uma conclusão incômoda para os teóricos'
da agressividade imperialista.

Não é fácil precisar, a esta altura, a influ-
ência que pode ter sôbre o Brasil e a América
Latina o pleito de novembro nos Estados Uni-
dos. Seria preciso, para isso, saber de antemão
quem vai ganhar: o provável Hubert Horatio
Humphrey ou Nelson Rockefeller, candidatos
de acomodação, ou o heterodoxo Bobby Kenno-
dy, contra quem se fecham as barreiras do as-

. tabliihmant norte-americano ainda mais forte-
mente do que diante de seu irmão, há oito anos,
e provavelmente por motivos ainda mais fortes.

Ao contrário do Brasil, entretanto, os Es-
tados Unidos não são um pais da conciliação o
do meio-termo. O próprio Humphrey, se eleito,
certamente surpreenderá os que hó^e a êle se
apegam, na esperança de reduzir o impulso ro-
novador. Mas, ao menos no plano externo, e es-
pecialmente no plano das relações com o Ter-
ceiro Mundo, ha os que estão convencidos de
que só a audácia e a determinação do segundo
Kennedy podem levar os Estados Unidos a pre-
encherem rapidamente a função que lhes cabe.
E. por isso, o ex-secretário McNamara, hoje pro-
sidente do Banco Mundial, está a seu lado.

Talvez apesar de si mesmo e a contragosto,
Bobby Kennedy representa hoje a ruptura, me-
nos com uma política, do que com um estado
de coisas político-administrativo que já não cor-
responde as necessidades e possibilidades do

Eresente. 
Humphrey e Rockefeller, embora li-

erais como êle (no sentido norte-americano do
termo), estão mais presos ao sistema, ao qual
inspiram maior confiança. Por isso mesmo, suas
candidaturas têm diante de si um terreno con-
sideràvelmente mais fácil de ser conquistado.

Os Estados Unidos são hoje um universo
om expansão violenta, num mundo que se ex-
pando também, embora com velocidade inferior
à sua. Tão errados quanto os que previam uma
iccidiva macartista, provocada pela guerra no
Vietnam, estão os que agora prevêem uma onda
de isolacionismò, depois da paz qué terá de vir,
mais dia menos dia. Essas previsões refletem
muito mais o estado de espírito dos círculos li-
gados ao Governo, em Washington, especialmen-
te antes do discurso de 31 de março, do que o
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dinamismo do pais. cuja grande fonte geradora
são hoje as Universidades. .

Tenho lido, anui mesmo neste Quarto Ca-
derno, criticas ao livro de Servan-Sclueiber, O
Datafio Americano, nas qunis o autor é acusado,'
implicitamente, de não ter escrito um livro dite-,
rente do qué escreveu, o que poderia*intitular-se
O Desafio Soviético ou Confronto URSS-EUA.
Não há dúvida de que ossas criticas são corretas:
Schreiber náo só nâo escreveu o livro desejado
por seus críticos, como náo parece muito preo*
capado nem com a União Soviética nem com a
China. Também não o preocupam os defeitos dos
próprios Estados Unidos, mas as suas qualidades.
Kstas é que o'alarmam.

Todo o mérito do livro de Sorvan-Schreiber
é exatamente esse. Todo o seu valor reside no
fato de ter exposto uma verdade mcrldianamen*
te clara, que andava perdida por trás do submar*
xismo quo informa uma tão grande parcela do
debate político contemporâneo. Esta verdade é
simples: 1) O grande desafio raal, urganta e so-
brotado fecundo, que hoje se coloca diante do
mando, ó o desafio americano, muito mais do
que outro qualquer; 2) liste desafio resulta essen-
cialmente das qualidades dos Estados Unidos, e
não dos seus defeitos.

Os que não querem enfrentar a realidade tal
como ela é, talvez encontrem algum consolo em
assinalar as falhas mais óbvias, e mais terríveis,
da sociedade norte-americana; ou em predizer
uma catástrofe próxima que reduza as diferen*
cas, sem esforço nosso, ou, quem sabe, que nos
permita trocar os Estados Unidos por um outro
cabeça-de-fila mais do nosso agrado.

Na verdade, o que pode fazer a grandeza
dos Estados Unidos é o seu dinamismo interno,
é a dimensão e a seriedade dos seus problemas,
tanto quanto as soluções que o pais encontra
para eles. A Suíça e a Suécia, por exemplo, são
certamente sociedades mais estáveis, mais equi*
libradas, mais justas e, talvez, -nais felizes. Mas

• a força de atração desses modelos modelares só*
bre os países jovens do mundo, sôbre os grupos
de jovens em qualquer pais, ó hoje quase ne-
nhunia.

A humanidade pode não saber exatamente
para onde vai: mas as conquistas tecnológicas e
políticas das últimas décadas, parecem fazê-la
querer chegar lá mais depressa do que nunca.
Em nenhuma outra época o faturo, oa a ilusão'
do faturo, esteve tão perto da mão do homem.
Resta dizer que. da maneira como está posta, até
aqui, a campanha eleitoral norte-americana favo-
rece esse processo renovador; quebra barreiras
que, ainda ontem, pareciam difíceis de transpor,
no próprio Estados Unidos e no mundo. Espere-
mos pelo seu resultado, em novembro.
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"v.;
S .-r.S.iUv s posição cios Estados Unidos nn mun-

.-.* ___Y_i.. a _ns'ión. e razoável desinteressar-se
¦v'* Nft ."ü-U-W* desse gigantesco pais, porque, nâo obs-
.av.íc ítMf deeliviante s-ou poso. na economia mundial, .
•¦•¦<<• c *.-;..,-.., .amanho, que suas crises são crises mui)-
¦¦ *_¦. Os "is-ivisw..." gerados pelos cismos econômi*
_\- .*,¦.- ManhaMan podem derrubar regimes em todos
.-. ,*sMti_____ (__, Manhattan <- fértil em terremotos
.-'.'.-ii>Sfflt,vs que despedem vagas de fundo para todos
•- cf, _o r-antes.

».V>_ -M'_to, qualquer que soja o critério quo iiti-
V.-íWifts, *.*iãv*> podemos deixar de notar a extrema ins-
lafetfôtfàdè da í>_iiiomia norte-amerioana, pelo menos
.-;-.•,-> s 1 4.rando ÔWetra, Uma gigantesca acumulação
.-..- .¦ .v,-.^.-.ade iviosa tende continuamente a deprimir
ii r.-;.vw df> fôtifiáfjio de V>apital — numa época de
ta*w«._o __.*)_*_ da produtividade do trabalho, <i
.-,..•!• ."-,.,,,.. s veelsmar, ou \-rna elevação paralela rios
>.__•;,-,> .-.,, ««is elevação da taxa de inversão —. Es-

•- rai. do paradoxo dessa sociedade imensamente
.,.-•.. mas cine vive porpètoanienfe balançada entre os
.-..-.- .v.v.-.cios mais perdulário!, e a perspectiva da mi*
vm* mais negva. Nunca o homem dominou tão so-
.vvars.i.oníe as _>rcas cegas da natureza, domestican-
>•,.'!*, -|V,vs -,->>Vlas ao seu serviço, mas nunca viveu
í...*¦ ,-ÍÍma tão «Insuportável de perpétuo medo pânico
••• ,-..* dè amanhã.

<\*i_,o oov__àt*iú dêsse paradoxo, vamos encontrar
i-i[(t$tp. _Ytíò dc uma sociedade inteiramente persuadi-
<•-* ds*. vigência eterna, imutável, universal, das virtu-
¦ '-••¦ ,-,.i w.tvío capitalista de gestão privada da economia,
iv.-ír. CiYie depende absolutamente dos investimentos gw
ViS.-s.svi.eniÃis para náo afundar no pantanal da de-
v.v^ssfiO. e que sabe disso. Noutros países, a política
.v.v,,'-.;-i.ics pevs-cgw múltiplas e contraditórias metas.
S.o> Estados Unidos persegue apenas uma: como sus-
têWa. s demanda global, a fim de assegurar um mi-
WiftYõ operacional de emprego, não somente da mâo-de-
.'¦••vi.. ftY&í tsníbêm dos recursos naturais e do capital.
O.*., o V_s.-\i desempenha crescente papel no esforço
S^hVP*- fin.VSdo de consecução dessa meta.

.-• PAPEL ECONÔMICO DÕ ESTADO

Aic ".-¦>.¦•. s sociedade norte-americana dormia
àcídamente sobre as duas orelhas, na certeza de-que.

,•.-.•.,', tètnpoVáíiòS sobressaltos, atribuíveis às causas
vsl.' ir.es.peradas, desde o bom ou o mau tempo liara

»,$ .''.-Aheilas. até os terremotos do Chile ou as manchas
soiavêi., r empresa privada asseguraria, sem nenhuma
«i.itóa. a gei.it.__ da necessária demanda efetiva. Todo
i.-iVi decênio de depressão, sòiPetitC encerrado pelos
T;vwisos investimentos goVôii.amentais provocados pe-
;¦ 11 (.valide <_ti_T. por um lado serviu para tempe-
i*í t- tvadicioiial filosofia econômica do Irtissrr-ínirc
1v>T nma confiança, aliás exagerada, no poder de in-
tv-í\*èitc_ò do Estado e. por outro, associou a recupe-
vaçi.1 do qüinqüênio 1941--.5 à idéia de guerra, ligando
"..¦t_-.iv por oposição, a idéia de depressão à idéia do

fe_ correlação espúria fortemente ancorada na
p>..co.og.a 1101-te-americana è O que toma táò funda-
•".",\í_ para t.Vía a humanidade a evolução da conjun-
t_•_ econômica dos EstadôS ÜnldÒS, A correlação é es-

. Üi* por duas razoes: pri)7icir(imc»itc, porque, sem
¦Uxm algmn a dúiidas. iláo foi a guerra, por si mes-
iv*. o motor da recuperação, mas sim as despesas go-
vN.i_nenta_, -feitas na intenção da guerra, nó caso
• ••''¦•, .*i .o. mas que. pelo menos teêricamenic. poderiam
--'- í, .tas com outra intenção; em segiHid- lugar, por-
/Mt- a .-¦ .pa,-idade financeira do governo para gerar
¦ ii Miplement*- de demanda efetiva não depende ape-
'¦*¦- diW altos c baixos da conjuntura bélico-armamen-

>*•''*. mas de vários outros fatores, cuja descrição, em
'•;,'•;.¦.- bosqnejò, 0. precisamente, o objetivo dêste ar-

Em resumo, houve um momento — a II Guerra
\.i..__ -_ «o qual o Estado norte-americano, com.
>-!, p,vj<-r a? f"»,íi)-i(.dTOc.tío qita^e ííiWcto, e sob o aci-

•'•* .ia guen-a. mobilvwn dito poder de efldividamen-
•v psva financiar, nâo somente a construção dc sua

r-v.Sp-.ia máqvihia de guerra, enoi-me e l«*«oso, como
¦•-'¦* aji.dat onlivis paises a fortalecer c ampliar ns
¦•*•*. embora em bases mais modestas.

\ mecânica dêsse processo é. hoje, conhecida: a
*".¦>. expectativa das encomendas governamentais
:'---;.-¦;- psra levar numerosos grupos privados a mo-
!-•;.;•. sr .-.V recursos »o seu próprio alcance, para con-

•' tev suas instalações à produção de guerra ou mes-
"' iisr* .-í-isr indústrias inteiramente novas. Assim, a

¦ òs pública não era tudo. mas apenas o início da
'•'¦' v.e nei-e., q<ie, deseehdo ladeira abaixo, se trans*
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forma em avalanbha. O estupendo poder desta è de
todos conhecido. Viu-se quo a economia estava pejada
de capacidade ociosa e que o desemprego oficialmente
reconhecido era apenas fraçSo do desemprego real. As
folhas de pagamento civis e militares do país crês-
ceram muito mais do que o número de desempregados
que sç reconhecia existir.

i
A CRISE DO PÓS-GUERRA

v
Terminada a guerra, o nível geral de atividade

econômica voltou a declinar, nfio alcançando entre-
tanto, os níveis catastróficos dos anos de 1932 e 19S8.
A guerra havia posto cm circulação uma técnica que
estivera amadurecendo nos decênios anteriores, inclu-
sive nos anos da grande depressas pré-béllca. Assin^,
ii reconversão pós-bélica não era simples reconversão
visto como era mister aplicar pelo menos alguns dos
novos avanços tecnológicos. Não raro, a reconversão
so desdobrava can construção de instalnçôes de planta
inteiramente nova.

Sobre es_a base, o Estado assentou seu nfcvo poder
fiscal, de modo que a capacidade total de endivida-
mento, usada para o financiamento do conflito, não
chegou a ser postn em causa. ,Com a elevação do
nivel dc preços a mais do dobro, relativamente ao
pré-guerra (índice 103 cm 1950, para 51 em 1940), a
dívida pública toi, de fato, cancelada pela metads,
dentro e fora do Pais •— como nós, brasileiros, deve-
mos estar bem lembrados —-. Além disso, a nova sin-
toso tecnológica que se estava fazendo sob a direção
dos Estados Unidos e com subsídios de todos os paises,
notadamentç da Europa Ocidental, iria converter a
reconstrução da Europa- e do Japão num Imenso cam-
po de aplicação de capitais para os Estados Unidos —
tanto governo norte-americano como grupos priva*
dos norte-americanos.

Essa recdnstruçflo ampliada e coiisiderduclmeiir.n
ret-istcl dàs economins dos paises capitalistas mais de-
sen volvidos levaria, nos 18 anos de período 1948-Btí.
a produção industrial, da .América do Norte, ao índice
_:10 (tomando-se 1948 como igual a 100): da Europa
Ocidental, a 306; do Japão, a 1.1 HO. Compreende-se
•xns, á vista do enorme tesouro de descobertas cien-
tlficas e de invenções chegadas ao estágio de inova-
ções tecnológicas amadurecidas, que a reconstrução não
íoi; nem poderia ter sido, uma simples reconstrução.
Ora, êssê tropel de inovações tecnológicas pugnando
por se cristalizarem em instalações novas não podia
deixar de operar como uma reação em cadeia, auto*
sustentada, na medida em que, por um período mais

' ou menos prolonoíido, tendia a criar sua própria de-
manda.

A EXPORTAÇÃO DE CAPITAL E OS GASTOS
PÚBLICOS SUSTENTAM A CONJUNTURA

Nos Estados Unidos, em razão da ausência de des-
truiçòcs causadas pela guerra, esse trabalho de re-

construção tinha o escopo muito menor de mera rr-
conversão — se bem que não de simples reconversão,
como já ficou dito. A exportação de capital e o
programa armamentista tiveram que ser chamados em '
socorro do insuficiente esforço espontâneo de forma-
ção de capital. Com efeito, embora não resulte em
ampliação da capacidade produtiva interna do país,
a exportação de capital soma-se aos investimentos
internos, criadores de capacidade, para o efeito de
eurlo prazo e de geral demanda efetiva; por outro la-,
do, as despesas governamentais, embora só eventual-
monte criem capacidade produtiva, somam-se, para
o eleito da ação de curto prazo sôbre a demanda
efetiva, aos investimentos privados, internos e extetrios-

Os investimentos privados no exterior são,, à pri-
meira vista, um assuhto meramente privado. Assim
não é, entretanto, na medida em que' possam reper-
cutlr sobre o balanço de pagamentos, o qual cai no
Âmbito da responsabilidade do Estado. Do ponto de
vista do efeito sóbre a demanda efetiva interna, o
Estado deve interessar-se por que os investimentos
privados — dentro ou fora do Pais — sejam os maiores
possíveis, visto como o seu encargo de criação du
demanda efetiva, através de suas próprias despesas,
fica reduzido quando os investimentos privados crês-
cem, pouco importando onde. Entretanto, há doi;*
casos a considerar: em primeiro lugar, os investimen-

¦ ios. ou outros gastos privados, no exterior promovem
uma demanda adicional de bens e serviços do pais
exportador dc capitais; cm segundo lugar, essas apli-

cações traduzem-se, total ou parcialmente, em com-
pra de bens e serviços no exterior.

No primeiro caso, o efeito final, sobre o balanço
cie pagamentos seria nulo, visto como as encomendas
d. produtos norte-americanos, induzidas pela exporta-
ção de capital, suscitaria tuna receita cambial da mes-
ma magnitude; no segundo caso, a saída não seria com-
pensada ou somente o seria parcialmente. O que fica
dito explica, primeiro, por que os Estados Unidos in-
sistem nas exportações privadas de capital; segundo,
por que, para o desespero de muitos dos seus amigos
no exterior, procuram fazer com que suas aplicações
de capital refluam para o pais, sob a forma de de*
manda adicional de produtos norte-americanos. Em
resumo: uma exportação privada de capitais que se
traduza, afinal, na compra de fatores estrangeiros,
som induzir uma demanda adicional de produtos nor-
to-americanos, nSb somente não cumpre o seu papet
niacro-econõmico de contribuição para a formação do

'demanda efetiva interna, como põe cm perigo a posi*
cão cambial do País. Na prática, portanto, os Estados
Unidos procuram impor ao mundo um esquema bi!«*
tcrnl de comércio exterior — o mesmo bilateralismo
que é anatematizade quando praticado pelos paises
desenvolvidos, entre si, ou com os países socialistas.

CRISE DO DÓLAR
"*. 

¦'

Ora, é isso, precisamente, o que está acontecendo,
suscitando a chamada "crise do dólar". Ela tem como
contrapartida uma crise das moedas dos países onde
se apliquem esses recursos financeiros porque, não
sendo o dólar meio de papomento interno dâsses pai-
ses, cabe ao Banco Central desses mesmos países a
responsabilidade pela .sua retirada de circulação, em
'roca de meios de pagamento nacionais — e isto sem
que resulte, afinal, em aumento destes últimos —
compreende-se que o esforço financeira implícito po-
de tornar-se pesado, suscitando a busca de meios de
modos de converter as existências em moeda norte*
••mericana numa esp.écie capaz de ser vendida ao pú-
hiic.o e por êste aceitável como tesouro, ou reserva de
v-ólor, náo como meio de pagamento. Esta a raiz ria
•'crise do ouro", que acompanha a "crise do dólar".

PAPEL DA DÍVIDA PÚBLICA

Reduzido o efeito das exportações privadas de
capital como fator de formação de demanda efeti-
va interna, concoinitantemente com os investimentos
internos e com os dispêndios governamentais, é mis-
ter, que estas duas parcelas cresçam, constantes as de-
mais condições. Ora, supor que, pelo emprego doi
expedientes consagrados — estruturados em torno d»
manipulação da taxa^de juros — será sempre possí-
vel reativar a taxa privada de formação de capital,
eqüivale a supor inexistente precisamente o problema
que se quer resolver. Uma economia tão sobrecarre-"

gada de capacidade ociosa, como os Estados Unidos, pa-
dece, crônicamente, da tendência a uma formação pri-
vada de capital, abaixo do poder de inve.stimei^p
acumulado nas mãos do grande capital.

A solução do problema, é claro, deve estar, afi-
nal, numa drástica redistribuição da renda, tal que,
alternativa ou concoinltanteinente aumentando a par-
cela que cabe nos incoi*i'e liracicets inferiores, eleve a
propensão a consumir e, aumentando também a par-
cela que cabe ao Estado, possibilite a elevação da taxa
de formação de capital, i. conta dos projetos ou su-
perprojetos que somente ao poder público podem in*
teressar.

Como ê natural, a segunda solução é mais pala-
tável para o grande capital, como a condição de que
o carreamento de recursos adicionais para o Estado as*
suma a feição de um investimento privado — por exem*
pio, quando os investidores, náo dispondo de opor-
.unidades de inversão cm seus próprios horizontes, op-
tem, volitntdriamente, peln compra de papéis do Go*
vêrno. Quando isso seja possível, a redistribuição da
renda, longe dc se apresentar como um ato expropria*
tório, afigura-se, para o invcrsionlsta privado, como
um serviço que o Estado lhe presta. A expansão da
divida pública emerge, assim, como a linha de menor
resistência.

Entretanto, a expansão da divida pública pode es-
gotar suas possibilidades, especialmente, so ao inver-
sionista privado, à míngua de oportunidades pró-
prias de Inversão, deixamos aberta a porta da migra-
ção para os.prados mais verdes da aplicação no es-
trangeiro, em condições de tratamento privilegiado,
que o "State Department" exige e obtém, ai. para o
capital norte-americano.

CRISE ECONÔMICA E CRISE FINANCEIRA

Por tudo isso, a crise geral da eco-
nomia norte-americana se nos apresenta ago-
ra sob a forma de mera cri.se financeira,
mais ou menos conjuntural. Ora, conjuntural
circunstancial, é apenas a^íonna financeira que a crise
assume. Aparentemente, o governo dos Estados Uni- !
dos orienta-se, no momento, .-parj. medidas que im-
pliquem, afinal, em aprisionar o capital privado norte; '
americano dentro dos seus próprios /lorirontes nncioi .
vais, seja cercando-se de garantias de que o capital
qne emigrar realizar-se-á, afinal, em compra dc fato-
res norte-americanos, sustentando assim a demniuía
e/efiva interna, seja levando-o, por falta de alternar
tiva prrçticável, a aplicar-se em papei., do Estado.

Não « possível, da nossa perspectiva, prognosticar 
'

êxito ou fracasso para essa politica, que visa a deli-
nir uma nova liuJia dè menor resistência. Entretanto,
o que se nos afigura claro, desde já, é que o Estado
norte-americano terá que definir novos horizontes de '

aplicação para os recursos que tenciona mobilizar, se*-
quiser evitar a depressão. O projeto tradicional, isto.,
é, o programa.de armamentos, parece não mais oíe-i.
recer qtrativos pnar o capital privado. O comporta-'
mento da Bolsa de Valores, especialmente durante o
último ano e pico, nâo parece deixar dúvidas, quando -
aquela reage pela baixn, a cada novo aprofundamento"
da escalada no Vietnam que, todos compreendem,» ¦
não passa de uma etapa, um caminho eriçado de
perigo, o caminho dc Moscou; e quando reage por ¦
uma euforia altista, sempre que se fala de paz. Nisto"
o comportamento atual do capital financeiro, Tiorte-
an.ericario dirige do de pré-guerra,

A chave do problema consiste, pois, era conte-
rir novas tarefas ao Estado norte-americano, além.,!
dessa de acumular montanhas de anhamentos que a-
evolução da tecnologia militar prontamente vai eoiv-l
vertendo implacavelmente cm reluzente sucata. Sõ- ¦
mente quando o Estado encontrar essas novas atribui-
ções, poderá esperar que a soclcdhde civil lhe confi»
ra os meios de captação de recursos adicionais e de
elaboração de novos esquemas de articulação do seu
próprio esquema financeiro com os dos grupos pri*>
vados.

A certa altura, fisse tipo de solução acabará por
esgotar suas possibilidades. Não é possível, por en-.
quanto, dizer quando isso acontecerá, ou se já est£.,
acontecendo. Entretanto os "superprojetos" do Hud--
son Institutc podem imergir como sugestivo expedi-
ente. Livres, naturalmente, de certa aura de delírio
que os está cercando, por ora. '';.•>¦•

Trata-se de encontrar aplicações que motivem
uni esforço financeiro maior que o armamentismo o
qual, não conduzindo a qualquer resultado prático,
não mais goza das preferências do capiatl financeiro,
o verdadeiro dono do pais.

É
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Carta

aos

Homens

Carlos David

A romancista (L'amant dc cinq jours, Le plahir
dori^e sur Ia cour e Les Lions sont lachés) e ensais-
ta (La prudencc de Ia chalr c Mariannc m'a dit) Fran-
çoise Parturier acaba de publicar na Coleção Carta
Aberta, das Edições Albln Michel, de Paris, a sua
corajosa Lettre ouverte aux homnies. Lançado o livro,
cinqüenta mil exemplares foram vendidos em dez
dias. Não serão muitos os escritores que se orgulha-
rão dêsse índice, exceto, naturalmente, os ases daquela
literatura que o sensitivo Sainte-Betive, em priscas
eras, rotulou de industrial. Françoise Parturier não
parece pertencer à categoria dos caçadores de leitores.
Escreve para inquietar, nân se importa se vai agradar.

Em forma dc carta, na qual a missivista dialoga
>, com um senhor X, o livro é um franco debate sobre

o tema mulher -—li» >mem. Tão sincero que'muita lei-
tora arlsea há do arrepiar carreira, enquanto os cava-
lheiros terão a curiosidade espicaçada página trás pá-
ginn.

Sem papas na língua, a autora faz tuna breve «
aguda análise do misoglnismo. Procura elucidar a sua
motivação e conseqüências. E tem resposta para tudo.
Descreve o misoginismo contemporâneo — aqui en-
tendido não tanto como aversão às mulheres, mas co-
mo subestimação — assim: "um vasto panorama que
vai do sadismo ao paternalismo, do ódio pederasta e
Euperviril à piedosa ternura dos amadores de mulhe-
res, da escravidão ao protecionismo, mas que sempre
exprime, polida ou grosseiramente, filosófica ou instin-
tivamente, cientificamente, inteligentemente ou ingê-
nuamente, esta certeza absoluta de que a superlorlda-
de do homem é um dom da natureza, daí o desprezo
desentranhável, inconsciente, às vezes, que todo macho
experimenta em relação à mulher e que revela o se-
creto gosto de opressão, de bordel, de gineceu, de
ha rém". (p, 63/4).

-Knl.re os misóginos paternalistas, a autora inclui
Freucl, cândidanienté considerado por muitas mulheres
como o seu libertador, O marquês de Sade, claro, íi-
gura entre os misóginos mais detestados. Êste tinha
vários gostos. Seu Icstámiuho sobre o sexo feminino
é, pois, suspeito. Balzac talvez seja o tipo clássico do
misógino bom sujeito. (|U<\ desde que o mundo é mun-
do, permite certas regalias à mulher, sempre que esta
nâo se estire muito, isto c, não se intrometa no sagra-
do domínio do homem: a metafísica. Misóginos Sartre
• seu bando existencialista, que simulam admitir a
mulher no mesmo nível do homfem, à condição de que
ela, por sua vez, passe a considerar o amor "uma aven-
tura piegas, suja e triste" (p, 72). Misógina a Bíblia,
por onde se abra.

Atrevo-me a insinuar que à classificação de Par-
turier faltou a menção de um curioso temperamento, e
isto surpreende pelo íato de haver nas letras francesas

um exemplo ilustre, ao qual foi preciso rogar que acei-
tasse o Prêmio Nobel de 1947. O leitor já tem o nome
na ponta da lingua: André Gide, estranha figura de

misógino que sublimou de tal forma a idéia-amor que

deixou a adorada cara metade passar a vida em bran-

cas nuvens, ao passo que êle experimentou a íelicida-

do de ser pai em outro leito, com uma dama que soube
atraí-lo fisicamente- E n simples vista de um formo-

yo dbnzel provocava-lho intenso prazer (Cf. "Acqua-,

santa", in Fmtilíets d'automne, Paris, Mereure de

France, 1949.) ;
O tema é velho mas ainda não foi resolvido. Tra-

tou-o também o teatro e o cinema, muitas vezes em
forma humorística. Françoise Parturier explora êsse
veio, desfazendo com graça e espírito intrincados nós

qué confundem tanta gente tida por bem-pensante.
A momentos, concede em adotar certo tom zombetèi-
ro, para ficar no diapasão de dezenas de missivistas

que, sobre a matéria, lhe escreveram cartas conselhei-
ras, uns condescendentes, outros, desaforados vá-
rios. Não é, no entanto, um livro para rir, sequer
sorrir, seu tom gem! não foge ao sório nem ao dra-
niátio.o se atentarmos bem para as últimas páginas
da Lettre ouverte aux hommes.

A famosa pílula, naturalmente, salta na obra.
Para a autora, representa a nova arma que dá à
mulher o poder do olhar o homem de igual para
igual, destemidamente, o que levará algum misógino
malicioso a arriscar que, sem a pílula anticoncepcio-
nal, a tese de Parturier cai por terra. Mas o que
se propõe a autora, afiliai'.'

Ela diz que entre os dois sexos há prazer e há
amor. Que os homens, matreiros, reservam-se o
privilégio dessa dualidade. Destrói todos os argu-
mentos até hoje alinhavados para privar a mulher
de gozar, alternadamente, desses dois estados de gra-
ça. Acredita que a emancipação da mulher, total,
trará mais amor, mais alegria' e conforto de viver, e
deixa entrever que, com o tempo — por que não? —¦
a humanidade se há de surpreender ao descobrir o
amor inseparável do prazer e/ou. o prazer insepa-
rável tfo amor. Como vêem, o livro é sedutor, a tese
apaixnnantc. \'a casa onde entrar o livrinho de Fran-
çoise Parturier, ninguém fará mais galas rio seu latim
episcopal, brandindo o versículo do Eclesiflstes Ci4,
33); A vni.licri inithim factxtm est peccati, et per
illam onmcs morimur,

Lettre ouverte avx hommes c dedicado a Simone
• de Beauvoir, "que começou o combate", a Karl Marx,

François Mauriac e Jcan/Rostand. "para agradecer na
pessoa destes aos marxistas, cristãos e biologistas,
os únicos homens que, não sendo misóginos, não de-
vem ser confundidos com os comunistas, nem católi-
cos e médicos" (p. 7).

Razão tinha Lope de Vega, ao sentenciar numa
cena de Lo dama boba: "Poner freno a Ia mujer / es
poner limite ai mar." O mesmo poeta foi mais exa-
to e gentil ao reconhecer, num célebre soneto, que
es ia mujer dei hnmhrc !o mais bne-nn.

O Irotsklsmo é hoje uma corrente rala o minorl-
láría entre as que preparam o advento da revolução
socialista. Seus métodos prendem-se mais a uma ntl-
indo emocional dc quase desespero frente à rigidez e
ramificação dos problemas nascidos na realidade do
mundo capitalista do que a uma perqulríção de cará-
ler científico, que melhor os aproximariam do mar-
xismo clássico. Mas o nome e as idéias üe Leon Trots-
ki tõm, nos últimos anos, emergido à superfície e à
discussão menos fechada depois de uma longa submer-
são no anátema, mesmo que muito ainda falte para a
profunda limpeza da área.

Doutro em pouco estarão completos os trinta anos
desde seu assassinato no México. Êsse período deveria
ter sido suficiente para localizar, com um mínimo de
precisão e imparcialidade crítica, o revolucionário li-
gado a Lênin e logo inimigo de Stalin no panorama
do momento histórico que viveu e do qual foi um dos
mais diretos forjadores. No entanto, apesar dos rumos
que tomou a desestalinização na área do socialismo, a
atitude em relação a Trotskl tem ali permanecido sob
o côrco de uma incompreensível cegueira que termina
mesmo por simplesmente eliminar sua existência do
mapa da história e sua participação no desencadea-
mento da Revolução de outubro, bem como na difícil
íase inicial da edificação da nova sociedade.

Não se trata propriamente de reabilitá-lo quanto
ao verdadeiro papel que representou como violento
opositor do regime instalado por Stalin — o que cor-
respondia, de fato, a uma luta pelo poder em termos
que mantinham também reflexos na esfera do perso-
nalismo — mas de recuperar, ao menos para o íio da
história, os dados dessa participação que, até mesmo
nos olhos inainistosos de Stalin, asstuniu proporções do
.suma importância. Disse êste: "Todo ó trabalho para
a organização da insurreição foi realizado sob a dire-
ção imediata de Troiski, presidente do Soviete de Pe-
trogrado. Pode-se afirmar, com toda a certeza, que a
rápida passagem da guarnição para o lado do Soviete
e a hábil organização do Comitê de Guerra revolucio-
nário, o Partido "o deve antes de tudo e sobretudo ao
camarada Trotski."

Evidentemente, como bem se sabe, essas palavras
não o impediram de pretender transformar Trotski, ao
longo de anos de perseguições e do funcionamento de
.uma máquina de propaganda voltada para tal fim, em
traidor e agente alemão, inimigo da União Soviética.
Os fatos, quando a atmosfera carregada se desanuviou,
vieram provar que, pelo menos neste ponto, a bio-
grafia do profeta sucessivamente armado, desarmado
e banido (nas expressões de Isaac Deutscher) se en-
contra limpa o bastante para não merecer a sorte que
lhe tem.sido reservada.

Por tudo isto — e principalmente quanto ao pro-
blema de traição ou de espionagem — torna-se inte-
ressanlo a leitura de Da Noruega ao México, com que
Trotski deu continuidade à sua autobiografia de Mi-
vha Vida. Centralizando a maior parte de sua aten-
çâo nos processos de Moscou, que abalaram a cons-
ciência do mundo por volta de 1936, e buscando defen-,
der-se por todos os meios possíveis do funihde acu£a-

' 
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Foi inexplicavelmente vcautéioso Isaac Izecksohn
ao esboçar no prefácio de Os Marrapòs Brasileiros os
objetivos que perseguia. Voltado desde há tanto tem-
po para o estudo das questões judaicas,1 .seria de se
esperar que nos trouxesse agora 

"iuma 
açhegà expres-

siva ao assunto da contribuição israelita à vida bra-
íileira, levando mais além as informações acumuladas
por alguns poucos pesquisadores .A A timidez dp autor,
condizendo, no desdobramento dd;'livro, com a cautela
do prefácio, não permitiu porém que se avançasse mo
conhecimento -de uma influência que anda a recla-
mar o seti intérprete. E quem não vê ainda que há
de vir de gente da nação tal subsídio à historio-
grafia brasileira?

Por vários motivos, aliás, teria Izecksohn que
ficar em divida para com o assunto, e talvez se deva
apontar como primeiro a pouca inclinação que tém
nossos historiadores e intelectuais afins para o trato
com o documento virgem: toda virgindade tem suas
exigências. A poeira de papéis velhos e a solidão dos
arquivos não seduzem a tantos; mais cômodo é bater
o caminho que outros abriram, e quanto mais batido
estiver êle, melhor. Não por outra razão só recente-
mente saímos da manjada "história-do-brasil" para
uma interpretação de fatos num contexto social; do
hábito parafrástico para a busca da prova de arquivo.

•A tal inclinação não poderia esquivar-se o autor
de Os Marranos Brasileiros; mas se esquivou. E êste,
como poucos, é um assunto em que a informação ou
se busca na fonte oculta ou será simples moeda pas-
sando de mão em mão.

O segundo motivo' de ter o livro ficado aquém
do que devera, estará seguramente na mal disfarçada
colcha de retalhos em que se constituiu. Provindo de
artigos publicados em revista, não poderia alcançar
a unidade necessária em obra semelhante — a não

Lettre ouverte av.r homnies. François Parturier.
Albin Mirhel, Paris, 19(58, 148 páginas.

V. L. Parringtqn, analisado p,or Lionel Trilling,
queria que a relação do artista com a realidade fôs-
se concebida de maneira simples, como função física,
melhor dito, de ótica, . em que se teria em primeiro
lugar a realidade, em segundo, o artista, em terceiro,
— vamos assentir — a obra de arte. "As vezes o ar-
tista desperdiça essa relação ideal voltando-se de
costas para a realidade". Mas o que é a realidade?
O comum? O cotidiano? O que se vê todos os dias?
Até onde deverá ir aquela função ótica de Parring-
ton, já ultrapassada, exercida pelo autor no seu siste-
ma próprio, pessoal, de realização?

A rigor não haverá apenas um caminho para
atingir-se o ideal cultural e artístico, no sentido mais
amplo dos termos ora empregados. Mas não se pode
desconhecer que o leitor, que hoje adquire um livro,
já não é o mesmo homem acomodado de antigamen-
te, de hábitos mais simples, capaz de se comover di-
ante de uma literatura que conta apenas "mais uma
história". Há de importar nos tempos atuais, muito
pouco, êsse conceito de história contada, capaz de fa-
7.ot |iteratura. Aquele mesmo Trilling, por nós cita-
do, áo analisar a revista literária The Partisan Rea-
der, aceitava a sugestão de John dos Passos: "onda
os livros e as idéias são relativamente raras, a ver-
dadeira capacidade de ler e escrever poderá ser
mais elevada do que naqueles lugares onde os pri-
meiros forem superabundantes". A superabundância
pVejudica: cria corrente de opiniões divergentes, aba-
Ia estruturas, oferece maior oportunidade na escolha,
e, nessas horas, os que inovam ganham características
definidas, aparecem mais, e -no cotejo de obras pu-blicadas, se não se destacam por méritos especiais,
surgem, pelo menos, com razões mais válidas, pró-¦ prias, de renovação literária ou cultural, como se pre-tira definir.

José Alcides Pinto, ém O Criador de Demônios,
deve ser incluído no rol dos que nâo aceitam a mili-
táncia organizada, a fraterna companhia de escrito-
res que não querem fugir do esquema físico de V. L.
Parrington. O absurdo é o seu caminho, o nisso nada

Um pouco

de Trotski
t

Roberto Pontual
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em Branco

Darcy Damasceno

ser que tais artigos decorressem de um plano de obra,
o que não era o.caso. Terceiro e último motivd: a
falta de espírito filosófico na manipulação de dados
e interpretação de fatos. Eis por que Os Marranos
Brasileiros, sob a forma de livro, ficou sendo o mero
trabalho de compilação que eram os artigos publica-
dos por Izecksohn na revista Aonde Vanrtos?

Escrevendo umas palavras de introdução à obra,
traçou Pedro Calnjon, com agudeza, alguns dos veios
que esperam a argúcia do pesquisador para que me-
lhor se conheça a aculturação dos judeus e a influén-

_^ A

realidade

do absurdo

. i

Eduardo Campos

1

há de anormal, porque' para o poeta que, êle é, o
mundo de hoje só "pode ser compreendido, identifica-
do, pela distorção fantasmagórica. O que impressio-
na, entretanto, é que o poeta satânico, de linguagem
contundente, capaz de fugir ao convencionalismo pa-
ra fixar-se na procura de um caminho diferente, não
deixa de se expressar como um homem do Nordeste,
como filho de rude chão em que correntes contradi-
tórias, de interpretação social, dia a dia, fazem a sua
messe de modo diferente, cada qual a seu talante.

O que poderia parecer ao critico uma deformação
de escola, do ponto de vista, melhor dito ainda, dc
filosofia literária, ganha em conceito e julgamento.
José, Alcides Pinto não perde o seu alto sentido de
humanidade, e é o humanismo que o faz cada vez
mais próximo de suas raízes ecológicas. Não é me-

ções que caíam sobre sua cabeça, o polemista revolu.
cionário, já então sofrendo o impedimento de qual.
quer atividade na Noruega (onde, em suas palavrasum governo pretensamente "socialista" se aplicava emcopiar seus antecessores reacionários), que lhe con-
cedera asilo, tentou retirar do âmbito do mero nnta.
gonismo pessoal a questão em que se envolvera parasituá-la no plano da luta de idéias, com base numa
tese central que estaria explícita nestas palavras:"Causas históricas diversas (...) fizeram com que aestrutura real da sociedade soviética de hoje este]»
em contradição flagrante com os^ ideais da revolução,
Uma burocracia absolutista se erigiu por cima do po.!vo. Ela detém o poder e dispõe das riquezas do pais,Goza de privilégios inauditos que a cada ano aumen.
tam. Sua situação se assenta em base falsa. Essa casta
vê-se obrigada a dissimular seus privilégios, mentir ao,
povo, justificando-se com ajuda de fórmulas comunis. 1
tas, com informações e fatos que nada têm a ver com
o comunismo/' Não resta dúvida que essa tese ofere-
cia excelente munição aos inimigos da União Sovié-
tica, num momento em que as dificuldades opostas ao'desenvolvimento do primeiro reduto do socialismo se
faziam gigantescas e ameaçavam ná própria base o
prosseguimento da edificação iniciada em 1917. Isso ex.
plica um pouco dos processos de Moscou, embora anosso ver não os justifique nem dê razão aos tipo»- de• perseguição qué incluíram não só Trotski, mas toda
uma parcela da vélha-guarda do bolchevismo, elimi.
nada após as acusações mais humilhantes e incríveis,
muitas vezes transformadas em auto-acusações.

Os tempos muâaram, restam ecos. Caberia reto-
mar a discussão de fatos mantidos depois de algum
tempo no silêncio, como os processos de Moscou? Sim,
caberia, desde que não se tratasse de uma abordagem
acadêmica de argumentos lançados e prontamente de-r
volvidos, mas visasse a uma compreensão mais pro-funda das razões que os geraram, encontra veis no
núcleo daquele momento, ,e das conseqüências quo
transbordaram por muitos anos além. A compreensão
da história, abomina o silêncio. E é Isaac Deutscher
quem diz, no primeiro volume de sua trilogia bio|rá-
fica de Leon Trotski: "Para a atual geração soviética,
e não apenas para ela, a história da vida de Trotskl é
quase como uma antiga sepultura egípcia, onde sabia-
mos que havia o corpo de um grande homem e a rela-
ção, gravada em ouro, de seus feitos. Mas ladrões de
túmulos e vampiros sequçaram-ha e a deixaram tão ffl
vazia e desolada que não se encontra ali mais nenhum jf
traço dos registros que. conteve." Busque-se, cmãn,
recuperar os registros.

J

Da Noruega ao México — Leon 
"Trotski. 

Gráfica
Editora Laemmerl, Rio de Janeiro, 1968, 360 pá-
ginas. '.;..•
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cia que exerceram na fixação de certos comportamen-
tos folclóricos. A diluição dos ritos domésticos, qúe
não obstante perduram em superstições e ¦ crendices,
teve do prefâciador uma explicação sucinta, mas in-
contestável, porque escorada' na realidade dos do-
cumentos: a rareza da- família no fluxo migratório
dos primeiros tempos, quando as_condições da terra
brasileira eram mais propícias ao espírito de aventura
masculino que ao acomodamento do grupo doméstico.
Interessante igualmente a proposição de que a índole
nostálgica de nosso povo está lastrôada do messia-
nismo talmúdico da mesma forma que o sebastianisnw <
português. 

fji

Quase um terço de Os Marranos Brasileiros é de- ^p
dicado à pré-história do assunto, ou seja, às condições
de vida dos judeus na,Península Ibérica e ao arrola-
mento dos acasos a. que estiveram sujeitos segundo o;
sopro da.história monárquica e.da intolerância écle-j
siástica. O fato de que nada mais houvesse a acres-
centar à crônica do fanatismo e à negra 'imagem da
Inquisição tornava desnecessário o prolongamento dês-
ses capítulos. A exposição de Izecksohn ampara-se
literalmente nas obras tradicionais (Mendes dos Re-1
médios, Alexandre Herculano, João-Lúcio de Azevedo |
são os autores mais referidos). Passando para o Brasil,
será ainda a obra.de João-Lúcio o grande esteio do ¦
autor; Augusto de Lima Júnior é pasto (perdão!) do
capítulo referente aos cristãos-nqvos de Minas Gerais;'
em compensação, uma área como o' Pernambuco ho-
landes foi marginalizada (impossível distinguir num
estudo marranos e judeus confessos). Bibliografia j
atual sobre o assunto não foi consultada e de pesquisa
realmente do autor, em todo livrornada vimos.

• Os Marranos Brasileiros, Isaac Izecksohn —
Sem editor. 1968?. 244 páginas.
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nos humana a civilização que corre para o espaço,
que se veste de forma extravagante para conquistar
a luz; hão são destituídos de alma, de sentimento éter-
no, os. que procuram omitir-se da vida, das respon-
sabilidades destas, de cabeleiras compridas, perdido*
para os outros possivelmente, mas jamais perdidos
para a compreensão.

O personagem no hospício é o próprio poeta tran-
cafiado em seu mundo'que se diz livre e cada veí
mais fica distante desta verdade: "Quantas cabeças
me rodeiam? O quarto está .cheio de fantasmas. Olhos."Vozes mudas. Corpos disformes. O ar, rarefeito, de-
saparece. Respiro o bafio viciado de bôcàs abertas.
Bôcás de duendes. E ainda há um espectro, fora do
auarto, a pedir rdfúgio":flB adiante, enquanto êsso
espectro, — que é o próprio mundo que se desencon-
trou de si mesmo, que vacila na-Eé,'nos alicerces da
própria Igreja — êle grita: "Socorro! Ninguém me
socorre."

O livro tem força criadora, marca pessoal, forma
sofrida. Não é obra gratuita, em que a invenção o
percorra como um simples artifício. de poeta extra-
vagante. José Alcides Pinto tem talento, e sabe di-
zer em prosa e verso os pensamentos que o exaltam
e o confundem perante os homens. Mas quem, ciife-
rente dele, não poderá dizer que não está cercado oe
fantasmas? Quem, nesses dias difíceis, não terá o de-
sejo de também gritar: "Socorro!" E depois, na ante-
sala do desespero, exclamar igualmente: "Ninguém
me socorre". —

O livro expressa a falta de Fé. Fé que se perdeu i
na criatura atormentada. Fé que parece perder-se,
no caos dos dias de hoje, que haverão de passar, u™
dia, numa humanidade vacilante, atordoada, sem e""
contrar o seu próprio equilíbrio. Vale a pena, para
terminar, um elogio à capa. Esta, de Eugênio Hirscn,
parece-nos das mais belas já feitas entre nós. i- a-"
sustadoramente bela.

• O Criador de Demônios. Novela. José Aid'
des Pinto. Edições GRD, Rio, 1967, 67 páginas.
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I AUSÊNCIA

DE POLÍTICA

1 INDUSTRIAL

AMEAÇA

A atual legislação brasileira — que pretende ser de
estimulo ao desenvolvimento econômico — está resul-
tando em que os industriais brasileiros percam as con-
corrências Internacionais que se realizam no próprio
Brasil e que mais de 90% das encomendas financiadas
sejam colocadas nos países finnnciadorcs, cm prejuízo
não só da Indústria como de toda a economia nacional.

O problema é tão grave que está levando grande
parte da indústria de base a operar abaixo de sua ca-
pacidade e já féz com que os industriais solicitassem
ao Govêrno que siga o exemplo dos Estados Unidos
e baixe um "'Buy Brazlllan Act", em defesa de sua
economia, como os americanos o fizeram, em 1933, ado-
tando um "Buy American Act", para proteger sua
indústria contra os concorrentes.

ALICERCE
I

A significação das indústrias mecânicas — setor
que está sob esta ameaça de aniquilamento — é de
tal vulto que a Comissão de Desenvolvimento Indus-
irial, do Ministério da Indústria e do Comércio, em
documento oficial diz que elas constituem, hoje, "um
dos principais alicerces da vida econômica brasileira
face ao que representam de efeitos promocionais para
o desenvolvimento global dessa economia e da me-
lhoria geral da produtividade".

Houve já quem a chamasse.de "fração'estratégica
para a continuidade do desenvolvimento nacional".

Abrange, hoje, o setor, ampla variedade de ramos
industriais, nos mais diversos estágios de desenvolvi-
mento, englobando tanto indústrias de bens de consumo
durável como indústrias de bens de capital. En-
globa desde alguns produtos metalúrgicos, tais como
as peças fundidas e forjadas, equipamentos industriais
o maquinaria (inclusive elétrica), os equipamentos
para transporte — automóveis, navios, vagões ferro-

DESENVOL VIMENTO

Reinaldo Rocha

viários e locomotivas —, máquinas rodoviárias, trato-
res e implementos agrícolas e as utilidades domes-
tic&s*

CONCORRÊNCIAS INTERNACIONAIS

O Plano. Decenal, em seu Tomo V — Volume 2,
admitia que cerca de dois terços da oferta interna de
bens de capital do subgrupo "Maquinaria Elétrica,
Maquinaria Mecânica, Equipamentos Industriais, Má-
quinas Rodoviárias e Complementos" seriam cobertos
por financiamento internacional, a prazo de 15 anos
ou mais, para investimentos em obras de infra-estru-
tura e em regime de concorrência internacional. A su-
plementação de recursos internacionais para o pro-
grama de construção naval, que prevê uma parcela
ponderável de importação e uma contrapartida para
a indústria naval brasileira na expansão da frota mer-
cante seria igualmente proveniente de recursos dessa
natureza.

Os financiamentos internacionais tradicionalmente
oferecidos aos países subdesenvolvidos pressupõem, no
entanto, que estes países não possuem um parque in-
dustrial capaz de atender à demanda de bens de capital
para seus investimentos em infra-estrutura. Assim,
consideram qüe uma parcela do valor global do pro-
jeto deve ser .obrigatoriamente despendida em equipa-
mentos e maquinaria importados, e ho caso dos em-
préstimos «rcontratos de origem bilateral, provenientes
do país que concede o financiamento.

A PROTEÇÃO INSUFICIENTE

Tendo o Brasil atingido um nível tecnológico de
produção que principia a interferir na exportação dês-
tes produtos dos países rfcais industrializados, reduzindo
sensivelmente a reserva de mercado que tais países
se proporcionam através de ofertas de financiamento,
viu-se ante a necessidade de adotar certas medidas de
proteção à indústria nacional.

Para projetos prioritários e com financiamentos
em prazos iguais ou superiores a 15 anos, a comparação
de preços nas concorrências internacionais abertas para
fornecimento dos equipamentos admite uma margem
máxima de proteção à indústria nacional de 15% cal-
culada sôbre o preço CIF do produto importado.

Esta margem de proteção, que poderia ser consi-
derada suficiente em fevereiro de 1965, quando ins-
tituída pela Resolução n.° 291, da SUMOC, reduziu-se
sensivelmente, na realidade, tendo em vista que a des-
valorização da taxa cambial não acompanhou o crês-
cimento do nível interno de preços.

GOVÊRNO RECONHECE

Quem faz estas afirmações é o próprio Governo,
através do Instituto de Pesquisas Econômicas e Apli-

cadas (IPEA) em documento enviado aos membros dn
Comissão de Desenvolvimento Industrial, do MIC, ora
em discussão.

As afirmações d0 IPEA quanto à anulação da taxa
protecionista através do mocnnlsmo cambial são se-
guldas de demonstração Irrefutável, através de nume-
ros: A taxa do dólar, em fevereiro de 1965, dota da
Resolução n.° 291 da SUMOC, era de NCr$ 1,85, so-
frendo até junho de 1967 duas alterações, uma em
novembro de 1965, quando foi elevada para NCr$ 2,20,
e outra cm março de 1967, para NCrí 2.715, verlfl-
cando-se, portanto, uma desvalorização do cruzeiro
em relação ao dólar, no período, de 46,89%. O nivel
de preços de produtos industrializados, segundo o in-
dice de preços por atacado para produtos manufatura-
dos e semimanufaturados da Fundação Getúllo Vargas,
acusou no período de feve/eiro de 1965 a junho de
1967 uma elevação da ordem de 69%. Como a com-
paração dos preços cotados nas concorrências interna-
cionals é feita através da conversão das moedas à
taxa cambial vigente na época em que se realiza a
concorrência, a margem de proteção de 15% era já
insuficiente em junh0 de 1967, tornando-se cada vez
menos significativa, na medida em que a taxa cam-
blal não acompanha a evolução do crescimento dos
preços internos, para produtos industrializados.

INCENTIVANDO DEVAGAR -
\

Outra incongruência da legislação brasileira re-
vela um descompasso entre os órgãos formuladores de
política désenvolvimentista e os órgãos fiscais (eiva-
dos ainda de uma mentalidade meramente.arrecadado-
ra sem entendimento da função de instrumento de po*
lítica econômica que cabe aos tributos). Disto resulta
a morosidade na aplicação dos incentivos fiscais.

Reconhecem o Ministério do Planejamento e o
Ministério da Indústria e do Comércio que esses in-
centivos não oferecem a necessária flexibilidade exi-
gida pelas peculiaridades da indústria de base, como
ocorre com o reembolso do "Imposto sôbre Importa-
ção" e sôbre produtos industrializados, referente às
matérias-primas e componentes importados que en-
tram na fabricação de maquinaria e equipamentos na-
cionais; dentro do regime de draw back a isenção do
"imposto sôbre produtos industrializados" que pesa sô-
bre o fornecimento global; a dedução do lucro bruto,
para efeito de taxação do "imposto sôbre a renda" da
parcela correspondente ao lucr0 sôbre a maquinaria e
equipamentos fornecidos, que visam equiparar os for-
necimentos da indústria brasileira à exportação.

Acresce que alguns desses incentivos acham-se,
ainda, pendentes de regulamentação, havendo dúvidas
quanto à aplicação de outros, como, por exemplo, a
isenção do ICM, apesar do que estabelece o artigo 7.°
do Ato Complementar n.° 35 e o parágrafo 5.° do
artigo 24 da' Constituição.

CRUZEIRO X DÓLAR

Esta situação tende a se agravar na medida em
que achando-se reduzida a disponibilidade em cru-
zeiros para atendimento das obras de infra-estrutura,
o Governo se veja obrigado a. lançar mao, com fre-
qüência cada vez maior, de financiamentos externos
para custeá-las.

A redução das disponibilidades de recursos em
cruzeiros se tem feito notar, por exemplo, no caso
recente da Rede Ferroviária Federal, que esperava co-
locar na indústria nacional a encomenda de 720 va-
aões a serem financiados com fundos provenientes do
imposto único sôbre, combustíveis líquidos. Em agosto,
do ano passado, a Rede colocara apenas a metade das
encomendas, téndo-se reduzido a verba, que foi trans-
ferida para 1968. :-

- Fato semelhante parece ocorrer com o plano de
compras de 24 navios pela Comissão de Marinha Mer-
cante A princípio, esperava-se que 80% do valor das
encomendas correspondentes a dispêndios na compra
de partes e equipamentos" especializados seriam colo-
cados no País, encontrando-se a Comissão de Man-
nha Mercante na contingência de reduzir o índice de
nacionalização dos navios por falta de recursos em
cruzeiros. .

Ao que tudo indica, somente os cascos serão fa-
bricados no País, a maior parte dos equipamentos se-
ria importada com financiamento externo. A Petro-
brás, por sua vez, vem procurando obter financiamen-
to externo para projetos previstos, esbarrando com
deficiências de recursos em cruzeiros. Entre os pro-
jetos de vulto da empresa petrolífera estatal somente
o da COPEB se acha em execução, graças a financia-
mento do BNDE.

POLÍTICA CONTRADITÓRIA

Não sè observa na realização das concorrências
internacionais um critério único para comparação dos
preços dos equipamentos fornecidos pelas indústrias
que dela participam, havendo, muitas vezes, flagran-
tes contradições entre a política adotada pelo Govêr-
no em relação a determinado setor industrial e os
critérios empregados no julgamento das concorrências^
por órgãos governamentais.

É o caso, por exemplo, de recente negociação da
um pequeno oleoduto, em que se defrontavam uma
firma jnponésa e uma nacional. A proposta japonesa
refletia a política de subsidio daquele pais ao produ*
to manufaturado, enquanto a nacional baseava-se nos
preços^do aço vigentes no Pais, embora à mesma épo-
ca o Govêrno brasileiro estivesse subsidiando a ex-
portação de vultosas quantidades de chapas de aço.

No setor de equipamentos para hidrelétricas, as
encomendas para a indústria nacional acham-se cada
vez mais na dependência das concorrências interna-
cionais, e têm surgido, inclusive, dúvidas quanto à
aplicação de alguns incentivos à indústria nacional,
já consagrados em legislações vigentes. A CEM1G,
por exemplo, não tem considerado nas suas conconên-
cias a redução correspondente à isenção do Imposto
sôbre a Renda, como elemento a favor da indústria
nacional, apesar do prescrito na Lei n" 4.663, de ju-
nho de 1965, c etn circular do ministro da Fazenda,
de março de 1966.

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

A ampliação da margem de proteção da indústria
nacional, nas concorrências internacionais, depende de
negociações do Govêrno brasileiro com os organismos
de crédito internacional, notadamente com o BID,
BIRD e AID. Qualquer solução escapa, portanto, ao
âmbito de decisão do Grupo Executivo da Indústria
Mecânica (GEIMEC) e da própria Comissão de De-
senvolvimento Industrial (CDI).

O que falta é o estabelecimento de uma política
integrada, de todo o Govêrno, e não apenas normas
que sejam, seguidas por um órgão de determinado Mi-
nistério e desconhecidas por outros.

Contudo, a CDI — ao que estamos informados —
estuda a possibilidade de obter, dos órgãos superiores do
Govêrno a ampliação da margem de 15% de proteção
à indústria nacional. É possível, igualmente, admitir-
se a possibilidade de adotar novo critério para com-
paração de preços nas concorrências dessa natureza.
Considerando-se que a taxa cambial não acompa-
nha a evolução do crescimento dos preços internos, no
julgamento das concorrências poder-se-ia imaginar um
processo de "desvalorização artificial" da taxa de càm-
bio para efeito de comparação de preços.

A fórmula em estudo é a seguinte: sôbre o valor
adicionado pela indústria nacional nos equipamentos
cotados para a concorrência aplicar-se-ia Índice de
correção monetária a partir da data da última elevação
da taxa acmbial, a fim de deflacioná-lo trazendo ao
seu valor real naquela data antes de convertê-lo à taxa
cambial vigente na época em que se realiza a concor-
rêncla. Desta forma, a comparação de preços entre os
valores cotados pela indústria nacional e pela indús-
rlâ estrangeiras se faria em termos eqüitativos, im-
pedindo que o aumento dos preços internos não acom-
panhados pela desvalorização cambial alije sistema-
ricamente o concorrente nacional.

UMA POLÍTICA INDUSTRIAL

O governo tem definido como um dos objetivos
principais de sua política econômica a aceleração do
processo de desenvolvimento, contudo, como se vê, a
legislação vigente está produzindo efeitos contrários
e não há sequer unidade de critérios para aplicação
dessa legislação.

A razão principal dessa política contraditória foi
recentemente apontada pelo presidente do BNDE, eco*
npjnista Jayme Magrassl de Sá, em-exposição à Co*
missão de Desenvolvimento Industrial, como conse-
qüência da ausência de uma política industrial no
País.

Recorrendo à autoridade que lhe dá "a vivência
dos problemas com que êste País se confronta para
desenvolver-se economicamente e o trabalho diário na
autêntica "trincheira" que é o BNDE, nessa batalha
que o Pais trava em favor do desenvolvimento econô-
mico e social" — afirmou que é "imperiosa a necessi-
dade de contarmos com uma política industrial.para
orientar os esforços de progresso em que se empenha
toda a coletividade brasileira".

O pensamento do presidente do BNDE é de que,
neste momento, se torna realmente imperativo o tra-
çad0 de uma orientação global para inspirar a evolu-
çao da indústria e ajudar o Pais a vencer a batalha
pelo desenvolvimento, pois precisamos ter bem pre-
sente o fato de que, agora, são a força e a expansão
do mercado interno, bem como a interação dos invés-
timentos, compatibilizando metas, que hão dè permi-
tir-nos "o sentido de continuidade no esforço nacio-

/nal de inversão".

GOVÊRNO DOS

ESTADOS UNIDOS

RECONHECE

PUBLICAMENTE

A CRISE

FINANCEIRA

Harlow G. Unger

Nosso correspondente

nos EUA

Foi finalmente admitido publicamente por um im-
portante funcionário do govêrno americano o fato de
que os' Estados Unidos atravessam hoje a pior crise
econômica desde 1931, quando a Grande Depressão
atingia seu ponto culminante.

Trata-se do sr. William McChesne-y Martin, pre-
sidente da Junta Federal de Reservas, o Banco Cen-
trai Americano. A Junta foi forçada a elevar sua
taxa de descontos no dia 18 de abril, pela segunda
vez no espaço de um mês. O último aumento elevou
a taxa de 5% para 5 1/2%. Durante a crise do ouro,
em março último, a taxa foi elevada de 4 1/Z%
para 5%. .

A mais recente elevação da taxa, que representa
os juros cobrados a todos os bancos comerciais dos
Estados Unidos, forçou os bancos a aumentarem, por
sua vez, a taxa de juros relativa a empréstimos con-
cedidos a comerciantes e a particulares. A nova taxa
mínima a ser cobrada aos clientes mais antigos e mais
dignos de confiança foi elevada de 6% para 6 1/2%,
enquanto que a percentagem máxima já ultrapas-
sou os 8%.

Essas taxas estão atualmente tão elevadas quan-
to em 1929, pouco antes do inicio da Grande Depres-
são. Daí a advertência do sr. Martin. Não há dú-
vidas de que o elevadíssimo nível atual de taxas de
juros poderá, e talvez o faça, acionar uma nova
depressão nos Estados Unidos e, portanto, no restan-
te do mundo ocidental.

Em primeiro lugar, vários estados americanos (in-
clusive Nova York, a capital do mercado financeiro)
possuem as chamadas "leis de agiotagem", que tor-
tiam ilegal à cobrança de juros acima de 6% nos
empréstimos individuais. •

Com a taxa mínima de 6%, é óbvio que os ban-
cos ficarão impedidos de fazer empréstimos a pessoas
físicas. Se nos Estados Unidos mais de 90%. de tô-
das as residências, 80% de todos os automóveis e
60% de todos os aparelhos domésticos são comprados
a crédito, a nova taxa de juros mais elevada cobrada
pelos bancos impedirá, automaticamente, a compra
de todos esses itens, cuja produção e venda envolve
mais de 10 milhões de empregos.

Resumindo, é lógico que o setor de consumo da
economia dos Estados Unidos, está seriamente amea-
çado de uma depressão imediata.

Os bancos, naturalmente, foram forçados a ele-
var suas taxas. Na semana anterior a essa elevação,
c mercado financeiro de Nova York foi atingido por
uma das maiores crises de crédito na história dos
Estados Unidos. No dia 15 de abril, "último dia para
o pagamento do Imposto de Renda, firmas e pes-
soas físicas retiraram 3,500 milhões de dólares dos
bancos para 0 pagamento dos seus impostos. No mès-
mo dia os bancos foram forçados a pagar um adicional
de 1,000 milhão de dólares em certificados de depó-
sito de curta duração.

Nos quatro dias subseqüentes o mercado financei-
ro encontrava-se literalmente inundado por 1,000 mi-
Ihão de dólares em obrigações dp govêrno e outros
títulos. A pressão no mercado financeiro foi tão forte
que as taxas de juros sôbre as obrigações ultrapas-
saram à casa dos 7%, atingindo os mais elevados ní-
veis da história. Tornou-se possível, dêsse modo, fazer
empréstimos nos bancos à taxa de 6% e reinvestir
em obrigações de companhias a 6 1/2, 7%, ou mais.
Os bancos não tiveram outra, alternativa senão a de
elevar suas taxas. -

Com taxas atualmnete tão elevadas, que tornam
impossíveis os empréstimos pana a expansão de capital
ou aquisição de equipamentos, a economia americana
não pode impedir um declínio vertiginoso em suas
atividades sem uma ação imediata por parte das-auto-
ridades monetárias do Govêrno.

Que providências podem ser tomadas para se
corrigir essa situação? As mesmas que, o presidente
De Gaulle vem apregoando já há alguns meses. (É
justamente por estar absolutamente certo ao tachar de
irresponsáveis os líderes do govêrno americano, que o
presidente francês se encontra sob tamanha onda" de
ataques de propaganda crítioa por parte de Was-
hingtoh).

O govêrno dos Estados Unidos tem duas alternati-
vas: deve parar de gastar mais 30,000 milhões de dó-
lares por ano do que ganha, ou precisa elevar os ren-
dimentos adicionais através de impostos mais elev •
dos, a fim de cobrir o excesso de -despesas. Mas a
Congresso se recusa a elevar os impostos até que o

presidente Johnson garanta que cortará as despesas,
e o presidente se recusa a prometer que o fará. Êle
está tão obseoado com a continuação da guerra no
Vietnam que não vai e não pode prometer ao Con-
gresso que não gastará todas as taxas adicionais que
eles possam levantar e ainda assim atingir um déficit
de 30,000 milhões de dólares, ou mais.

Está bem claro que o impasse atingiu agora o
ponto em que envolve uma questão de dignidade pes-
soai tanto para o presidente como para os líderes do
Congresso. Nenhum deles voltará atrás nas suas po-
sições atuais — mesmo que o seu orgulho teimoso
mergulhe os Estados Unidos e o mundo ocidental
numa depressão.

Não pode ser esperada nenhuma modificação até
janeiro próximo, quando um novo Congresso e um
novo presidente tomarão posse. A questão é saber se
o mundo poderá esperar até lá. É possível que, até
então, a depressão já tenha irrompido.

A tragédia do presente impasse em Washington
se resume no efeito que terá em países inocentes como
o Brasil, o Canadá ou a Grã-Bretanha — nenhum dos
quais teve voz ativa quando do início da guerra do
Vietnam, e nenhum dos quais aprova tal guerra.

Infelizmente, todas essas nações do mundo oci-
dental têm o seu dinheiro e seus sistemas monetários
ligados ao dólar. Ainda mais infelizes são os laços que
elas estabeleceram com a indústria americana, cuja
aplicação, de capit;il nos países estrangeiros será for-
cada a parar devido à crise financeira que os políticos
de Washington produziram.

Já não se duvida de que a indústria americana
tornou-se tão poderosa em muitos países estrangeiros
que uma interrupção na aplicação de capitais por essas
indústrias poderia produzir retrocesso e depressão.
Mais de 50% da indústria canadense, por exemplo,
são controlados por companhias americanas. Se essas
companhias suspenderem a expansão de capital ou se
i jmeçarem a restringi-la, isto significará o desastre
total para a economia canadense.

O mesmo ocorreria em muitos países sul-america-
nos, assim como na Europa, ou onde quer que as
subsidiárias estrangeiras das empresas americanas te-
nham se tornado oíator dominante na indústria t n»
economia.

>



-./ '< I A*."

CORREIO BA MANHA, Bwnnifo, 12 de maio de lflfifi 5." Caderno

O» gregos siin as pessoas mais inteligente* que
«***l«*»*m-. .luto nâo é um -logln. Sun história não passa
dc nmi série Ininterrupta de revoltas, lulas intenins,
-to-mlnaçõ-s estrangeiras e é necessário recuei' mni-i
de dói» mil «nos pnra se reencontror os traços de uma
•IvUlxação helénlca, a quem devemos os poemas ho-
mérieos ri» Ilíndn * da Odisséia.

Devemos à Grécia antiga a deicoberla filosófica
éo Indivíduo, t preciso compreender que seita habl-
tentei íoram de ial .forma notáveis que cada um deles
«onstitul um pequeno mundo em si, incomunicável o
particular, o que impede todo o diálogo, todas as for*
mas de comunicação, e toda a integração a um siste-
ma político estável. Na Grécia há indivíduos, mas
náo uma coletividade.

Todos os regimes foram vitimados por crlseís fre*
quentes, lutas de influência e muita corrupção. Os
dirigentes que se sucederam no poder, como os homens
do povo. guardaram da antiga Agora o gosto pelas
controvérsias e pelos debates estéreis. Todo o Go«
vêrno foi alvo de oposições incessantes lhes instigando
até que o derrubassem. A Grécia foi sempre dilacr
rada por facções de tendências das mais diversas e
nunca voltadas para a nação, e falou-se, inclusive, sem
exagero, de um partido inglês, um partido russo c um
partido francês, sem contar aqueles cujo coração pen-
dia ou para Washington ou para o Cairo.

Quando um estrangeiro pronunciava uma conte-
renda em Atenas, as discussões 

"que se seguiam eram
verdadeiramente bizantinas. Professores, banqueiros,
Jornalistas, ministros e ex-ministros, cada um mais in-
formado do que os outros, discutiam incansavelmente
sem nunca chegarem a um acordo. O jogo de palavras
arruinaram os gregos, tão fracos quanto ingoverná-
veis.

O quadro seria incompleto se náo nos referisse-
mos aos .trágicos anos de 1945-1949 quando os comunis*
tas, que quase tomaram o poder, entregaram-se a tais
violências que a população se lembra até hoje com
terror. Seria esta uma razão para a junta militar se

apoderar do país? Certamente que nâo, pois nao havia
absolutamente nenhum perigo quando o novo primei-
ro-ministro da época, Kollias, declarou que o golpe
de Estado fora feito "para evitar o derramamento de

aangue, o caos e a guerra civil a que os anarquistas
-profissionais e os demagogos pouco escrupulosos pre-
tendiam atirar o país". Êle certamente agravou o qua-
dro para justificar seu ato e o de seus companheiros
militares. A manobra é sempre a mesma, ela so con-
vence aqueles que a praticam.

A 21 de abril de 1967 o Exército grego lomoii o

poder por um golpe de Estado rápido e sem o dei-
ramamenlo de uma só gota de sangue. O rei foi co-

locado frente a um ato consumado. Fêz, no entanto,
uma declaração, que lhe seria censurada mais tarde,

pois dava cobertura ao novo governo e afirmava que
"uma justiça estável e uma democracia verdadeira
e sã seriam ràpidamenle estabelecida". A 13 de de-
zembro, Constantino tenta retomar às rédeas da si-
tuação. Sua tentativa, mal concebida e mal prepara-
da, fruitrou-se. Frente ao fracasso, éle foge para Roma,
onde, rei sem coroa, permanece até hoje.

Este são os fatos sumariamente esboçados. A
Grécia é atualmente governada pelo Exército sobre
a forma de ditadura. Os donos do poder são jovens
coronéis ou capitães. Não seria surpreendente que eles
rapidamente subissem de postos.

Se o povo amordaçado não pode exprimir sua
opinião, não ocorre o mesmo com as instituições eu-
ropéias, as quais <t Grécia é, ligada, e que não se
omitiram em reclamar em nome dos princípios demo-
cráticos. Sobre este ponto teríamos multo a dizer,
a democracia tem várias faces, às vezes, até, se es-
conde atrás de uma máscara. Mas isto já é uma
outra história...

De qualquer jeito, o Conselho da Europa em pri-
meiro lugar, e em seguida, a Comunidade Econòmi-
ea Européia s* sensibilizaram. O Conselho da Europa
que não é senão um órgão consultivo goza de certa
autoridade moral, devendo-a. particularmente, a uma
convenção ratificada por cerca de 15 nações — n
Grécia inclusive — sóbre os direitos rio homem e daí
liberdades fundamentais. Anotemos, de passagem, que
a França gaullista não assinou esta convenção.

A Grécia náo teve esta prudência, ou, pelo menos,
e governo anterior à intrusão rios coronéis, alvo, hoje,
de fortes ataques: a Assembléia de Strasbourg to-
mou até uma resolução pela qual "ela se reserva o

A GRÉCIA

E O

CONSELHO

DA EUROPA

Biiymonirl Silva
nosso correspondente na Europa

direito de na pronunciar, no momento que lhe pn*
'recer oportuno, sóbre a possibilidade do suspender a
Grécia do Conielhn da Europa, ou mesmo rte cotlll*
nuar como membro", E mais, ainda, uma campanha
conduzida pelos paiscR escandinavos e Paises Baixos
visa à expulsão ria Grécia, se não fôr restabelecida
uma democracia parlamentar.

O caso da Grécia cria uni problema quo ultra-
passa as «ua.- fronteiras. Até que ponto temos o direi-
to rie nos imiscuir nos assuntos internos de um pais
Hpherann? Pergunta que fica sem resposta, ainda mais

que, neste caso, as Instâncias européias não têm au.
torlriad- pára obrigar o governo grego, a mudar os
seus métodos. Entretanto, elas declararam que se a
democracia náo fór restabelecida a Grécia não ocupa-
rá mais lugar no Conselho da Europa. Em relação à
Comunidade, a ligação da Grécia ao Mercado Comum
está colocada rie "quarentena", em outras palavras,
ela náo se beneficia mais das vantagens que possuía,
o que não deixará de ter repercussões prejudiciais na
sua economia. A Comissão deu parecer desfavorável
ao empréstimo de 10 milhões dc dólares destinados a
financiai- a construção de uma rodovia em Creta. Este
parecer tem, sem dúvida, um caráter político.

No Tratado de Roma que deu origem ao Mercado
Comum, organização de fundo econômico, não foi ne-
cessário se colocar, de início, os princípios democráti-
cos. Entretanto, uma espécie de tradição se instituiu
como força de lei. Assim, tanto no Parlamento Euro-
peu quanto no Comitê Econômico e Social, os sindi-
catos dos trabalhadores que defendem o comunismo,
não foram admitidos. Fato que cria problemas, e cx-
plica, em parte, a hostilidade do*s partidos comunistas
em relação ao Mercado Comum, <*inda que sua posl-
ção seja mais de caráter político do que econômico,

Por outro lado, no que concerne à Assembléia rie
Strasbourg, nenhum equívoco é possível, pois os pai-
ses-membros se apoiam na Convenção Européia dos
Direitos do Homem para condenar o governo grego;
ela decidiu, inclusive, fazer uma enf/»é(e, cujos pri-
meiros resultados sáo conhecidos e nada favoráveis.

A enumeração dos fatos assinalados pelos rela-
(ores, qui para realizarem a sua missão íoram até o
local, é longa e bastante expressiva. 6.358 gregos fo-
ram deportados para a ilha de Yaros sendo que 80%
foram libertados depois de assinarem um compromisso
de lealdade.

Esta forma é em si mesma mais do que refutável.
O certificado em questão é distribuído pela autoridade
policial a todos aqueles que se comprometem a se
abster de qualquer atividade contra o regime. Êle é
exigido a todos os trabalhadores, funcionários, profes-
sores magistrados, candidatos a Universidades, comer-
cientes, empregados federais e estaduais, sem contar os
conselheiros de Estado e os conselheiros da Corte de
Cassação. "Parece — afirma a comissão de inquérito
do Conselho de Europa — que o regime nascido de
um golpe de Estado visa a colocar em todos os seto-
res das Forças Armadas e da administração homens
de confiança que, em geral, são militares"...

Os comunistas "não-arrependidos", cerca de dois
mil prisioneiros, foram transferidos para a ilha de
Leros. Os relatores da Comissão de Inquérito não
conseguiram visitá-los, assim como ao escritório cen-
trai da Polícia de Segurança. 0

Uma seleção de grande envergadura foi feita na
Grécia; um número desconhecido de funcionários (juí-
zes, professores, militares, ete.), foram demitidos de

suas funções, Diz-cc que cinqüenta professores ln.
rem expulsos, Prisioneiros gregos foram privados n-
sua nncloniilldaclc, o que Inclui, o confisco dns ben>,
As liberdades de reuniões e de associações (oram hiI*.
metidas n severas restrições; um grande número -ir
organizações foi dissolvida. A liberdade de In*,
prensa, suspensa depois do golpe do Estndo, deverá
ser restabelecida, mas em unia data ainda náo fixn<la,

Todos èiítes fatos, c outros ainda, demonstram nim
o povo foi «nihmetldo a medidas de exceção que c>-
tabelecem o caráter autoritário do regime atual, O
dirigentes gregos que, segundo o relatório, se npnrl».
raram do pais, "para a salvação da pátria", eticarre.
garam uma comissão ad hac de elaborar uma nr • -,
constituição, cujos grandes itens foram escamotearl-i;
Êle deverá ser submetido è ratificação do povo, str».
vés de um referendo.

O projeto 
"da 

constituição prevê a redução do mi-
mero de parlamentares, a separação de podéres, a de',
centralização administrativa etc.

Oe tudo isso não há o que dizer senão que nán
é possível julgá-la a não ser depois da nova Carta
redigiria e aprovada. Ela não terá, entretanto, uma
significação real a menos que o referendo seja se*
guirio rie eleições livres,

O governo atual se propõe o principio da "mu-

narquia coroada", quer dizer, Constantino continua.
mesmo no exílio, rei da Grécia. Resta saber se a
sua volta é desejada e sp éle mesmo está interessad.
em ocupar novamente o seu trono. Tém havido c<->i,-
versações entre êle e emissários rin Atenas. Aié nrçiii
elas não atingiram nenhum objetivo. O que ocnrrr-
rá amanhã? O oráculo de Delfus é o único capa-
de dar a resposta,

A maioria das nações mantém relações diple-
máticas com o novo regime. Estas são. em geral, des-
titufdas de qualquer simpatia. Já a imprensa estran-
geira, no seu conjunto, é bastante severa com os
coronéis em questão.

Andreas Papandroou, membro do Partido da União
do Centro, aprisionado e depois solto e autorizado a
deixar o pais. faz uma violenta campanha contra eles,
Em Nova York, durante uma entrevista à imprensa,
criticou a atitude dos Estados Unidos de continuar a
ajudar a Grécia militarmente, acrescentando "que a
única coisa que mantém a junta no poder é o apoi'i
dos norte-americanos e de certos aliados da OTAN".

O motivo salta Y vista: a frota soviética que fax
escala nos portos egípcios navega à vontade nas águas
do Mediterrâneo, o que modificou ali o equilibilo da:;
forças navais. De resto, a URSS que sabiá o que fazia,
íoi um dos primeiros países a reconhecer o novo regi*
me. Este verá se desenvolver uma oposição que, pnr
ser clandestina, não deixará de ser menos virulenta.
Os comunistas a manobrarão. Assim, por uma revira-
volta do destino, como há tantos exemplos, e Govêrnn
anticomunista poderá criar as condições para o regime
execrado, que eles pretendiam, justamente, estrangu*
lar.

Ninguém poderá dizer atualmente se é. Gkrécia
reencontrará a democracia ou se a ditadura se instala'
rá no país das lendas de céu sempre azul.

Desejamos que os oficiais responsáveis pelo ato
de força não se deixem seduzir pelo gosto do poder e

que devolvam a sua pátria, a Grécia — berço da de«
mocracia — a calma e a segurança que aspira uin
povo sadio e vigoroso que não pede senão o direito d?
viver em paz sem ter que sofrer as lutas políticas,

Está previsto para agosto próximo o término dos
estudos da viabilidade técnico-econômica da Rodovia
Rio-Santos, que o consórcio nacional Sondotécnica-
Ecotec vem realizando para o DNER. O traçado já está
praticamente definido, restando dúvidas somente em
alguns trechos, que serão dirimidas através de com-
parações técnicas e econômicas.

Os trabalhos estão divididos em sete fases, rie três
das quais o consórcio já entregou ao DNER os respec-
tivos relatórios. O primeiro aspecto estudado foi o da
introdução geral e do reconhecimento, abordando des-
crição topográfica, fixação dô traçado e alternativas,
e análise da interferência da rodovia em outros meios
de transporte; o segundo relatório refere-se aos aspec-
tos estratégicos, com relação à segurança nacional, e
mostrando sua importância no desenvolvimento nacio-
nal e regional; o terceiro relatório pronto mostra o sis-
tema viário da região, com análise dos aspectos es-
tatísticos mais significativos do seu funcionamento.
Os demais relatórios tratarão dos ângulos sócio-econô-
micos, físicos e do anteprojeto. O relatório final apre-
sentará a conclusão total dos trabalhos.

INTERESSE

Segundo informa o DNER, a estrada de rodagem
entre os dois principais portos do Brasil — Rio de Ja-
neiro e Santos — é parle integrante da Rodovia
BR-101, um dos eixos longitudinais do Plano Rodovia-
rio Nacional. O Governo federal está grandemente
interessado em construir a Rodovia Rio-Santos, e o
DNER realiza, ho momento, o estudo de viabilidade
técnico-econômica, contratado com o consórcio Sondo-
técnica-Ecotec. Tal estudo visa a realizar o completo
levantamento da região, sob os aspectos topográficos,
geológico, econômico e de trânsito, para a perfeita cie-
finição do traçado da rodovia e a definição da exe-
qüibilidade e rentabilidade do empreendimento no
campo financeiro. À Rio-Santos íoi incluída no F,»-
no Rodoviário Nacional pela Lei n.° 2.975, de 27-ll-Sb,
com o símbolo BR-6, tomando a atual designação em
1964. Os primeiros estudos datam de 1955, quando foi
«laborado o traçado no trecho Mangaratiba-Angra cios
Heis, cuias características técnicas não eram compatl-
•vei» com as de uma rodovia federal, pois. na época,
ainda se tratava de uma estrada estranha ao Plano
Rodoviário Nacional.

TRAÇADOS

O traçado já está praticamente definido, com pou-

cas dúvidas a serem eliminadas. Na Guanabara, a Rio-

Santos tem dois roteiros possíveis: um aproveita a
Avenida Brasil, outro passa pela Barra da Tijuca e

Grota Funda. A partir de Santa Cruz, ou mais pre-
cisamente, do entroncamento da Avenida Brasil com
a estradado Morro A a rodovia atingiu Itaguaí e de-

pois Mangaratiba, aproveitando a estrada existente,

que será melhorada. À seguir, alcançará Angra dos
Reis e Parati, servindo aos estaleiros da Verolme, si-
hiados em Jacuecanga, perto de Angra.

Em São Paulo, atingirá Ubatuba, Caraguatatuba
e Sáo Sebastião — acompanhando no trecho a rodo-
via existente, que também receberá melhoramentos —

«V fpulmente, Bertioga e Cubatão. Entre São Sebai-

RIO - SANTOS tiáo e Cubatão o traçado segue e oleoduto em eonstru-
ção da PETROBiRÁS. A ligação Cubatão-Santos far-
ae-á pela Via Anchieta.

A extensão total será de 512 quilômetros, e a Rio-
Santos representará uma nova via de comunicação en-
tre Rio e São Paulo, cuja distância é de 555 quilo-
metros. A nova rodovia desafogará a Presidente Dur
tra, de forma a impedir qualquer interrupção no trân-
sito rodoviário entre os dois maiores centros do Bra-

COM LEVANTAMENTO

FEITO TERÁ

ESTUDOS

EM AGOSTO

sil. Sáo as seguintes as distâncias entre os principais
pontos: Barra da Tijuca-Santa Cruz: 48 quilômetros;
Santa Cruz-Itaguaí:. 12; Itaguaí-Mangaratiba: 29; Man-
garatiba-Angra dos Reis: 49; Angra-Parati: 82; Para-
ti-Ubatuba: 60; Ubatuba-Caraguatatuba: 41; Caragua-
tatuba-Sào Sebastião: 26; São Sebastião-Bertioga: 96;
Bertioga-Cubatão: 40; e Cubatão-Santos: 12 quilo-
metros.

CIVILIZAÇÃO NA ZONA DE INFLUÊNCIA

Destacam os relatórios da Sondotécnica-Ecotec,
que a zona de influência da\Rio-Santos será integrada
pelos seguintes municípios: Santos, Cubatão, Guarujá,
São Sebastião» Uhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, Pa-
rati, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. Essa
zona de influência direta é, talvez, uma das regiões
do território nacional em que se defrontam de maneira
mais viva dois estágios típicos e antagônicos de civi-
lização. Contrastes são marcados entre áreas altamen-
te desenvolvidas da Guanabara e a região Santos-São
Paulo, e a faixa litorânea interposta, que vive imersa
ainda em um estágio primitivo de economia e de cul-
tura. Ao longo do litoral, os focos de vida urbana e
de civilização moderna aparecem como núcleos isola-
dos, em correspondência com os portos de Angra dos
Reis e São Sebastião, onde as obras do Terminal Pe-

trollfero Almirante Barroso acabam de imprimir um
novo sentido de progresso a uma velha cidade dos pri-
meiros tempos da Colônia.

^pNTOS DE PROGRESSO

Outros pontos do litoral vão lentamente renas-
cendo de sua antiga estagnação, por influência da ati-
vidade turística, como Parati, Ubatuba, Caraguata-

tuba, e quase todo o resto da faixa costeira paulista,
compreendida entre Bertioga e São Sebastião. Cidade
como Itaguaí e Mangaratiba encontram-se agora numa
fase de progresso, tendendo a associar-se ao complexo
«ec-nòmko-eultural do Grande Rio. Entretanto, a ci-

vilização industrial que ora floresce no Vale do Pa-
ralba, ao longo da Rodovia Presidente Dutra, cede
lugar, em rápida transição, às áreas de economia pas-
torrl da borda do planalto e dos vales do Paraibuna c
do Paraitinga, decaindo bruscamente, como que sob
o impulso da descida da encosta serrana, aos níveis
primitivistas da civilização do litoral, onde predomi-
nam ainda uma economia extrativista ligada ao mar
e uma agricultura primária, esta quase inteiramente
voltada para a produção de bananas.

COMPARTIMENTOS

Um dos aspectos mais notáveis da ocupação hu-
mana do litoral — dizem os relatórios — é a sua fia-
grahte compartimentação, seu caráter pontual e des-
contínuo.- Os pequenos núcleos de povoação ocorreu-
tes são isolados, tendo ficado quase até a época pre- i
pente desprovidos de vinculação terrestre. As comu-
nicações, escassas, eram feitas anteriormente pelo mar,
mediante uma cabotagem rudimentar e primária. Um
exemplo típico é o da cidade de São Sebastião, que
até cerca de três anos não dispunha de qualquer
estrada que ligasse a pontos do litoral, na dicção de
Santos. O ponto mais distante que se podia atingir
naquela época, por via terrestre, era a praia de Gua-
raqueçaba, situada a 12 quilômetros. A construção dr>
oleoduto São Sebastião—Santos exigiu, recentemente,
o estabelecimento de uma via razoavelmente trafega-
vel até Bertioga. . .

Outro exemplo é o da ligação terrestre de Parati
e Angra dos Reis, que, somente agora, há menos de
um ano, foi efetivada por um caminho carroçável «le
trânsito dificílimo. A situação parece originar-se dov
bloqueio existente, exercido pelas escarpas da Serra
do Mar, que estorvavam durante séculos as ligações
com o planalto, e na segmentação da faixa litorânea 'i

pelos íngremes contraforf.es da serra, responsáveis pela
referida compartimentação do litoral. Sob o aspecto
da classificação orográfica, a zona em que a Rio—
Santos será implantada pode ser sintèticamente apre-
sentada como uma série de terrenos planos, quase ao
nível do mar, separados por braços dos contraforíes
da cordilheira marítima,

TURISMO PODE FTNANGíAR

Desenvolvendo-se pela encosta da Serra do Mar,
junto ao litoral, a Rodovia Rio—Santos apresentará a? §J

pectos deslumbrantes e maravilhosos, com paisaeen*' (~
belíssimas, tendo, conseqüentemente, a região possit
lidades ilimitadas de desenvolvimento para o tui-ism1
Neste aspecto, estuda-se, mesmo, um plano iniegra
rodovia—turismo, a íim de se tirar o máximo pi -

veito das condições excepcionais da região, visando in-
clusive ao financiamento da construção da estrada.
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5." Caderno CORREIO DA MANHA, DomlnffO, 12 do mnio dc 1968 9
A funçflo prccipun do direito _> Justamente n do

protegor o mnntor uma ordem iodai determinada.
v: òlo o instrumento destinado a regular ai relações
..m-iiiis. Visaram sempre ns normas legais Justificar
•> nnrnntlr os Interesses dn classe dominante, Trndu-
.•iram sempre n vontndo dn classo mais poderosa, Isto
,¦ rin clnssa que, em ínee dn conjuntura politica o so-
1'tul, pode fazer com que o direito sejn estruturado do
farina n atender ns exigências permlsstvels íi sua so-
bruvlvôncla. As Instituições jurídicas não se aplicam
por si mesmos ou por um pretenso desenvolvimento
ilo espirito humano, mas resultam de condições do
vida materiais, Independente.', dn vontade humana.
On no fnlt pas lc drolt, II se fnlt, como diria Gustavo
li- Hon. Assim o direito sofre alterações il medida
tine uma ciasse, peln sun preponderância econômica,
m' impõe íis outras. Toda regra jurídica, onde quer
quo se encontre, no espaço ou no tempo, constitui,
pois, invariavelmente, n expressão da vontade da cias.
:, social dominante, desde que possa ter força obrl«
j;.l(01'ia,

Ate hoje o direito não tem representado, portou-
to, a vontade da coletividade, de modo n permitir n to-
dos a satisfação completa de suas necessidades funda»
mentais. Isso decorre, precisamente, peln ausência do
condições sociais quo nivelem economicamente todos
,,.. cidadãos. E se tnl acontece em qualquer ramo do
(iircllo, mnls nccntundnmenle se verifica no campo do
(incito comercial, que, por sua natureza, melhor com-
põe as relações econômicas. A verdade, porém, é que
caminhamos, u pouco c pouco, para a formação de
uma consciência jurídica capaz de, peln mesma razão,
ciiar regras.que transformem o direito em um con-
junto de normas aptas a facilitar o desenvolvimento
progressivo o completo de uma ordem social que re-
traio n vontade dn coletividade, abrangendo todas as
classes em uma só, desprovida de privilégios especl-
ticos, dando a todos a possibilidade de condições da
vida satisfatórias às principais e fundamentais neces-
sidndes humanas, como aquelas mencionadas pelo
Papa João XXIII.

Como veremos, o direito comercial já vem sentiu-
do cssns injunçôes e dal notarmos como a célebre dis-
cii>sãn acerca da unidade ou dualidade do direito pri-
vario constitui atualmente tema superado e ultrnpns-
sado, "Disciplina jurídica especializada, o direito co-
mercinl ocupou-se primeiramente apenas, como afir-
niam llamel et Lngarde, em regulamentar a vida eco-
r.niiiicii do comércio e a formar os quadros do direito
nos quais a vida econômica devia florescer e se or-
jianizar. Mas essa posição estreitamente limitada foi
somente uma das fases do desenvolvimento do direito
eomercial. Desde que as realidades da vida econòmi-
c:: ti/.crani cair as barreiras que encerravam o comer-
riu. o direito comercial passou a estender o seu rioml-
nin rio ação. manifestando a extensão contemporânea
cie seus métodos e de seu espirito."

A existência de um direito comercial autônomo
derivou, como a história demonstra, do predomínio do
uma classo num regime estruturalmente capitalista.
Na atualidade, porém, percebemos que o direito pübli-
ro c o direito privado caminham um ao encontro do
outro, como observou Treillnrd. com felicidade de ex-
pressão. Para alguns juristas, dentre eles Escarra, ve-
rificou-se verdadeiramente \a publicização do direito
privado. "A tendência do direito comercial para o di-
'oito público pode facilmente ser apresentada como
um progresso, esclarece Ghai-ib El Gnmmal, por in-
liiH-Hr_.il-, no direito maiores preocupações sociais em
lutn contra o egoísmo dos indivíduos" que favorecia
o absolutismo clássico de seus direitos subjetivos, além
dc traduzir a primazia do interesse geral, sobrepondo-
se aos interesses particulares. Dizer que o direito pri-vario se publiciza é dizer que êle se torna imperativo
esc isso acontece visa a tomar em consideração o inte-
ròsse geral.

Mas se o direito privado, a pouco o pouco, vem
.-o.roi.rio a interferência do dircit0 público, éste, porsua vez, não se furta em procurar nos institutos do
direito privado, o'meio de atender as suas necessida-
des nn nova forma de organização social. É 0 que o
professor Fernando Olavo, da Faculdade de Direito de
Lisboa, em oposição à expressão "publicização do di-
reito privado", chamou de "comercialização do direito
público". As razões argüidas pelos paladinos da uni-
riarie do direito privado ou pelos defensores da dua-
lirinde eram facilmente crilicávcis, desde que se per-
cebia não ser nem uma nem outra situação obra ex-
elusiva rie legisladores, de professores, ou de juristas.Tudo dependia das condições de ordem econômica, uma
vez que o regime capitalista dominante — qualquerou. fosse a solução adotada — fazia, como fêz, pre-vnleeer o interesse dn classe predominante. E por isso
linha razão Georges Lyon Cacn quando afirmava queo direito comerciai era o direito das instituições es-
peclficas rio regime econômico capitalista e por isso
jusiificável a expressão para êle de direito econò-
mico, como mais adequada que a de direito comer-
ciai. Ripcrt, a seu turno, chegou o assegunar que o
regime capitalista impôs a supremacia rio direito co-
mercinl. li, rie fato,- o direito comercial, tal como
conceituado nos íntimos tempos, em franco domínio
rio re lime capitalista, era o reflexo da luta de interês-
ses. As leis comerciais visavam, em geral, à proteçãode uns contra os outros. E os interesses de cada grupose chocavam; ora o.s pequenos comerciantes contra os
grandes emoórios comerciais; ora os industrias contra
os importadores; ora os armadores contra os trans-
porta 

'ores, ora os transportadores contra os segurado-
res. Díieil mesmo, nesse sistema, saber qual a po-sicão rio listado: ou favorecer os pequenos comercian-

-tes ou defender os grandes capitnlistas. Se, por um
lado, os pequenos comerciantes constituíam maior nú-
mero, refletindo grande torça eleitoral, por outro lado,
os grandes capitalistas, sendo mais poderosos conse-
guiam, com muita facilidade, entrar em entendimento

! com as autoridades governamentais. Era o choque
constante rios interesses nascidos da conjuntura eco-
iiômica. concluía Lyon Caen que explienva as leis
comerciais. E tais choques criaram certas instituições
c elaboraram inúmeras normas jurídicas.

O direito comercial, portanto, quando se tornou
autônomo retratava apenas a vida social da época.
Constituiu-se autônomo no momento em que os co-
merciantos passaram a se unir respeitando os usos ecostumes existentes. As cidades medievais italianas,
com o sou direito estatutário das corporações, inau-
guraram assim o esboço da autonomia cio direito co-
mercial. Ditaram os mercadores, grupados nas corpo-
rações' e dominando integralmente a viria política e
econômica, por essa forma, o seu direito de classe.
Transmtidava-se, pois, o panorama do direito privado

. uno, originário dos romanos. Roma, é verdade, nâo
desconhecendo o comércio, como uma das atividades
humanas, não ensejou sequer uma codificação elas-
sisla para mercadores. Seu direito, universal e flexl-
vel, como acentuou. Goldsmith, dispensou um corpo
de normas especiais para atender a uma apenas das
atividades do homem. Regras havia, é certo, destina-
dns a0 comércio. Mas poucas eram as especificas. E
quase sempre, aliás, diziam respeito ao comércio ma-' níimo. Também na Grécia antign a situação era idên-
fica, Fundada na igualdade dos cidadãos, a vida po-
política grega repugnava a formação de classes ou
castas, e os comerciantes nunca so constituíram em
corporações e por isso também não tiveram um direito
autônomo.

Realmente, afirmou Túlio Ascarelli, se retroce-
(lermos na história do direito, fácil será constatar que
i1 nascimento dó direito comercial se conjuga com
uma fratura entre o direito romano-canônico comum
i-ntàn vigente e as exigências econômicas que bojo
cm dia denominaríamos capitallsticas e que se fizeram
sentir desde as comunas italianas no século XII em
contraposição ao sistema econômico então mais geral-
ii ente difundido. Essas exigências, assentes na li-
herdade de iniciativa e rie concorrência num mercado
livre, surgiram de início não quanto a indústria, mas
apenas quanto ao comércio. Por isso se constituiu,
então, em oposição ao direito comum, um direit0 es-
pccial que ainda hoje em dia, apesar de ter passado a
"branger a atividade industrial, chamamos de direito
comercial. Foi êle, em seu início, acrescenta Ascarelli,
n direito rie nascente burguesia das cidades; uma li-
1' ilação dn sociedade feudal do direito romano-canô-
rico comum vigente. E concluiu O mestre italiano di-
rondo que o direito comercial historicamente apre-

¦senta-se ligado, em suas origens, com a economia cn-
. nitatistica que, a seu turno, historicamente se liga à

1 instituição da economia de massa".
Alas se o direito comercial teve essa característica,

Í--SO se deve tão-sòmente ao desvirtuamento do papel
do comércio, pois êste, em suas origens, visou sempre

ender às necessidades fundamentais dos povos. O mo-
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Rf,,,me»,e- «m» ves ouc hi o recursoda roca, que (cito m Us0 generalhado oferece aoProdutor garantia suficiente de qur sempre poderávantalosa _> eompen.sah\riamente se riesfaxer pela trocatte bens rie quo nao necessita pessoalmente, isso lhepermitira dedicar-se som receio Aquelas atividades oproduções mais a sou «esto c em que se revela maiscapaz e eficiente, mesmo que elas selam do bens rieque nao necessito. Isso porque os bens que lhe sãonecessários, êle os adquirirá pela tive».
Atualmente, afincou Alfredo Koeeo. n quase tota-lidade dns riquezas não è produaida para ser consu-mula diretamente 'pelo produtor, mas para ser tro-caria por outras riquezas, Us produtos sâo apenas con-siderados como mercadorias, isto e. como coisas des-tinadas í. troca. A nossa Indústria, a nossa habilidade.

a nossa inteligência são destinadas, a maior partedas vezes a satisfazer ns necessidades dos outros e nãoàs nossas: eis porque avaliamos as coisas náo soRUndoa sua maior ou menor utilidade para «("»•_. mas única-monte para os outros, á á divisão do trabalho que se.deve o fenômeno da troca: cada um proiiuztndo mais
e melhor, pelo fato de se dedicar » uma sô espécie
rie trabalho. Dal deriva a espeeiall.-acin. do trabalho
e, portanto, da troca, K. assim, concluiu Alfredo Roc-
co, vários são os benefícios da troca, embora seja bas-
tante enumerar dois deles: o de permitir o aproveita-
men^p, pela melhor maneira possível, de uma quanti-dade de riquezas que ficaria, doutro modo, inútil,
por sereia superiores às necessidades de quem as pro-cluz e o rie permitir uliUt.dr uma quantidade de capa-
cidades produtoras que. rie nutra maneira, ficaria ina-
tiva, pois que permito a cada um regular a sua pro-dução, não em harmonia com as suas necessidades,
mas em harmonia com as suas aptidões.

Esturiando-.V os estágios do comércio vé-se que,na troca de mercadorias por mercadorias, exigia-se
perfeita reciprocidade das necessidades o perfeita igual-
(tade no valor dos objetos que sSo trocados, como
acentua Navarrlni, Henri Deeuats informa, por exem-
pio, em sou livro l.rs étapes ilu dr_.lt, citando Hêró-
doto, que os cartagineses negociavam com indígenas
da costa africana de N\V. desembarcando a carga na
praia para, voltando ao navio, aguardarem o paga-
mento em mercadorias (no caso. barras rie ouro) que
os indígenas, por eles avisados da descarna através
de grandes fumaças, depositavam para submeter a
exame rios cartagineses, aptV. a sua retirada. Era a
troca silenciosa, que se confirmava rom a aceitação
ou se tornava desfeita, caso náo houvesse correspon-
dência cie valor outro as meVcndorins,

Hoje em dia, como veremos, o comércio retorna
ã sua concepção primitiva o náo é difícil apontar as
vezes em que a troca rie mercadorias por mercadorias
vem sendo utilizada principalmente com relação ao
comércio internacional em que as nações assim agem,
poupando suas reservas monetárias.

Posteriormente, em sua evolução, a (roca man-
teve esse aspecto inicial, embora para facilitar as ope-
rações e a circulação rios produtos, fosse criado um
intermediário objetivo, que, finalmente, passou a ser
representado pela moeda, isto é. por uma mercadoria
privilegiada. Por Isso, antes dn moeda, tal como conce-
bida hoje em dias, tivemos diversas mercadorias padro-
nizadas, destinadas a se tornarem intermediárias: ga-
do, peles de castor. conchas ornamentais peixe seco, etc,

O comércio tinha, portanto, uma missão nobre,
qual a rie atender às exigências de todos os povos, a
fim de que todos pudessem jgosnr de condições de or-
riem econômica puramente eqiiitativa. Com o engran-
declmento, porém, do regime capitalista, o comércio,
— dominado pelo individualismo egoísta — se dogene-
rou e passou a ser encarado como meio para a oh-
tenção de lucros fabulosos, concentrados em mãos de
alguns apenas e que, por essa forma, so locupleta vam
em detrimento da maioria. Bssn a ra;.áo pela qual o
Estado sentiu n necessidade de Intervir no domínio
econômico, procurando minorar os males que cada veí
mais se ncentuavam. Com efeito, a economia não
mais se deixou à livre iniciativa das empresas priva-
dns, como ensinam Uoger Hotiln et Kené Rodtòre, Ela
é considerada como uma questão de interesse social o
nacional na qual o Estado í parte. A Intervenção,
então, se dá para reprimir o excesso da livre concor-
rência, ou estabelecendo sanções penais especiais, ou
limitando o livre acesso às profissões comerciais, ou
reduzindo a liberdade contratual, por uma regulamen-
tação imperativa dos contratos, Mais recentemente a
economia dirigida condu/.iu o Kstario a traçar planos
econômicos e a controlar, ou, polo meigos, a orientar
a atividade das empresas, Esta política, quo teve seu
apogeu durante a penúria da segunda guerra mundial,
no pós-guerra nào desapareceu todavia; o bloqueio
dos preços, o controle do câmbio e do comércio exte-
rior, o controle dos bancos e da distribuição do cré-
dito, a coordenação imperativa dos transportes rodo-
viários, ferroviários, aéreos e marítimos, a repartição
de certos produtos, sSo as principais testemunhas. Por
outro lado o Estado dispõe, alem disso, de meios de
pressão ou de persuasão para atingir seus fins cconõ-
micos, ou com a imposição de impostos e taxas ou com
a exoneração fiscal o a distribuição de subvenções ou
de créditos. Disso se serve, por exemplo, em proveito
da produção agrícola, da exportação, ria descentralização
econômica, da transformação de empresas inadapta-
das, da industrialh-ação de regiòes subdesenvolvidas
ele. Por fim o Estado torna-se, éle próprio, industrial
ou comerciante, ou naolonalUando certas empresas rie
interesse geral, ou criando novas empresas públicas,
ou colaborando com capitais privados nas sociedades
de economia mista.

Notamos, desse modo, (pie, nos tempos atuais, CO-
mo que ressurge o comércio em seu conceito primttl-
vo, em conseqüência da economia socialista, quando o
Estado passou a ocupar-se ria produção e da prática

de ccrlns,operações comorclnls como fatores delcrml-
nantes do interesse dn comunidade o não do Interês-
se exclusivamente privado, em beneficio de alguns.
Como, pois, deverá ser considerado o direito comer-
ciai? Será que, Com Isso, estaria marenrij o seu desa-
pnreclmonto? Será que assumindo o Es.ndo ns ntri-
buiçôcs que outrorn aó ns entidades privadas se In-
eumhiam, terin o direito mercantil selado a sua pró-
prin existência? Certamente quo n resposta negativn
se impõe. A interferência do Estado nn vida cconõ-
mien, mesmo de modo categórico, como sucede no
economia socialista, não fará desaparecer nem os pro-blrn.ns, nem os institutos do direito comercial. Ape-
nas uno se conceberá o direito comcrclnl como nquê-
le ramo do direito que sustentou o regime capitalis-
ta, O direito comercial terá, portanto, que ter outro
significado. Terá que ser conceituado de outra forma.
Terá que voltar a ser estudado e examinado à lyz do
conceito verdadeiro do comércio, tal como era em
suas origens, isto é, como elemento preponderante ú
evolução econômica dc um povo c no interesse cxclu-
sivo dn coletividade, permitindo que possam ser aten-
riirias, por seu Intermédio, as necessidades de maior
relevância. Não se pode mais compreender o comer-
cio como inccntlvador e criador de lucros apenas. Na
atualidade, expressa-se Van Ryn, a maior parte dns
empresas econômicas se organiza visando a satisfazer
0 interesse gornl e o lucro lipurado destina-se a con-
crcllzar a necessidade do equilíbrio entre a receita c
a despesa c, muita vez, assegurar o auto-financiamen-
lo ria própria empresa. Pode-se afirmar, conclui o
professor da Universidade dc Bruxelas, que o espiri-
to de lucro cessou dc ser o móvel essencial da ativi-
dade econômica c, por conseguinte, não mais é êle a
alma do direito comercial.

Não se conclua dal, entretanto, que o. lucro deva
ser indiferente e qUe, desenvolvendo-se uma atividade
comercial, deixe êle de existir ou de ser objeto da pró-
prin atividade. O lucro deverá ser calcinado e não
poderá ser relegado a plano inferior. O que há é
que esse lucro, ou melhor, esse proveito deve ser inter-
pretado dc forma diversa e não como meio de enri-
onecer uma minoria e. por isso, deve 'ser utilizado
<le outra maneira. Assim, o lucro apurado em certa
empresa estatal será .aplicado em outra empresa dcíi-
citaria. Examiqando, pois, sob esse aspecto, não so
poderá afirmar esteja o direito comercial tendendo a
desaparecer. Pelo contrário, deverá êle existir qual-
quer que seja o regime político dominante. Apenas
será caracterizado de forma diversa, de acordo com
a organização social de cada povo, Nos países que
so afastaram ou se afastarem ria economia liberal, êle
prevalecerá, mas snas normas terão que ser de natu-
reza diversa. Certos institutos, por isso, desaparece-
rão, é verdade, porque as condições econômicas dos
povos já não mais os explicariam. Outros, todavia, te-
rão que sofrer reformas para que mais justamente
possam ser aproveitados. Outros permanecerão tal
como existem, porque correspondem exatamente às
necessidades para que surgiram. Mas outros e ou-
Iros terão que surgir, .orginários, como a maior parte
dos institutos do direito comercial, dos próprios cos-
turnos adotados pelos povos.

Há, portanto, nos tempos atuais um movimento
do reestruturação do comércio, no sentido de integrar
as relações econômicas dos povos, como era no ini-
cio de seu aparecimento, procurando atender às ne-
cessidades do maior número de membros da coleti-
vidade mundial, com o caráter tipicamente interna- '
eional.- E nem podia ser outro o característico do co-
mércio, desde que, no universo, as regiões geográfi-
cas não são as mesmas, distinguindo-se quer nas con-
dições climáticas, quer na constituição do solo
o subsolo, quer nos hábitos e costumes dos po-
vos, ditando para cada uma delas atividades di-
versas e fazendo, então, com que o intercâmbio inter-
nacional constitua a base da vida humana em seus
princípios de mútua assistência, solidariedade e com-
preensão. O direito comercial sempre apresentou sua
tendência para a unificação' internacional de suas
normas. Na própria Idade Média — a despeito do
regime típico c predominantemente classista — seus
costumes comerciais aplicavam-se em toda a Europa.
A codificação é que veio destruir essa unidade, como
acentuam Houin et Rodière. Essa unificação, porém,
(ende a se reconstituir sob a pressão das necessida-
des do comércio internacional, graças a certo número
do convenções internacionais, ora procurando a uni-
íormização das legislações nacionais (Convenções de
Genebra de 1930 è de 1931 sôbre letras de câmbio e
sóbre cheques; Convenções de Paris e de Berna sôbre
proteção dos direitos de propriedade industrial e co-
mercial ou literária e artística), ora limitando-se a re-
digir regras uniformes a serem aplicadas só às rela-
ções internacionais (Convenções de Bruxelas sôbre
transporte marítimo e Convenção de Varsóvia sôbre
transporte aéreo). Outras vezes, independentemente
de convenções, são adotadas normas uniformes élabo-
radas por certos organismos internacionais, tais como,
cm matéria de avarias comuns, com as regras de
York e Antuérpia, derivados de congressos organiza-
dos pela Associação de Direito Internacional e pelo
Comitê Internacional ou então, com as regras e usos
sôbre crédito documentado, redigidas pela Câmara de
Comércio Internacional.

Dessa forma o comércio retoma, como dissemos,
o seu sentido primitivo. Sente-se -hoje, com grande
intensidade, esse acontecimento, desde que o comer-
cio passou a ampliar o seu campo de ações,-sem res-
peitar as fronteiras. Passou êle a aproximar cada vez
mais os povos, a despeito de discordáncias políticas, a
despeito dc divergências nas organizações sócio-polí-
ticas. Povos que não se entrelaçam politicamente, es-
treitam, contudo, suas relações comerciais, justamente
pela necessidade da troca de produtos a fim de pode-
rem atender às exigências da coletividade. Outras
vezes procuraram os povos até unir-se para o melhor
funcionamento das condições econômicas, criando fa-
cilídade.S de toda a natureza, Essa a explicação para
a instituição de certos organismos que envolvem os
interesses comerciais de várias nações, como é o caso,
dentre outros, do Mercado Comum Europeu, ou me-
lhor, da Comunidade Econômica Européia, originária
do Tratado de Roma, de 25 de março de 1957, assi-
nado pela Alemanha, França, Itália, Países Baixos e
Luxemburgo, ao qual aderiram posteriormente a Gré-
cia e a Turquia. Ou ainda o Conselho de Assistência
Econômica Mútua (COMECON), de 25 de janeiro de
1949, organismo de cooperação no domínio econômico
de diversos Estados do mundo socialista: Rússia, Hun-
gria, Tcheco-Eslováquia, Polônia, República Demo-
crática Alemã, Bulgária,. Romênia, Albânia e Iugos-
lávia. Assim também se justifica a organização da
Associação Latino-Americana de Livre Comércio
(ALALC), originária do Tratado de Montevidéu, de
18 de fevereiro de 1960, assinado pela Argentina, Bra-
sil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, com a
adesão em seguida, da Colômbia, Equador, Venezuela
o Bolívia.

Assim, finalmente, tem perfeito sentido a preo-
cupação' da Organização das Nações Unidas quando,
desde 19115, solicitou ao Secretariado Geral um relatório
completo sôbre o desenvolvimento progressivo do.di-
reito comercial internacional para, recentemente, em
sua Ifia. sessão, realizada em dezembro de 1966, criar
uma Comissão de Nações Unidas para o Direito Comer-
ciai Internacional, destinada a encorajar a haímonia
e a unificação progressiva do Direito Comercial In-
ternacional. Como se vê, esse entrosamento, essa uriião,
primeiramente, de caráter regional, para facilitar as
çelaÇões comerciais e, coerentemente, a fixação uni-
forme de normas para o direito comercial, já sesvem
estendendo de tal forma que a própria Organização
rias Nações Unidas avocou a si o estudo especializado,
através de comissão apropriaria, dos institutos de di-
reito comercial, em face de ser esse ramo do Direito
aquele que melhor traduz os interesses da coletividade
e que, por essa razão, merece exame mais cauteloso,
porque dele dependerá principalmente, a estrutura
econômica e jurídica da comunidade internacional.

Esperamos, pois, que o Direito Comercial, assu-
mindo uma posição firmada nos princípios jurídicos e
econômicos que acabamos de expor, consiga, acomodar
os interesses econômicos dos povos e desde que isso
se torne realidade, possamos ter a certeza dé uma
Paz Universal, capaz de assegurar a todos a tran-
qüilidade há tanto aguardada.

TRILHOS & DORMENTES

Revolução ferroviária
Formulários do Brasil un_*vosí Não, meus amigos, Isto

não <> um iiuini/csto. JVão torçam o nariz com o aspecto
aparentemonte stibucrsiuo desta frase inocente. Sosseguem
donzelas pois n família não está cm perigo. Nada há da
subuersluo no apelo- Neste grito para a união dc esforços

' dos que pensam da nicst)\a maneira isoladamente. Vai
nascer a Associação dò Descnuoluimento Fcrroulário. Con-
gregando, neste momento histórico, homens qne põem do
Indo o seu inferisse tnicdtatlstn, o regionalismo, e querem
dialogar, JVão há razão para o pavor no dirilooo. O receio
dc perseguição tem que acabar no instante em que está cm
jogo a própria scpiirança nacional. As leis, diiem, que
cumpre a qualquer brasileiro o direito dc .cuanfnr a voz
quando surge um mal maior no horizonte ameaçahdo a to-
dos. Protestemos contra o processo de aniquilameiiío das
ferrovias, gradual c 7iie(rtdico, como itma sombra no futu-
ro dc milhões de seres. A palavra uni-vos, significa: reu-
nino cm torno de uma tese. Bater tambores (finuíf/nnelo
princípios brtsicos. Representa a teníatiua de fazer uma
resolução real tios frn.isporfcs a fim de oferecer ao País
condições para o desenvolvimento. Simboliza a luta por
uma linha justa, reflctind a opinião de uma grande maio-
ria dc ferroviários que vêem Tcuoltados e enueroonhndos,
a campanha dc descrédito a que estão submetidas as ferro-
vias Tiacionais. É uma linha dura dc opinião, não in/!cx_t>et
porque o. que d duro acaba por partir. Dizia um pensador
chinês, sábio é o junco flexível em sua natureza suportan-
do com isso o furacão. (Será perigoso mencionar chinês
a esta altura dos acontecimentos?) Será mais um aspecto
da luta que hoje se trava em inúmeras frentes para que
o Brasil sobreuiua como Nação independente. Livre, com
voz ativa, com direito a aipo mais qne uma bandeira e
hino. Só os cegos de nascença não vêem o rolo compres-
sor cm plena marcha, esmagando tudo que represente o in-
terêsse rcacionnl. Há em todas as camadas uma infiltra-
çáo, uma tendência para o deixa-estar, para «no ó possível
hitor, amolecendo iodos os setores da vida pública- Pro-
curando neutralizar as possíveis reações — que se opõem
« pressão econômica. Estamos sendo submetidos ao ver-
dadeiro processo dc lavagem cerebral onde nos procuram
fazer crer que tudo vai tio melhor dos mundos a fim dc
que aceitemos a situação como inevitável. í o purgante
cm escala nacional. O livro O Desafio Americano tonia-
se, na multiplicação mágica dos exemplares vendidos, na
Bíblia dos vencidos- Dos que acreditam que contra a força
não há argumentos. Dos bobocas qua preferem considerar
que nada é possível quando um poder mais alto se alevan-
ta. Dos que vivem mergulhados no abismo, considerando o
jdsso tecnológico que se criou entre nações desenvolvidas
e miseráveis, como intratisponível: Enquanto isso a indús-
tria brasileira vai desaparecendo'conforme recentemente
declarou um dos seus líderes o engenheiro Gasparian. A
magnífica indústria aufotnobilfstica tupiniqtiim é tão nacio-
nal quanto eu esquimó. Ainda mais agora que a Fábrièa Na:
cional de Motores vai ser vendida à Alfa Romeo, da ItáV.a.
Observem, o Lóide Brasileiro, com todas as virtudes e de-
jeitos, sendo desmembrado — ao correr do martelo com suas
Iinlias entregues a Companhias de diversas bandeiras. R6-
siste ainda a Petrobrâs, enquanto pode, a todos os assaltos
dos que querem entregar o monopólio do petróleo a mãos
estranhas. Estamos sendo loteados, devagarzinho, com a
quinta parta do território nacional já em mãos estrangei-
ras. Resiste ainda a Amazônia graças a firme "posição do
Ministério do Inferior, a um processo de internacionaliza-
ção que não é de hoje. A Associação de Desenvolvimento
Ferroviário nascerá no momento,exato. Não como uma As-
sociação para passar telegramas congratulatórios, cobrar
contas de empreiteiros ou ir à missa de 7o dia. Será um
órgão de Opinião- De participação. De vida. Só os mortos
não lutam.

MURILLO NUNES DE AZEVEDO

O DESAFIO
E OS DESAFIADOS

(*) Aula de Snpiencia proferida em 18 de março dc
196H, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Flu-
mlnense.

Certos livros nas. mãos de uma elite heterogênea e
instável como a nossa, constituída por individuos mental-
mente subdesenvolvidos e outros altamente desenvolvi-
dos, são extremamente perigosos. Podem conduzir o in-
divíduo despreparado, a estados extremos de super-ex-
citação nacionalista, ou de total frustração. É o caso
de O Desafio Americano, de Servant-Schreiber, que está
vendendo como água. Daí á necessidade è a importância
dos comentários que vêm sendo feitos em torno deste

¦ livro. E não podemos deixar de registrar que até o pre-
sente as melhores e mais objetivas análises publicadas na
¦imprensa da Guanabara, foram as de Gilberto Paim, Do-
mar Campos e Ignácio Rangel, aqui mesmo nos Suple-
mentos do CORREIO DA MANHÃ. São trabalhos que de-'
vem.ser recortados e relidos em confronto com o litíro.

Quem é responsável nesta' terra e' tem podêres para
decidir deve ler com atenção e frieza O Desafio. E o pou-
to fundamental sôbre o qual deve ser focalizada a aten-
ção • é o da educação. O que é mais do que ¦ oportuno,
tendo em vista, que somente agora é que estamos toman-
do conliecimento das tremendas, e brutais deficiências áo
nosso sistema educacional, que tal como se encontra, es-
tá trazendo uma contribuição assaz valiosa pára aprofun-
dar o ¦ nosso subdesenvolvimento sócio-econômico e am-
pliar o campo da nossa já numerosa e promissora sube-
lite. Dois dados apenas são importantes para ilustrar, le-
vantuniento recente informa que mais ou menos a metade
dos, professores primários no Brasil são- semianalfabetosj
e mais, cm matéria de economia, e direito, talvez tenha-
mos, guardando a devida proporção, mais faculdades de
Economia e de Direito, do que os Estados Unidos e a Fran-
ça. Em matéria de ensino prático, destinado a preparar o
indivíduo para a vida, para o exercício pleno de uma
atividade temos muito pouco a oferecer. Não nos esque-
çamos de registrar, por uma questão de justiça, e o betn
da verdade, que os professores, principalmente os dos
cursos secundários e superior; são talvez os que menos
tenham culpa. É preciso que se'registre, que se repita
muitas e muitas.vezes, que, o salário do professor, com
raras exceções, como é o caso da' Universidade de São
Paulo, por exemplo, é irrisório. Há Estados em que à
salário do professor secundário, é de 3 (três) cruzeiros
novos por aula. Com esses salários, não há professor que
agüente regime de tempo integral e de dedicação ex-
elusiva.

Em matéria de sistema educacional no Brasil, a im-
pressão que temos é que tudo já foi estudado e áiagnos-
ticado. O que há de deficiente e errado foi e continua
sendo apontado. O que está faltando é ação, desejo de
fazer alguma coisa; neste sentido prático a nossa incapa"
cidade é total. O que estamos fazendo neste rápido comen*
tário é apenas repetir aquilo que já é sabido; todavia se-
guimos o conselho de Emil Fharat, num gentil- telegrama

.que nos enviou: nesta tetra é bom'repetir, repetir sem-
pre aquilo que è óbvio, porque pode um dia dar resul-
tados práticos.

O Desafio Americano é um livro para ser lido e re*
lido, por quem tem cabeça, por quem não acredita em
milagres, por quem não acredita em auto-sn/iciéncia, mas
sim em trabalho áuro e pesado.

NELSON BEAÜMONT MATTOS
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DÉFICIT DE 1967

O Ministério da Fazenda
liberou ontem uma síntese
do relatório sôbre n exu-
cução orçamentária e a si-
tuação da administração fi*
nancclra federal em 11)07,
elaborado pela Inspctorin
Geral de Finanças, que con-
sidera que "os números ex*
postos revelam, do modo es-
pecJal, a preocupação do
Governo inlcindo em março
de 1907 no sentido da pie-
servação do sistema de Cai-
xa do Tesouro e a existèn-
cia da cautela indisponsá*
vel à condução dos gastos
públicos".

Expõe como sintomáticos
daquelas condicionantos o
volume de receita arrecada"
da e ns providências que
vieram logo em julho, com
o estabelecimento de umn
programação financeira ad-
mitindo um déficit de ape-
nas 754 milhões e uma des-
pesa que, mesmo com o au-
mento sôbre os vencimentos
do funcionalismo civil c
militar, resultou numa eco-
nomia, confrontadas a des-
pesa autorizada com a exc-
cução, de quase 375 ml*
lhões.

O Relatório, alem dc um
quadro demonstrativo dns
despesas autorizadas e.rea-
lizadas pelos órgãos ria ad-
ministração, mostrando o
esforço de correção realiza-
do no orçamento original,
compõe-se dos seguintes
itens: Previsão. Orçamcn-
•ária, Programação Finan-
ceira, Comportamento da
Despesa, Resultado Orça-
mentório do Exercício, Pa-
norama Financeiro, Panora-
ma Patrimonial, e Conslde*
rações Finais.

DÉFICIT CONTIDO
Segundo o Relatório da

Inspetoria de Finanças do
Ministério da Fazenda, "a
visão de perspectivas ani-
madoras para o presente
exercício deriva da políti-
ca governamental, que exi-
giu sacrifício por igual do
todas as Unidades admi-
nistrativas no tocante à se-
leção ou prioridade rie pro-
gramas rie trabalho, im-
pondo constante revisão rie
seus quantitativos, a fim
de que os dispêndios se
comportassem dentro dos
limites aconselhados por
uma receita realista e ns
emissões se fizessem don-
tro rie margem suporta-
vel".

O déficit orçamentário
presumível, rie NCr$ 
1.863,4 milhões reclamava
providências, que vieram
em julho, com o cstabele-
cimento de uma programa-

ção financeira admitindo
um dc/lclt de npenns NCr$
754 milhões. "Mais rie 1.10U
milhões foram transporta-
rios jinrn o rol rios gastos
náo realizáveis, clrcunstan-
cia que significou ii firme-
za do Governo nn proteção
rio crédito público."

RECEITA TRIBUTARIA
MENOR

O excesso rie receita nr-
reendada, dn ordem do
NCr$ 700,0 milhões, foi ob-
tido graças A colocação de
títulos públicos, notado-
mente Obrigações Heajus-
távols, que supriram a cai-
xa rio Tesouro «le parlo do
déficit do caixa. As recei-
Ins correntes, cujo maior
volume ú constituído da
receita tributaria (impôs-
tos. taxas c contribuições
rie melhoria) ficaram nbni-
xu da previsão em 1.190
milhões, nos quais* estão
incluídos 938,2 milhões
rie insuficiência apresenta-
ria pelo conjunto dos im-
postos básicos ria União:
imposto sôbre a Importa-
çáo, Imposto sóbre Produ-
los Industrializados e Im-
posto sobre a Renda, En-
tretanto, os incentivos c
estímulos proporciona-
rios pelo Governo contri-
buírom, rie certo modo, pa-ra esse decréscimo, através
de medidas quo se faziam
necessárias. Assim, houve
queria rie arrecadação, mas,
em contrapartida, pcjde o
Governo auxiliar a emprê-
sa privaria a contar com
melhores volumes rie capí-
tal de giro, e, também, in-
crementar ns aplicações de
investimentos nas áreas
menos desenvolvidas, no

Nordeste, em particular, ti-
rando a economia da de-
pressão que caracterizouv o
primeiro trimestre de 1967
c o último dc 1966.

DESPESA: MAIS 33 Tr

A despesa publica, que
fora autorizada em NCr$
11.5-17,2 milhões, teve uma
execução rie NCr$ 8.173
milhões, com uma eco-
nomia, portanto, de quase
NCr$ 375 milhões. Essu
economia, segundo o Rela-
lóiio assinado pelo inspe-
tor-geral Fernando Olivei-
ra, deriVa de créditos náo
utilizados, além daquela
resultante da instalação do
Fundo rio Reserva, na im-
póiiuncia de NCi$ 011,0
milhões.

Lembra o Relatório queo crescimento da despesa
dn União, em 1967, slgni-
ficou apenas mais 33% quea verificaria em 1966, em-
bora tivesse havido o au-
mento de 20% sôbre os
vencimentos do funciona-
lismo civil e militar. "Este
falo — ó assinalado —
vem demonstrar o propó-sito governamental rie sa-
neiir ns finanças públicas,
contendo a níveis estrita-
mente indispensáveis os
gastos das repartições".

"DÉFICIT" DE CAIXA
"Apesar de todo o sacri-

ficio imposto no ano do
1!K>7, verificou-se o déficit
orçamentário de NCrS ...
788,5 milhões, o que não
deixa de ser absolutamen-
le aceitável, se tivermos
em conta sua presunção, já
demonstrada, da ordem cie
1.863/4, que assim se eli-
minou:

Déficit esperado, com bnse nas autorizações do
Orçamento e alterações introduzidas  1.803,4

Menos: Execução da despesa aquém
ria prevista 374,3
Maior arrecadação s«'ibre a

previsão ria receita 700,6 1.074,9

O déficit rie caixa, em 31 rie dezembro de 1967, se
situou na cifra cie 1.224,4, resultante dos seguintes de-
sembolsos:

Déficit orçamentário

Mais: Operações extra-orçamontárias, resultan-
tes ria diferença enlre o ingresso rie recei-
tas e a liquidação rie despesas 

788,5

435,9

1.224,4

21.a Assembléia Ordinária
Os condfimlnos do Edifício Sa-

vínla, sito à Rua Sá Ferreira
12 ficam convocados a se reu-
nlrem no próximo dia 23 de
maio em Assembléia às 20 ho-
ras em 1? convocação e ãs 20,30
horas em 2a e última convoca-
(io, com qualquer número no
terraço do dito edifício a fim
de deliberarem sabre a scguln-
te ordem do dia:

a) prestações de contas de
1967.

b) aprovação do orçamento
das despesas para o exer-
ciclo, de 1968.

c) eleição de conselheiros.
d) assuntos gerais.
Os Srs. Condfimlnos poderão

ser representados por procur*-
dores habilitados. 25737

EDITORA MELSO S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas

convocados para se reunirem
em Assembléia Geral Extraor-
dlnérla, na sede da Sociedade
a Rua Carlos de Carvalho, 48-A
3? andar, no dia 20 de maio tio
corrente Is 10 horas, em pri-
meira convocação e as 11 ho-
ras am segunda, a fim de de-
liberarem sôbre a seguinte or-
dem do dle:

a) Interromper por tempo In-
determinado as atividades
da Sociedade;

b) Assuntos de Interesses go-
rals.

Guanabara, 7 de maio de 19(8
— Editfira Melso Soe. Anônima

95595

O financiamento do déficit foi assim obtido:

Obrigações Reajustáveis 1.077,8
Banco do Brasil 535,2
Banco Central 111,4
Vencia de Ouro (67 mil) — 1.724,4

Menos: Letras rio Tesouro 379,1
Empréstimo Púb. Emerg. ... 1,7 

' 
380,8

Saldo disponível, ou excesso de financiamento,
transferido para 1968 

1.343,6

119,2

1.224,4

OPERAÇÕES
PATRIMONIAIS

A execução rias opera-
ções patrimonais, por sua
vez, foi boa — conclui o
relatório, frisando: "Ao
iniciar-se o exercício cie
1967, o exercício rie 1966
lhe transferira um Passi-
vo Real descoberto no va-
lor rie NCr? 50,2 milhões.
Contudo, a boa gestão pa-
trimonial de 1907 permitiu
obter um resultado patri-
montai (ou superávit) no
valor de quase NCr$ 675
milhões, que pôde absorver
o passivo anterior indicado
e transportar para o exer-
cleio de 1968 o Ativo Real

TÍTULOS E AÇÕES
TÍTULOS DE CLUBES —
Compro, à vista Jockcy, Iate
e Caiçaras. Tel. 2G-7S42, L.
GUERRA. 1O30.1 94_S_
VENDO — Floresta, Nevada,
Costa Brava, Caça e Pesca, Mo-
tel Bandeirantes, Pontal, Bara-
to, tel. 32-8215 JUANITA,-

1796G 01
TITULO JOCKEY — Vendo a
vista pela melhor oferta. N.
Ramlro — 23-8210 depois rins 14
horas. 27; ' 84
NEVADA — Vendo titulo n.°
4.597, pela melhor oferta. Tra-
tar cl PAULO NUNES. 30-7981
e 30-6639. 27-193 9-1
TÍTULOS DE CLUBES — Ven-
do Jockey Clube, Fluminense,
Vasco, Flamengo. Tijuca TC-
nlí, Olimbico, Compro Comi-
try Clube, Caiçaras, Iate Clu-
be e outros. R. Quitanda, 49,
Sl 201. T. 22-2491 ARY BRTJM.

17891 94
VENDO título Iate Club, Annra
Reis, 32-2461.

19179 94
MOTEL CLUBE MINAS GE-
RAIS — Vendo títulos quita-
dos NCr$ 350 à vista. Tel. ..
25-8064 sr. Oswaldo Bnrros até
12 hs. 18129 94
COUNTRY CLUB TERESÓPO-
LIS — Golf, Leme, Tínls, Sírio
LlbanÊs, Vasco, Bola Preta,
Itanhangá. Tcl. 26-7642 — L.
GUERRA, 17616 94
GUARAPARI — Férias, vendo¦uma "cota*' de 30 dias, mês
julho, Turlst Hotel em apto.
com 3 camas, roupa, limpeza,
por NCr$ 400,00. Tratar Rua dos
Inválidos, 18 apto. 904.

19295 94

VENDO — Touring, América,
Fluminense, I.omi» Tênis, Tiju-
ca Tênis, Flamengo, Vasco
prop. Av. Rio 13co. 156 s| 2925
— 32-8215 — JUANITA.

17007 91
JOCKEY CLUB — Vendo tllu-
lo niitlE.ii, taxa trnnst. NCrS
200.00 — CAIÇARAS — Cadeira
Maracanã". Setor um — NCr$
600.00. Tcl. 2G-7IM2 — I,.
GUERRA. 178-15 04
HOSPITAL SILVESTRE —
Vendo lllulo familiar quitado
NCrS 250.00 - Trat. Tels.- ..
56-4798 ou 37-9116 Snr. OLI-
VF.IRA. 10.171 04
TÍTULOS DF, CLUDES — Pro-
movemos a compra n venda, às

melhores laxas. COrtRETOll
BARROCA — Edif. Av. Cen-
trai n.° 156 — 32." — s| 320-1/5
— Tels-, 52-0211 — 52-8596 —•
32-7034. 0774 94
APÓLICES Compramos Pref ei-
Uir.-i «le campo*, "ei" Hnrlzon-
te e .1 li17. tle Fora. Praça 15
n.» 20 sala 504. Toi. 31-27-16 —
31-2337. 17R99 91

JÓCKEY CLUB — Vendo tllu-
lo antigo NCrS 7.500,00. Tcl.:
50-1307. 21013 94

CADEIRA PERPÉTUA
MARACANÃ

Vende-se tratar, tcl.: 34-2330.
Dat 9 àt IS hs. 13917 94

AÇÕES DA DOMINIUM S/A,
vende-se e| 30';!, de desconto
do s| valor nominal, telf. p|
34-4733 c| Sr. ORLANDO
JOSÉ. 26173 91.
VENDO — Hosp. SILVESTRE
T. T. Madureira 60 cotas.
Shopping C. Iguatomi 15 cotas,
M. M. Gerais. Panorama P.
H. BARATO. Av. Rio Bco.
156 Sl 2925 — 32-8215 JUANITA.

17905_9l
COMPRO — Cad. Maracanã
tribuna 1-2-3 e 4 Juntas, Pano-
rama P. Hotel, 24 cotas. Jóquei.
Iate, Av. Rio Bco, 156 s| 2925
— 32-0215 JUANITA.

17063 04

Líquido de quase NCr$
625 milhões."

DESENVOLVIMENTO
Conclui o relatório apre-

sentando um quadro geral
no qual mostra que o es-
forço de contenção do dc-
ficit recaiu principalmente
sòbi-e as verbas do pró-
prio .Ministério da Fazen-
da, conseguindo-se preser-
var em sua quase totali-
dade as verbas das pastas
mais diretamente responsa-
veis pelos investimentos íe-
derais, como as de Minas
e Energia, Interior (antigo
Ministério da Coordenação
de Organismos Regionais)
c Transportes, dentro da
Filosofia do Governo Cos-
ta e Silva de impulsio-
nar o desenvolvimento eco-
nómico com o máximo de
estabilidade.

Cooperativa Banco
de Crédito

Federal Ltda.
(em liquidação)

EDITAL
O Ltquldante da Cooperativa

Banco de Crédito Federal Ltda.
(Em liquidação), com sede nes-
tu cidade, a Rua Capitão Fellx,
n? 28, autorizado por despacho
de 31 de lanelro do. corrente
ano do Exmo. Sr. Ministro da
Fazenda, que .aprovou seu re-
latórlo (art. 13 do Regulamento
a que se referi é Decreto-Lei
n° 9.346, de 10.6.46), a dar
prosseguimento a liquidação ex-
traiudlclal, vem, pelo presente
edital, convocar, em observãn-
cia do art, 14 do citado Repu-
lamento, os deposltantes e de-
mais credores do estabeleci-
mento, marcado, aos últimos, o
prazo Imororroqível de sessen-
ta (60) dias, a contar desta da-
ta, oara que façam suas decla-
rações de crédito, sob pena de
perda de seus direitos. Ficam
dispensados da declaração alu-
dlda os credores por depósitos
(ex-vl do art. 15 do mesmo Re-
guiamento).

A todos ot Interessados, In-
distintamente, é facultado exa-
minar, na sede da Cooperativa
llquldanda, o balanço e a listas
de deposltantes e demais credo-
res, bem como obter extratos
de conta, declaração de saldo
e outros elementos de prova ao
alcance da Liquidação, que fui-
garem convenientes è defesa de
seus Interesses.

Rio de Janeiro, 5'de maio de
196S — WILSON BARCELLOS
DA GAMA CERQUEIRA — LI-
quldante. 21193

CORREIO DA MANHA, Domingo, 12. de mnio de 10G8
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5.° Caderno

GALVÊAS MOSTRA AS
DIFICULDADES PARA
COMBATER INFLAÇÃO.»

Falando durante a V Reunião de Governadores
de Bancos Centrais do Continente Americano, na
Argentina, o presidente do Banco Contrai, si. Ernane
Galvêas, admitiu que a experiência brasileira em
matéria de inflação e de política de estabilização
pode ser que não seja a mais estimulante, "mas é
uma experiência .difícil de um país que, por suas
grandes dimensões e disparidades regionais, não ofe-
rece a possibilidade de soluções simples e estereoti-
padas,

Lembrou o sr. Galvêas que, em 1965, u economia
cresceu, em termos roais, A','0; em 196(3, 4,5%; e em
1967, 5% — enquanto a inflação, que havia alcan-
çado cerca de dÒ% em 1964, baixou para 45% cm
65, 41%, cm 66 e 24,5% em 1967. Acrescentou que
os resultados dos primeiros três meses de 1968 se'comparam favoravelmente com igual período dos anos
anteriores.

A INFLAÇÃO

Afirmou que entre 1934
e 1956, em 19Ü0 e, mais rc-
eenlcmente, desde 1961 até
19G4, se produziu no Brasil
uma típica Inflação de
custos, condicionada pela
elevação dos salários acima
do nível geral dos preços.
Lembrou aos governadores
de Bancos Centrais que no
período 61/64 os "excessi-
vos reajustes de salários
são devidos à força coleti-
va dos sindicatos",

Declarou em seguida que,
no setor da economia
internacional, importantes
superávit* de exportações
sóbre importações regis-
Irados em outros paises que
npo o Brasil, ou mesmo a
América Latina, têm pro-
duzido fortes pressões in-
flacionárias, tanto nos anos
da Segunda Guerra Mun-
clialy quanto nos anos de
1950 e entre 65 e 66. Disse
que nestes últimos anos se
registrou um stipernuit rie
cerca de 500 milhões de
dólares na balança comer-
ciai, exclusive de serviços,
no mercado internacional
desenvolvido, que prejudi-
cou e corítinua a prejudi-
car a estabilidade monetá-
ria da América Latina.

No que se refere à ex-
pansão do crédito bancário
ao setor privado, o sr. Gal-
véas disse que nem sem-
pre, como poderia parecer
à primeira vista, tem sido
fator inflacionário no Bra-
«il. Afirmou que, de um
modo geral, com exceção
de alguns poucos anos, co-
mo entre 51 e 52, a expan-
são do crédito tem sido
conseqüência e reprodução
de uma expansão inicial
gerada no setor externo e
no s«tor público, ou de
acomodação da política sa-
larial.

Finalmente o sr. Galvêas
admitiu que nos anos. em
que a inflação tem sido
mais violenta, a rnaior par-
te da responsabilidade po-
de ser associada ao setor
público, de maneira que
não só tem aumentado su-
cessivamente a participa-

çáo do governo no Produ-
to Interno Bruto, como tem
tido crescentes os dcficiU
orçamentários que não são
financiados com recursos
nao inflacionários.

POLÍTICA MONETÁRIA

Depois de colocar a ln-
Ilação brasileira dentro
dôsses múltiplos fatores do
formação ou expansão do
processo, o sr. Galvêas
disse que foi reconhecido
no Brasil a necessidade de
implantar conjuntamente a
política monetária e a poli-
tica fiscal, assim como as
decisões pertinentes à po-
lftica salarial. Segundo éle,
a orientação que presidiu
a ação governamental é a
de que não se pode termi'
nar com a inflação, de um
golpe: "Essa é a razão por-
que, nos últimos anos, se
tem decidido por uma po-
lltiea gradualista de com-
bate à inflação" — acres-
contou.

No quadro dos salários,
por exemplo — disse —, se
trata de trocar o mecanis-
mo dos reajustes com ba-
se na correçSo inflacioná*
ria em fins de períodos!
No campo do comércio ex-
terior — continua êle —
o Governo tem impulsio-
nado substancialmente as
importações e as exporta-
ções. com várias medidas
de eliminação de encargos
cambiais e outras. Quanto
a isso, disse êle que essas
medidas produziram efei-
tos muito positivos sôbre
os preços .Internos e, de
uma certa forma, compen-
saram parte dos reflexos
das desvalorizações ocorri-
das em março de 67 e ja*neiro de 68.

"Hoje em dia, com exce-
ção dos produtos primários
que pagam Impostos de
venda estadual, as expor-
tações melhoraram. Assim,
de 1,3 bilhão de dólares,
entre 60 e 64, alcançamos
nos liltimos anos um au-
mento de exportações su-
perior a um bilhão e 750
milhões de dólares, em 66
e 67."

FUNDAÇÃO GETÜLIO VARGAS
CURSOS INTENSIVOS - 1.° semestre de 1968
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
ORGANIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO BANCARIA
RELAÇÕES HUMANAS NA EMPRESA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E FUNDO DE

GARANTIA
INVESTIMENTOS NA BOLSA DE VALORES
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL

Serão ministrados em 20 aulas, a partir de 20 de maio.
Duas vezes por semana, das 19h às 20b30r_l_

Informações e Inscrições:
ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DA FGV

AV. 13 DE .MAIO, N? 23 — 12? ANDAR
• • (Secretaria Geral dos Cursos)

Telefone: 22-3159
MATRÍCULAS: NCr$ 30,00

87380

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Superintendência do Desenvolvimento

do Nordeste

Departamento de Jransportes

AVISO
A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

DO NORDESTE (SUDENE), pretende promover a
licitação de serviços, técnicos para elaboração de'
estudos de. viabilidade técnica-econômica e finan-
ceira, com vistas à implantação de terminais pes-
queiros no Nordeste do Brasil.

Para tal finalidade, avisa e convida a todos
os interessados na prestação dos serviços acima
mencionados a se dirigirem ao Departamento de
Transportes da SUDENE, na Av. Dantas Barreto,
512 — 9.° andar, Recife, até o dia 05 de junho
de 1968..

INAR0 FONTAN PEREIRA
Diretor do Departamento de Transportes

94995

ACREFI tem
ação contra
prefeitura

SAO PAULO (Sucursal)Inúmeras associadas da
ACREFI — Associação das
Empresas de Crédito, Fl-
nanclamcnto c investimento

obtiveram medida liml-
nar, concedida pelo juiz
da 1.* Vara dos Feitos da
Fazenda Municipal, contra
a cobrança por parte da
Prefeitura de São Paulo dos
Impostos de serviços do
qualquer natureza sôbre u
Comissão de Aceite Cam-
binl.

Como se sabe, diante das
disposições do Código Tri-
butário Nacional e leis pos-
teriores que o regulamenta-
ram, incide sôbre a Comis-
são do Aceite Cambial, par-te integrante de contrato de
abertura de crédito, o Im-
posto de Operações Finan-
ceiras.

FNM: venda
também vai
ter sua CPI

BRASÍLIA (Sucursal) —
Comentando a venda da
FNM, o sr. Israel Novaes
(ARENA — SP) recordou,
ontem na Câmara, episó-
dios ligados a esta "triste
empresa estatal, criada com
as maiores esperanças, e
destinada, pelo seu intro-
dutor, o presidente Getúlio
Vargas, a marcar o início
da era industrial do País.
Com a queda do presiden-
te, entrou ela em decadên-
cia de ritmo, uma deca-
dência lenta no tempo do
sr. Juscelino Kubitschek e
uma acelerada decadência
nos governos subseqüen-
tes".

O sr. Mariano Beck
(MDB — RS) requereu a
constituição de uma comis-
são parlamentar de inqué-
rito, composta de sete mem-
bros, com o prazo de 180
dias, a contar da data da
sua instalação, para apurar
os critérios adotados na¦referida transação, bem co-
mo tudo quanto a ela diga
respeito.

CONVOCAÇÃO
Por sua vez, numerosos

deputados, à frente os srs.
Israel Novaes e Milton Reis,
encaminharam à Mesa re-
querimento de' convocação
do ministro da Indústria e
do Comércio.

Valqueire
Tênis
Clube'

ASSEMBLÉIA GERAL
ELETIVA — CONVOCAÇÃO |
O Sr. Presidente do VAL-

QUEIRE TtNIS CLUBE, em
cumprimento ao que dispõe os
artigos 43, 43 e 56 do Estatuto,
convoca todos os sócio* quites,
maiores, no gSzo de seus direi-
tos sociais, para no dia 15 de
junho de 1968, das oito Is vinte
e duas horas, em Assembléia
Geral Eletiva, elegerem e da.
rem posse ao Conselho DellM-
raflvo do Clube, para o perle-
do de (unho de 1968 a (unho de
1»70.

AUDIREL SILVA
Dir. Ger. Sec. e Comunicações.

16769

ROBERTO
KRONIG
ELETRO

INDUSTRIA SA.
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores

acionistas i se reunirem em
Assembléia Geral Extráordlni-
ria no próximo dia 30 de maio
de 1968, is 16 horas na sede
Social no Campo de Sio Crls.
tóvão n° 110,. a fim de dellbe-
rar sobre a seguinte ordem do
dia:

a — Ratificação . da Assem.
sembléia Geral Extraor-
dlnfrla, realizada em 30
de abril de 1968, is 16
horas,

b — Assuntos de Interesse
geral. v

Os senhores acionistas deve-
rio depositar suas ações ao
portador na Caixa da Socleda-
de, até 3 (três) dias antes da
realização da Assembléia.

Rio de Janeiro, 6 de maio d*
1968

ELMO ASSIS BASTOS
Dlretor-Comercial

95593

Condomínio do
Edifício Municipal

Av. 13 de Maio, 13 — .ala 1917
URGENTE

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

ATENDENDO A MOTIVO
EXCEPCIONAL

Convoco os senhores co-pre-
prletérlos do Edifício Munlcl-
pai, a se reunirem, dentro de
48 horas, em Assembléia Geral
Extraordinária, no referido Edl-
ffelo, escritório do Condomínio,
sala 1917, is 14 horas do dia 14
do corrente mês, em 1? convo-
caçio, com a malorl* absoluta
de "quorum". Em 2? e última
convocação, is 15 horas com
qualquer "quorum", para deli-
berarem sóbre matéria da mais
alta urgência.

19) — Reforma da fachada,
até o limite do 89 pa-. vimento, motivada pelo
deslocamento das pe-
dras má/mores com
riscos de acidentes gra-
ves;1 2°) — Aprovação de verba
suplementar Indispen-
sivel;

39) — Assuntos de Interesses
gerais.

Rio de Janeiro, 10 de maio
da 1968

JAYME DANTAS MELLO
Sindico

MM

COMÉRCIO PAULISTA
VÊ EXCESSOS PARA
ESTÍMULOS FISCAIS
SAO PAULO (Sucursal) — Em ofício encaminhado
ao ministro da Fazenda, Delfim Neto, c ao ministro
da Indústria e do Comércio, gen. Edmundo Macedo
Soares e Silva, a Associação Comercial de São Paulo,
pelo seu presidente, sr. Daniel Machado de Campos,
solicita a exclusão do art, 2.° do Anteprojeto de Lei"criando estímulos para desenvolver a indústria de
couro e seus artefatos, e de calçados em geral", cujo
teor é o seguinte: •

I
"As empresas aludidas

no artigo primeiro, que ti-
verem projetos industriais
aprovados pelo GEICAR,
poderão deduzir do lucro
real tributável, parn efeito
de isenção do Imposto de
Renda, até o exercício do
1973, Inclusive, parcela
equivalente ao valor dos
investimentos em equipa-
mento, máquina e constai-
ção civil, necessários à lm-
plantação dos projetos, poi
dendo esta última, através
de uma ou mais empresas,
destinar-se à venda direta
do'calçado ao público."

CONTRA O COMÉRCIO

O documento, que foi en-
tregue pelo sr. Carlos Edu-
ardo Di Pietro, diretor da

ACSP, representando a en-
tidade, depois de várias
considerações sôbre o im-
portante papel reservado ao
comércio no desenvolvi-
mento das nações, ressalta
que o desempenho dessa
função de alto alcance eco-
nômico e social exige, no
entanto, toda uma organt-.
zação apropriada, técnica
especial, conhecimento do
mercado consumidor final e
de elementos que estão fora
do campo de ação do ln-
dustrial. Dessa maneira,
uma experiência comercial
por parte de uma indústria,
em especial no ramo de
calçados, pelas suas pe-
culiaridades, seria extre-
mamente «onerosa e correria
grandes riscos, sem nenhum
beneficio para a coletlvl-
dade.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ÁSTOR

Prezado (a) Senhor (a):
A Comissão de Representantes do Edifício "Astor",

em construção à Rua Visconde de Plrajá n.o 605, em
Ipanema, tem o prazer 

'de convocar os(as) Senhores(as)
Condôminos (as) para a Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 16 de maio de 1968,. no local da obra,
às 20,30 horas, em primeira convocação com o número
legal e às 21,00 horas em segunda convocação com qual-
quer número, para tratar da seguinte ordem do dia:

1) — Os Srs. Condôminos que se fizerem repre-
sentar por procurador, deverá este apre-
sentar-se à mesa, munido da respectiva pro-curac&o, a qual deverá preencher os requi-
sitos legais;

2) — Os Srs. Condôminos que nâo estiverem eom
suas prestações atualizadas poderão particl-
par da Assembléia, náo podendo entretanto
votar ou ser votado, certo de que a decisãoadotada pela Assembléia será válida paratodos os Srs. Condôminos.

ORDEM DO DIA: Atualização da Receita e o res-pectivo prazo para conclusão da Obra.
Sem mais para o momento, «mamo-nos mui

atenciosamente,
COMISSÃO DE REPRESENTANTES

95599

BANCO. DA BAHIA S. A.
FUNDADO SM lata

Temos a satisfação de comunicar
A AMPLIAÇÃO DE NOSSO CENTRO TE-
LEFÔNIC0, que permitirá um pronto
atendimento pelas linhas troncos

¦. 23-8167
e

23-1880
87153

„•„ delfim arauji
9ww corretora de valores ecâffibidltda.

Pça. XV déTfov*, 20, gr. B10 — Rio
Tel. 31-0581 e 31-0582

Carta Patente A/67/3120 do Banco Central

EDITAL
REF: AÇÕES DA COMPANHIA ANTÁRTICA PAULISTA
- INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Compa-
nhia Antártica Paulista qne esta Corretora pagará a
partir de 20-5-68 e até 19-7-68 aos portadores dos ti-
tulos representativos das ações daquela companhia, do
valor nominal de NCr$ 1,00 cada uma, impressos porThomas de La Rue, o dividendo n? 120, a razão de
NCr $ 0,04 por ação, correspondente ao período de
1-7-67 a 31-12-67, contra a entrega do cupom n* B-07
ou n° D-07, disposto em ordem de série numérica e
crescente, e descontando o Imposto de Renda na Fonte.

Os Senhores Acionistas deverão comparecer, ou
pessoalmente, ou por procuradores legalmente habill-
tados, apresentando os títulos e munidos de documen-
to de identidade, a esta Corretora, sita à Pça. XV de
Novembro, 20, sala 510 (Edifício da Bolsa de Valo-
res), no horário das 13 às 16 horas, onde se encontram
à sua disposição Impressos e formulários próprios.

Os Acionistas, ainda portadores dos títulos repre-
senlativos das antigas ações de valor nominal de
NCr? 4,00 eada uma, devem providenciar sua subs-
tituição junto à Companhia Antártica Paulista, em
São Paulo, nos dias úteis, com exceção dos sábados,
à Av. Presidente Wilson, 274, jau pessoalmente, on
através de procuradores devidamente habilitados pa-
ra esse fim, das 8,00 às 12,00 horas, uma vez que es-
ta Corretora sô atende aos portadores de títulos no-
vos, com o cupom apenso, para recebimento do dl-
videndo.

Rio, 8 de maio de 1968
LEANDRO ARAÚJO

Diretor
87117 I
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COTAÇÃO DOS PRODUTOS
AV ÍCOLAS

Foram ns seguintes, scgunrio levantamento do
Serviço de Informaçfies do Mercado Agrícola, os pre-ins médios dos produtos avlcolas, nos mercados rio
Rio, São Paulo, Belo Horizonte c Torto Alegre, na-emana passada:

Guanabara

Tino
OVOS

(Cx. c/30 dl.)
NCr?

Rxfra M7,nn/3R,nn
Grande 34.00/35,00
Médio 33,00/34,00
Pequeno 30,00/31,00

PINTOS DE UM DIA
Unharem Unidade

NCrS
Para corte 0,42/ ms
Para postura 0,90/ 1,00

AVES VIVAS

'•.alinha Caipira
frango Caipira

AVES ABATIDAS

Galinha
Frango .

Tipo

RAÇÕES

(Sacos eom 25 Rg)

Belo Horizonte

OVOS

Preço-quilo
NCrS

1.90
1,90

Preço-quilo
NCrS

1,90/ 2,00
2,10/ 2.20

Preço-quilo

(Cx. o/3fl.dz)
NCrS *

>'.xtra *. /ilfi.oi)
Grande 3(5,00/37.00
Médio 34,00/36,00
Pe(|Ueno 32,00/35,01)

PINTOS DE UM DIA - 
'

Unhagrem Unidade.
NCrS

Para postura
Para corte ...

AVES VIVAS

0,37/ 1,00
0,37/ 0,45

Preço-quilo
NCr$

.Prango misto .
Galinha mista

RAÇÕES
(Sacos com 25 kg;)

/ 1,20
/ 1.20

Prejço-quilo
NCr?

Psra pinto *.-*.,. 6.29/ 8.34
Pira reprodutores / 8,13
Para corte inicial 7.73/9,40
Para corte final 7,48/ 8.34
Pata vacas leiteiras 10,00/1 l.fifí
Para suínos engorda 5,72/ 7,25
Para suínos leitões 7,67/ 7,95

Tipo

Porto Alegre
OVOS

(Cx. c'3fl dz)
NCrS

Batra -.-, 38.no/40.no
Grande >--....v.~..- 37,00/38.00
Médio 33,00/36.00
Pequeno ~~ 33,00/34.00

PINTOS DE UM DIA
Linhasrem Vnidado

NCr*

Para postura 0,80/ 0,83
Para eorte 0,40/ 0,45

AVES VIVAS
Preço-quilo

NCrS

Galinha caipira 1 40/ .1 50Frango caipira 1*40/ 1*,50

. RAÇÕES
(Sacos de 25 kg:)

Para pintos
Para poedeiras
Para reprodutoras 
Pa-a corte inicial 
Para corte final ,...
Para suínos-crescimento '.Para suínos-engorda
Para gado leiteiro ~ até 10 litros /dia
Alfaia (arroba) 

Para pintos
Para frangos
Pa ra poedeiras 
Para reprodutores 
Para corte final'
Para corte inicial
Pa ra suínos 
Para gado leiteiro (até 30 litros p/dia)

São Paulo

OVOS
Tipo

Extra 
Grande ,
Médio
Pequeno
Industrial

PINTOS DE UM DIA
Linhagem

NCrS

6.50/ 7,30
6,00/ 7,20
6.30/ 7,20
6,90/ "7,50
6,50/ 7,40
5,50/ fi,20
4,90/ 5.80
5,40/ 5.74
4,50/ 5,80

NCr$

0,28/ 0.3O
0.26/ 0.27
0.25/ 0.28
0.27/ 0,30
0,30/ 0,31
0.20/ 0.23
0,20/ 0.23
0,20/ 0,24

(Cx.c/30dz.)
NCrS

35.00
34.00
33.00
31.no
28,00

¦Unidade

NCrS

Para postura 0,88/ 1,00
Para corte ..,...'. 0.44/ 0,50

AVES VIVAS
Preço-quilo

NCrS
Frango misto 1,20/ 1.30
Galinha mista 1.00/ 1.15
Caiinha branca 0,90/ 1,00

RAÇÕES
(Sacos com 25 kg) Preço-quilo

NCr?
^ara pintos 0,23/ 0.32
Para poedeiras 0.23/ 0.23
Para frangos 0,22/,0,27
Para reprodutores 0,24/ 0,30
Para corte final 0.24A 0,23
Para corte inicial _.. 0.26/0.33

GOIÁS ALCANÇA A
LIDERANÇA NA
PRODUÇÃO DE ARROZ

A produção brasileira dn arroz tem sua principal
fonte nos Estados dc Goiás c Rio Grande do Sul, cujo
montante ultrapassa a ordem de um milhão de tone-
ladas em cada uma dessas unidades da Federação.
Excetuando-se n Guanabara, que produz apenas 162
toneladas — insuficiente para o seu próprio consumo
— todas as demais unidades da Federação eolhem
arroz, concorrendo para a alta tonelagem da safra
brasileira, que, no ano de 1967, atingiu a cifra de
6.555.367 toneladas, verificando-se notável aumento
em relação a lj)66, que produziu 5.801.841. A essas
quantidade», calculada através de vendas locais, com
dados do Serviço de Estatística do Ministério da Agri-
cultura, podem ser acrescentadas as pequenas colheitas
dn colono que planta para comer, ou vender nas feiras
locais, sem intuito comercial.

í . ESTIMATIVAS
I
I Pelos cálculos das Sc-

cretarias de Agricultura rie
alguns Estados, a safra pa-
ra este ano virá substan-
cialmente aumentada, prin-
cipalmente em Goiás, cu.ia
estimativa é de 18 milhões
de sacos, o que coloca em
primeiro lugar na proclu-
ção rizlcola nacional. No
Rio Grande rio Sul espera-
se um acréscimo superior
ao do ano findo, que foi
de 1,01, numa ordem de
1.10.107 toneladas. As
áreas também foram au-
montadas. Em 1967 o ar-
roz foi cultivado em
4.174.630 hectares, rios

. quais 835.105 estão rm
Gotas e 364.454 no Rio
Grande do Sul, esperando-
se, para o primeiro, uma
expansão rie área -orres-
pondenle a 3,53%. No Rio
Grande rio Norte foi tam-
bém relevante o incremen-
1o da produção risicola,
correspondente a 7.85%. Se-
gundo informações das ei-
tadas Secretarias, tem ha-
vido sensível aumento no
número de máquinas de
beneficiar.

PRODUTORES

A China Continental tem
sido. através dos tempos, o
maior produtor de arroz
do mundo, com cerca de
300 milhões de toneladas,
ou seja a percentagem rie
90% da safra mundial, se-
guiria pela Índia. Japão,
Paquistão. Indonésia. Tai-
lándia, Burma e Brasil.
Nosso Pais. cuja colo-
cação no panorama mun-
dial oscila do oitavo ao
sexto lugar, dependen-
do das demais produ-
cões, comparece com 2,2%
dessa produção global, de
arroz sem casca, com 77%
da produção da América
rio Sul e 52% das safras
totais do continente ameri-
cano.

Há um número ilimitado
de variedades de arroz,
sendo que no.Museu rie
Calcutá existem 1.104
amostras, com designações
diferentes, todas objeto de
cultura no Oriente. Contu-

i do, parece exagerada a

afirmativa rie que um terço
ria população rio mundo se
alimenta exclusivamente de
arroz. No que tange ao
consumo, o Braslí situa-se
logo abaixo da China, di-
ferenciando-se, porém, na
parte relativa à culinária.
Na China o arroz é também
aproveitado para o fabrico
de amido e na destilaria,
além da palha, única em-
pregada para chapéus, sa-
cas e outros utensílios. Co-
mo valor alimentício, pode
ser o arroz considerado su-
perior ao trigo, por ser me-
nos ácido e não causar ias-
tio. A América Latina é,
depois dos países citados, a
grande consumidora de ar-
roz do mundo.

MERCADO EXTERNO

O arroz é conhecido no
Brasil desde o século XVII,
trazido rie Cabo Verde, por
ordem do marquês de Pom-
bal, para ser plantado aqui,
a exemplo do que se fazia
em Jameslown, na Virgí-
nia, com grande aproveita-
mento, fixando o homem à
terra, incrementando a co-
lonização do país. Além do
seu valor como alimento, o
arroz sempre teve lugar im-
portante na indústria e no
artesanato, fornecendo ma-
téria-prima para fabrico de
chapéus, tapetes, papel, cês-
tas, chinelos, vassouras etc.
Dele se extrai o produto
furfurol, empregado hoje
em larga escala na indús-
tria do plástico. Embora
bem colocado na coluna da
produção mundial, ainda
assim é relativamente pe-
quena a expressão do Bra-
sil como país exportador
de arroz, muitas vezes in-
fedor à sua posição como
país consumidor. Em 1967;
foram nossos compradores,
de arroz sem easca: Alemã-
nha Ocidental e Países
Baixos, 500 mil quilos ca-
da; Portugal, 6.903 milhões
de quilos, perfazendo 7.903
milhões de quilos, ao preço
de NCr$ 3.295.719. O ar-
roz bleu rose foi vendido
ao Japão e à URSS, num
total de 3.678.684 quilos,
por NCr$ 8.487.584 c o qui-
rera, que atingiu a •
11.810.845 quilos, faturando
NCrS 3.191.745.;

CONCORRÊNCIA PARA
IMPORTAR MAIS
TRIGO ESTRANGEIRO

O Governo brasileiro realizou, em meados da
semana, por intermédio da SUNAB a sua sexta con-
enrrência internacional deste ano, para a compra de
trigo em grão no mercado externo, num total de 100
mil toneladas. As três primeiras concorrências tive-
ram, cada uma delas, o limite de 100 mil toneladas, a
quarta e a quinta aceitaram propostas para a aqui-
siçâo de 150 mil toneladas de trigo.

FORNECEDORES

A primeira concorrência
deste ano, realizada no dia
.11 rie janeiro, teve como
vencedores os EUA, a Fran-
ca e a Argentina, e as cem
mil toneladas adquiridas
destinaram-se a comple-
mentar o abastecimento in- .
terno no mês de fevereiro.
Os EUA forneceram 70 mil
toneladas, com o prazo de
pagamento de dois anos, a
França colocou 20 mil to-
neladas, com o pagamento
em um ano, e a Argentina
forneceu as restantes 10
mil, com pagamento à vis-
ta. Os EUA foram os ven-
cedores ria segunda concor-
rência, que teve lugar no
dia 24 de janeiro, vendendo
100 mil toneladas de trigo,

. com prazo de pagamento
rie três anos, para comple-
mentação do abastecimen-
to do mercado brasileiro
em março, Na terceira con-'
corrência, o trigo íoi com-
prado, num total de 100 mil
toneladas, aos EUA, Fran-
ça e Bulgária, no dia 8
de fevereiro. As 20 mil to-
neladas adquiridas à Fran-
ça tiveram prazo de paga-
mento de um ano, enquan-
1o o trigo búlgaro foi com-
prado numa operação em
moeda-convènio, num total
de 35 mil toneladas. Os
EUA forneceram 45 mil to-

neladas. sendo. 25 mil com
pagamento em três anos e
20 mil para pagamento à
vista. A terceira concorrên-
cia foi para suplementar as
necessidades do abasteci-
mento interno em abril.

A quarta concorrência,
embora destinada à aquisi-
ção de 150 mil toneladas do
trigo em grão, teve pro-
postas e condições ofereci-
das que permitiram a com-
pra de apenas 70 mil tone*
ladas, no dia 21 de feverei*
ro. Do total do trigo com-
prado, para complementa-
ção do abastecimento inter-
no em abril e maio, 50 mil
toneladas foram à França,
côm prazo de pagamento
de um ano, e as restantes
20 mil toneladas aos EUA,
para pagamento à vista.

A quinta concorrência
íoi vencida pelos EUA',
França e Argentina, qua
entregarão, naquela ordem
60, 60 e 30 mil toneladas,
respectivamente, para com-
plementar o abastecimento
do mercado interno nos me-
ses de maio e junho.

O cereal adquirido à
França, naquela concorrên-
cia, será pago no prazo de
um ano, aos Estados Unidos
o pagamento será mais lon-
go, isto é, em três anos o
à Argentina será efetuado
contra a entrega do produ-
to.

cwerôtct
tgarantia de sucesso(

COTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

j*oram o« ífginnlrf, na semana pa«*a<1,i, nu preço* nn mercado Uaradula nu*, pinçm dn Rio, RAo Paulo, Relo Horirontt, Curitiba
« Porto Alt|re, Itfundo dados forneciilo» pelo Serviço dc Inform «5»° d* Mercado Aurlrol*.

PRODUTOS fiUANABARA BAO FAUIX) MINAS TARANA Jl. C. DO SVÍ.

ARROZ (Sc. 60 qui- ' 
' '

loa nirrr. rolAvet mero, eulAvrl m-tr. eatável mefr. n.làv-1 inrre. enl.ivrl
Amarelão Especial 40,0"-/«.OO 88,50/43,011 •U.OMP.no 35,00/40,011 36.00/38,110Anilha Ksperlal ... 34.00,'M,on 94,00/38,00 xxx 40,00/42,00 xxx
Blue-Rone Especial
(fraco) 33,00,37,00 34,50/36.00 xxx 40,0o 33,00/36,00
KE1JAO (Sr. (50 qui-los) merc. estável merc. estável nierc. estável merc. eslável merc. estável
.Talo 38,00, Itfi.OO 30,00/33."0 .-«i.OO 3(1,00 10,2030,00 .10,00/34,00
Preto 31,00/22.00 1)1.00.12,50 24.00 10,3020.00 23.00/23,00
Mulatinho 35,00,27,00 3, .80,32.80 xxx 15,00/18,00 xxx
FARINHA DE MAN-
DIOCA - 50 kg merr. estável merc, estável merc eslável merc. eslável merc. eelável
Tina e Grossa 12,00 13,00 10,50/11,00 12,00 13,50 xxx 10,00,12,00
M1I.HO (Sr. 60 nui-Io») merr. estável meie. eilAval merr, estável merr. eslável merr. estável
Amarelo Mesclado .. S.50 R.7» 8,15/ 8,35 0.50 ID.On 7.20'7,50 10.70/13.OH
Amarelo Híbrido .. 0,00 P.20 S.30 R.70 0,50 10,00 8,00/ BÜO 10,70/12,00
BATATA (Sc. 80
quilos) mete. firme meie. entável merc. estável merr. eslável merc. eslável
Comum 1.' 8,00 10.00 7,00,'8,00 xxx xxx xxx
Comum Especial ... 11,00 13,00 10.00 12,0 xxx 8,00,12.00 13,00/15,00
TOMATE (Cx. 25
quilos) merc, fraco merc. e.slável merr. firme merc. estável merc. firme
Extra 1S.0--20.00 21.00 24,00 18,00 1S.00 13,00/15,00 14,00/15,00
Especial 12,00/16.00 18,00,21,00 13,00/15,00 11.00/13,00 10.00/14,00
I.IMAO (Cx.) ...... -nerc. eslável merc. firme merc. eslável merc. estável merc. estável
Galego 3,00/4,00 S.OQ/15,/0 6,00/ 6.00 S.OO/IO.OI) 2,00/6,00

MAIORES ATRAÇÕES RS REPRESENTARÁ
DO ROYAL SHOW SÃO O BRASIL NA XV
OS IMPLEMENTOS FEIRA DE SANTARÉM

As demonstrações das mais modernas técnicas de
utilização de implementos agrícolas tornaram-se uma
das principais atrações da Exposição Real, còni área
de 182 hectares, em Warwickshire, Inglaterra, que a
tornam a maior do mundo. Dos 182 hectares, cerca
de 60 destinam-se exclusivamente a demonstração de
uma ampla variedade de novas técnicas.

i Os edifícios e equipamen-
tos ali existentes assegu-
ram aos expositores e aos
visitantes mais conforto e
conveniência que, qualquer
outra exposição do gênero
em todo o mundo, segundo
os promotores do certame.

Serão demonstrados este
ano, no próximo mês,
unidades permanentes que
formam o Centro Nacional
de Agricultura, estabeleci-
do em Kenilworth e no
Centro de Suínos, a ênfase
será dada ao setor de ma-
nipulação de instrumentos.

Além dos stands de im-
plementos agrícolas encon-
eontrar-se-ão outros apre-
sentando fertilizantes, ali-
mentos para gado, pestici-
das, herbicidas e todos os
outros recursos que se tor-
nam necessários no mundo
altamente competitivo ria
produção agrícola. Os hor-
ticultores, que não foram
esquecidos, disporão tam-
bém de vasta linha de equi..
pamentos para serem apre-
ciados.

Os aparelhos de mecani-
zaçáo desempenharão im-
portante papel na Exposi*
ção e um conhecido fabri-
cante britânico de fertili-
zàntes apresentará as mais
modernas maquias espalha-
doras de sua fabricação..
Outros Centros Agrícolas
Nacionais permanentes li-
darão eom aves domésti-
cas, criação de bezerros e
muitos outros assuntos de
magna importância para os
que militam neste setor.

Pela primeira vez os car-

neiros serão "admitidos" na
área de demonstração e a
próxima Exposição Real
deverá ser assim o primei-
ro passo para a construção
de um futuro centro ovino
permanente.

O objetivo deste centro
será a criação de carneiros
de engorda e o centro dis-
porá também de moderno
sistema de desmania rie.cai-
neiros.

O Farm Biiildinps Cen-
ier será um local de inte-
résse particular para os fa-
zendeiros estrangeiros, e
disporá de todas as infor-
mações relacionadas à cons-
trução rie edifícios destina-
rios a finalidades agrícolas,
além de contar com uma
exposição de modernos
equipamentos de aqueci-
mento.

Quase todos os grandes
fabricantes de equipamen-
tos agrícolas estarão repre-
sentados na Exposição Real
— algumas companhias já
chegaram a construir je-di-
íícios permanentes — e to-
dos os mais modernos equi.
pamentos ora empregados
na agricultura britânica se-
rão apresentados ao público.

O fazendeiro estrangeiro
terá imediato acesso a tô-
das as informações que ne-
cessitar. No Pavilhão In-
ternacional, por exemplo,
especialistas agrícolas, in-

- térpretes e guias estarão à
inteira disposição dos vi-
sitantes. Os fazendeiros e
suas esposas poderão en-
tirar gratuitamente na Ex*
posição.

Nova turma Convênio
de aviadores incentivará
agrícolas

O Curso de Aviação
Agrícola, promovido pelo
Ministério da Agricultura
em convênio com o Minis-
tério da Aeronáutica, for-
mará em breve riova tur-
ma de pilotos agrícolas, na
Fazenda Ipanema, em So-
rocaba, Estado de São Pau-
Io, com a finalidade de pro-
ceder o saneamento dos
campos, assim como adu-
bar e semear as áreas de
plantio, para garantir me-
lhores colheitas. O curso,
com duração de 90 dias,
tem a finalidade de instruir
tecnicamente os aviadores
procedentes de diversos se-
tores da aviação civil sò-
bre as disciplinas fitossa-
nitárias e orientar sobre os
vôos especializados. As
instruções se dividem em
etapas e compreendem um
total de 60 horas de vôo
para cada aluno, além das
explicações teóricas.

PIONEIRISMO

Esta é uma atividade
pioneira no Brasil e seu
planejamento teve base na
experiência da Universida-
de de Ohio, Estados Uni-
dos, nascendo de um con-
vènio firmado pelos Minis-
térios da Agricultura e Ae-
ronáutica, com a finalida-
de de promover a intensi-
iicação desta especialidade.
O Curso de Aviação Agri-
eola foi instalado na Fazen-
da Ipanema por já estar
ali sediado o Centro de En-
genharia Agrícola, propor-
cionando maior entrosa-
mento do aviador nos pro-
blemas do campo. Ficou
estabelecido pelos dois Mi-
nistérios que o Curso for-
mará duas turmas anual-
mente, com a mesma du-
ração de 90 dias.

pesca: SC
Convênio no valor de ...

NCr$ 317 mil, visando ao
desenvolvimento da pesca
em Santa Catarina, duran-
te o exercício de 1968, íoi
assinado entre a Superin-
tendência do Desenvolvi-
mento da Pesca (SUDEPE)
e o governo do Estado e o
Banco de Desenvolvimento
de Santa Catarina. Os re-
cursos serão aplicados no
programa de trabalho do
Acordo de Pesca celebrado
em regime de cooperação
entre o governo da União
e o governo de Santa Cata-
rina, e na execução de um
projeto de crédito educati-
vo para a pesca artesanal.

DISTRIBUIÇÃO

O convênio atende à pro-
gramaçáo de desenvolvi-
mento da pesca e prevê a
aplicação, pela SUDEPE,
de NCr$ 77 mil em traba-
lhos de informação e pes-
quisa. na formação de pes-
soai especializado e na pro-
moção sócio-econòmica do
pescador. Ainda este ano,
a SUDEPE destinará NCr$
40 mil para a instalação e
despesas de funcionamento
de quatro escritórios de
operação em Santa Catari-
na, nos municípios de Fio-
rianópolis, Itajaí, Laguna
« São Francisco do Sul. Os
Tecursos a serem aplicados
na execução do projeto de
crédito educativo correm
por conta do Banco de De-
senvolvimento rie Santa
Catarina que, conforme es-
tabelece o convênio, pode-
rá aplicar até NCr$ 200
mil.

PORTO ALEGRE (Sucursal) — A Secretaria de
Agricultura continua realizando •reuniões a fim de
serem tomadas providências para o êxito da repre-
sentação do Governo brasileiro que será representado
pelo Rio Grande do Sul, na XV Feira de Santarém,
no Ribalejo, em Portugal., O Itamarati entregou à
Secretaria da Agricultura o pavilhão permanente
brasileiro naquele certame..

ANIMAIS E PRODUTOS
O secretário Luciano

Machado vem gestionando
junto às classes empresa-
riais e outros organismos
econômicos sobre a neces-
sidade de um entrosamen-
to entre a iniciativa priva-
ria e o Governo, visando a
levar a Ribalejo o que de
melhor ' apresenta o Bio
Grande rio Sul. O Estado
enviará à Feira, que se rea-
lizará de 2 a 17 de junho,
inclusive, uma representa-
ção agropecuária. Serão
mostrados 10 exemplares
de raça bovina, 6 animais
de raça ovina e diversas
carcaças de suínos. Das ra-
ças bovinas estarão repre-
sentados exemplares cha-
roles, hereford, devon e
aberdeen.

Quanto aos produtos da
lavoura gaúcha, serão mon-
tados stands demonstratl-
vos da soja, "arroz e fumo.
A Secretaria da Agrlcult.u-
ra, além disso, levará pai-
néis nos quais serão mos-
Irados aspectos geográficos,
culturais e econômicos do
Brasil, em especial das cS-
pitais de Estado. No dia 10
de junho, considerado "Dia
do Brasil", a delegação
brasileira oferecerá às au-
toridades um churrasco à
gaúcha, regado com vinho
do Rio Grande rio Sul.
Além do tradicional chur-
rasco do Rio Grande, serão
apresentados eonjuntos foi-
clóricos de CTGs e músi-
ças características do ex*
tremo-sul do País.

OIT VÊ CONDIÇÕES
DE VIDA DO
TRABALHADOR RURAL

Importantes questões relacionadas com as con-
dições de vida e de trabalho na agricultura serão
discutidas na Conferência Internacional do Trabalho,
a reunir-se nesta cidade entre os dias 5 e 27 do
próximo mês de junho. Na ordem do dia da confe-
rència figuram dois pontos sobre questões agrícolas:
a) melhoria das condições de vida e de trabalho
dos arrendatários, meeiros c categorias similares de
trabalhadores agrícolas; b) inspeção do 

"trabalho 
na

agricultura.

DISPARIDADE

Relatório preparado pela
Organização Internacional
do Trabalho para discussão
destes problemas ealien-
ta, ''que a agricultura
ocupa mais da metade da
população ativa do globo.
Por isso, é necessário pro-
teger o produtor agrícola,
cuja situação, com ire-
qüència, não está clara-
mente definida, e que mui-
to poucas vezes goza das
facilidades e vantagens ou-
torgádas aos que se dedi-
cam à produção indus-
trial".

Acrescenta que "ainda
existem em muitos países
disparidades patentes de
tratamento entre os traba-
lhadores empregados na
indústria e os 'que traba-
lham na agricultura. Sem
dúvida, isto se deve a ra-
zões históricas e também
a certas características pe-
culiares da agricultura. O
certo é que a situação dos
trabalhadores agrícolas é
desfavorável em compara-
ção eom a dos trabalhado-
res urbanos; que hoje em
dia a terra implica» mais
riscos para os assalariados
que a fábrica, e que exis-
tehi desigualdades maiores
na agricultura que em ou-
tros ramos de atividade
econômica".

Ao referir-se às causas
que originam esta situação
desvantajosa, o relatório
aponta as seguintes: ''Mu-
lheres e crianças ' 

consti-
tuem uma grande parte da
mão-de-obra agrícola, o
trabalhador agrícola em ge-
ral só recebeu educação
rudimentar e ignora seus
direitos, e às vezes seus
deveres, está abandonado a
si mesmo e à mercê de
seu empregador em regiões
remotas, sem proteção sin-
dical nem intervenção da
autoridade administrativa
e, finalmente, o progresso
técnico, mais rápido na
agricultura que em outras
atividades, constitui uma
ameaça crescente para a
saúde e segurança do tra-
balhador agrícola".

A conferência abordará
estas questões com vistas
à adoção de novas normas
da OIT que, se adotadas,
constituirão mais um pas-
so no sentido da solução
de um dos graves proble-
mas da atualidade: o fato
de que num mundo onde
os alimentos não são abun-
dantes, os homens que tra-
balham a terra figuram
entre os mais pobres do
planeta.

avevilm
(garantia de sucesso;
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Tratadas para boa germinação.
Casa das Sementes (SURERÜS)— Av. í\ Vargas, 702, J. Fora.
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AGROPECUÁRIA EM RESUMO

Do Sul
O setor dc informação agrko-

Ia áa Diretoria Estadual do Ministério
da Agricultura, em São Paulo, injor-
mou que, cm oj-eração realizada na ja-
zenda Paiol, em Itapetininga, a fazenda
Ipanema, daquele Ministério, cooperou
com êxito no conibaíc à intensa in/cs-
tação de lagarta, que chegou a destruir
cultura inteira de soja. Segundo depol*
menío do administrador daquela ja-
zenda, em seus 35 anos de serviço ja-mais presenciou estragos de tanta in-
tensidade. Todavia, com o polvilhamen-
to aéreo realizado, joi obtido êxito, to-
tal no combate a Antcarsia Germatalis
(lagarta da jôlha da soja), o que sta*
nijicou oportuna colaboração em deje-
sa de uma exploração agrícola evoluída
e desenuolnida, e'que vem réprescntan-
do contribuição de t*u!fo para a econo-
mia agrícola paulista e brasileira.

Com a presença dc altas auto-
ridades civis, militares e grande mime-
ro de lavradores, pecuaristas, avicwlto-
res e representantes de jirmas de ma-
íeriais agrários, instalou-se, em São
Paulo, a ABRAPEC — Associação Bra-
sileira de Orientação Agropecuária. A
entidade juncionará no Brasil nos mol-
des da American International Associa-
tion, dedicada à defesa dos interesses
do ruralismo norte-americano. Tendo
por finalidade a, União Classista para
defesa dos interesses rurais e, sobrelu-
do, fundamentada tecnicamente para
orientar o produtor agropecuário, a en-
tidade nasceu congregando cerca de
15 mil ruralistas em todo o território
nacional.

A missão da FAO, que se en-
contra no Brasil, a conuite do ínstitu-
ío Brasileiro de Reforma Agrária, to-
mando contato com as atividades de-
senvolvidas pela autarquia, com. t-isías
à maior ajuda financeira e técnica da*

Do Norte
O sr. Dix-Huit Rosado, presi-

dente do ÍJVDA, inaugurou os serviços
elétricos da região rural do Triângulo
Mineiro, cuja instalação foi financiada
pela autarquia em convênio com a
ERMIG. Os serviços inaugurados abran-
gem os seguintes locais: Delta, Água
Comprida, Veríssimo e Canópolis, Nn.
ocasião entregou recursos do conuénio
de NCr$ 500 mil, anteriormente firma.
do e destinado ao prosseguimento dos
serviços de eletrificação,

O escritório da SUDENE injor-
mou que o Departamento de Agricul-
tura e Abastecimento da autarquia ,fir-
mou recentemente, através de sua Di-
visão de Organização Agrária, convênio
com a Cooperativa de Colonização Agrí.
cola de Pindorama, no valor de JVCrÇ
30 mil, para execução, por aquela coope-.
rativa, de projeto de desenvolvimento
integrado. Informam os técnicos da Di-
uisão de Organização Agrária que o
projeto virá beneficiar grande parte da
população de Cururipe, em Alagoas,
uma vez que abrangerá área de 34 mil
hectares nu qual poderão ser localiza-
dos cerca de três mil famílias.

O senador Flávio da Costa Bri-
to, presidente da Conjederação Nacio-
nal da Agricultura, convocou os presi-
dentes das Federações de Agricultura' 
dos Estados cajeeiros para uma reunião
nc dia 21 do corrente, em Brasília, onde
serão debatidos os preços do ca/é da
próxima safra. A convocação é decor-
rência do que ficou deliberado no re-
cente II Congresso Nacional de Café,
'realizado em Curitiba, com a presença
do presidente Costa e Silva. Estarão pre-
sentes os presidentes e assessores têc-
tacos das Federações de Agricultura de
Minas Gerais, Espírito Santo, São Pau-

Daqui
O censo agrícola e ãemográfi-

go do IBGE, referente ao pessoal
ocupado na agricultura e da população
rural em 1960, segundo as regiões jisio-
gráficas e unidades da Federação, es-,
clarece que, enquanto a população ru-
ral registrou 38.976.247 almas, o pes-
soai ocupado nas atividades agrícolas
totalizou a soma de 15.521.701 criatu-
ras, ou seja, aproximadamente 40 por
cento do total. O censo anterior, de
1950, dava à população rural a soma
de 33.167.506 pessoas, sendo pessoal
ocupado em atividades agrárias de...
10.996.834 criaturas.

Mate e trigo são as pró.rimas
Comissões técnicas a serem criadas na
Confederação Nacional da Agricultu-
ra, em atenc\imento a apelos dos pro-
dutores mato-grossenses, que dizem es-
tar suas lavouras ameaçadas de para-
lisação, caso o Governo não tome pro-
¦vidéncias para assegurar o escoamen-
to normal das safras a preços justos.

A Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial anunciou que, de acordo
com o programa governamental, de
fortalecimento das atividades agropas-

Do inundo
Um avicultor do sul da Itália

conseguiu um novo processo para evi-
tar que as galinhas briguem entre si:
coloca nas aves óculos de vidro forte-
mente coloridos, de maneira que os
(animais não podem distinguir clara-
mente uns aos outros. O avicultor no-
tara que as brigas eram mais comuns
justamente nas horas de postura, cau-
sando prejuízos à granja. Depois da
adoção do v.ôvo sistema, verificou-se
que as aves de óculos registraram índi-
ce de postura maior do que mantidas
com a visibilidade natural.

O técnico norte-americano Ed
Call, da Universidade de Kansas. rea-
lizou experiências que demonstram que

qucle órgão da ONU ao programa norii*
rio do País, esteve em Porto Alegre,
sendo recebida pelo governador Pcrncltl
Barcelos. A delegação, que é Integra-
da pelos srs. Solou Barracloiig/i, Au-
gusto Eiilacio e Ernest Feder, procedia
fia Guanabara e Estado do Rh dc ./a*
nciro, onde visitam o fíiíelen Colonial
de Papttcaia, c de Pernambuco, onde
tomará contatos com as rcflllinçôp* dt»
/BRA, uo JViicleo Colonial de Qvatis
e Usina Ca.raugá.

Sete nldes. perfazendo um to*
tal de 130.722m dc linha, sendo 
113.436m de alta tensão, 13.187 m de
baixa tensão e 4.099 m rie tensão mista
(alta e baixa), aíenrienrio a 279 proprie-
dades, com duas já concluídas e as de-
mais em construção, são os resultados
de convênios jeitos pela Cia. Estadual
de Energia Elétrica e ínslifitto Gaúcho
tlc Reforma Agrária, para eictri/icaçõo
rural no RS. As redes rie eletrificação
rural são estendidas nas seguintes Io*
caíiriaries: Palmeira rias Missões ali!
Rorieio Bonito (concluída); Seberl nté
Romano Marcoski (concluiria); Freric-
rico Westphalc» até Casíclinlio (em
construção); Seberi até Lajeado Policio
(em construção); Santo Auflttsto ate
59 Inhacorá (em construção); Cerro
Largo até Mato Queimado (em cons-
trução) e Cerro Largo — Alato Quei-
macio até Caibaté (fin construção).

O Centro dc Treinamento rie
Campinas (CETREC), Estado rie São
Paulo, está realizando í Curso Regional
rie Cooperativismo, no qual 40 curslstas
de nível universitário cumprem i-urri-
culo sobre ns várias formas rie coopera-
tivismo. Técnicos especialistas na ma*
teria, do United States Departament of
Agriculture assessoram os coordena-
dores dòs cursos.

lo. Paraná, Estado do Rio, Goiás e Mato
Grosso. Os produtores estão descònten*
tes com a fixação de preços feita pelo
IBC. alegando que não correspondem A
realidade rios custos rie produção, íil-
timamente onerados substancialmente
com, a elevação de preços dos insumos.

A Comissão de Financiamento d
Produção enviou emissário á Paraíba
a fim de discutir com os representa»-
tes de entidades ligadas às atividades
agrícolas diversos assuntos relacionados
com o financiamento dc alguns produ-
tos, entre os quais d sisal. A reunião rio
sr. Júlio César teve lugar no Palácio ria
Redenção, presentes o governador João
Agripino, o presidente da Associação
Comercial de João Pessoa, sr. Loureiiçn
de Miranda Freire, e diversos exporta*
dores. Foram debatidos problemas re-
(acionários com os preços mínimos rios
produtos agrícolas, principalmente rio
sisa!, a baixa do valor rio registro para
efeito de exportação e os resultados da
última reunião dos produtores mundiais
de sisal, realizada em Roma.

Empresa que vai produzir se-
mentes de hortaliças para atender 15
por cento do consumo nacional, inaugu.
rou em Igarapé (MG), sua primeira fá-
brica no Brasil, em solenidade que con-
tou com a presença dc autoridades rio
governo estadual, ruralistas e técnicos
rio BDMG que financiou metade rio pro-
jcío. Organizaida pela organização maior
produtora de milho híbrido na Améri-
ca Latina e a 4." do mundo, a nova em-
presa começará a entregar sementes de
hortaliças a agricultores de todo o Pais
daqui a 90 dias, segundo informação de
seu superintendente, agrônomo Ney Bit-
tencourt de Araújo.

toris, como meta prioritária c estra-
tegica de sua política global, está à
disposição dos produtores -rurais inte-
ressados na obtenção de finanicamen-
tos destinados à abertura rie poços tu-
bulares e obras de irrigação, dando
preferência, no exame rins respectivas
propostas, às que incluam contratos de
prestação rie .terviço firmados pelas
empresas perjuradoras, com cláusula de
vazão garantida.

* Por despacho do ministro Jar-
bas Passarinho, foi concedida investi-
dura sindical às seguintes entiriartes
rurais: PERNAMBUCO: Federação da
Agricultura do Estado dc Pemambu-
co, e sindicatos de Gravata e Sanha-
tó; CEARA; Sindicatos rie Novas Rus-
sas e Itapagé; SANTA CATARINA:
Sindicatos do Rio do Sul: MINAS GE-
RA7S: Sindicatos de Aimorés, Almeha-
ra e Pedra Azul; ACRE: Sindicatos de
Tarauacá, Cruzeiro do Sul. Brnsiléin e
Sena Madureira. As cartas sindicais
daquelas entidades foram encaminha-
das pelo Departamento Nacional rio
Trabalho às Delegacias Regionais rio
MTPS nos respectivos Estados.

uma vaca leiteira capaz de produzir 64
mil litros de leite anuais necessita con-
sumir mais de 50 toneladas de feno, en-
pim, cereais e água. Uma vaca com 585
quilos de peso consome anualmente 36
mil litros de água, seis mil quilos rie si-
lagem, três mil quilos de cereais e dois
mil e 500 quilos de feno.

* A cultura rio arro; esta' regis-
trando, nos últimos anos, na Europa,
notável incremento. Na Espanha, o
rendimento mérito rio cereal é de 6,100
quilos por hectare, um dos mais eleva-
dos do mundo. A província rie Valeu-
cia, oncie é nriotaria a cultura irrigada,
constitui o centro rlzíçpla cio pais.
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Cavalo só
viaja com
certificado
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ALIMENTAÇÃO CIENTÍFICA
Currais para iilimcntnçâo eientíflcn dc gado,- com capacidade pnra 60 mil cabeças, no Colorado

O trânsito de cavalos em
território nacional só serú
permitido entre horas sob
controle e após a es*-pediçSo-je certificado sanitário in-
ierestadual.. conforme ins-
truções baj-tadw. peja EquU
pe Técnica de Defesa Snni-
tária Animal (ETEDA),
dentro do conjunto de pro-
vidèncias adotadas para dc-
belnr a anemia infeccioso,
eqüina que atingiu os Es-
lados do Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo, Guami-
bara e a região Sul do Es-
tado de Mato Grosso. Se-
gundo as instruções, o cer-
tificado será fornecido pela
Equipe Técnica de Defesa
Sanitária Animal, quando
se tratar de entidade civil,
e pela Diretoria de Veteri-
nária do Exército, quando
3 entidade fôr militar, após
constatado o estado zoossa-
nitário do estabelecimento
de origem do eqüino e o
resultado satisfatório dos
exames e provas indivi-
duais, realizados no animal

a ser transportado.

PROGRESSO FAZ
AGRICULTURA DOS
EUA SER COMPLEXA

Estudo do especialista Josoph Ackerman diz que
a agricultura, nos EUA. trnnsíormou-se numa ativi-
dade complexa. Para ter sucesso, o agricultor precisa
planificar, cuidadosamente. A adoção de um simples
método novo pode mudar tôdn a estrutura do nogó-
cio agrícola. '

Grande soma de informações -deve ser conseguida
o analisada, para so chegar ,n uma decisão lógica.
Dentro tia economia. altaineut*\ complexa, dos dias
atuais, o 'agricultor 

precisa considerar muitos' proble-
mas além daqueles relacionados cotví a produção.
Maior atenção deve ser conferida aos grandes proble-
mas relativos ã distribuição, abastecimento o procura,
crescimento econômico e outros assuntos, muito am-
pios e com inúmeras facetas para serem analisados
pelo agricultor médio, ou mesmo por um profissional
que use métodos e táticas antiquadas.

FUTURO

Adianta que o agricultor
do futuro terá de encontrar
melhor melo do controlar a '
qualidade e a quantidade
de seus produtos, e reuni-
los em grupos mais venda-
veis para a indústria ali-
menlicla. Em qualquer dos
casos, a agricultura necossl-
tara do grande número do
serviços de alto nível, clen-
tlficos de engenharia e dc
gerência. Como a agtícul-
tura estã-se elevando para
novos níveis, assim também
os serviços do que ela su
servo necessitam atingir os
mesmos padrões, modifienn-
do-se e ajustando-se de
acordo. Os agricultores de-
vem ter a assistência do
técnicos em programas de
desenvolvimento, paia o
uso eficiente da terra, do
trabalho e do capital, e re-
cursos de administração.
Necessitam, ainda, dc uma

soma cada vez. maior de in-
formações cientificas pnra
desenvolver seu plano
anual, c, fazer ajustes de
conformidade com as- con-
diçôes imprevistas de tem-
po, preços, ou outros fato-
res que mudem o quadro.

AUTOMATIZAÇÃO

Assinala quo angricul-
tura não se está estabilizai!-
rio. HA evidências de que
novas mudanças, mni* rápi-
rias o maiores, virão nos
próximos anos.

Com o uso de conheci-
mentos técnicos disponíveis,
os agricultores aumentarão
a automatização de suas
operações. Alguns vegetais
ja estão sendo colhidos, la-
vários, classificados e emba-
lados sem serem focados
por mãos humanas.

A produção da pocuárh
vem-se tornando altamente
cientifica.

PROJETO DEIXARÁ
REPRODUTOR BOVINO
ISENTO DO ICM

O deputado marechal Amaury Kruel apresentou
projeto de Lei ã Câmara Federal isentando de quais-
quer tributos fiscais ns vendas de animais em expo-
siçòes-feiras oficiais. Justifica o projeto dizendo que
as oxposiçòos-foini que se veali.-.am no território
nacional constituem fator para o melhoramento da
raça bovina, pois permitem levar à classe rural,
principalmente aos pequenos criadores, o conhecimento
de novas técnicas e a possibilidade de comércio de
animais de alta linhagem, de que tanto necessita o
rebanho nacional. Acrescenta que, "ao lado dèsie
fator, existe a importância transcendental dessas éxpo-
sições-feiras para o desenvolvimento de nossa pecuária
e da nossa economia".

ÒefUS

Diz, ainda, que "todo o
esforço de dotar ns regiões
rie parques de exposição
dignos de nosso progresso,
de se realizar concentra-
ções de pecuaristas que
possuam animais de alta li-
nhagem, e rie fazer com que
estes produtos' possam ser-
vir aos nossos rebanhis, es-
tã sofrendo sério golpe pela
política tributária imposta
pelas autoridades finuncei-
ras estaduais, xisto que o
comércio que se realtea em
exposições-íeira sofre pesa-
da carga fiscal, que impôs-
sibillta as vendas de animais
mais caros e, por isso mesmo
de raça mais apurada".
Adianta que "essa incidên-

cia fiscal é it)justa, porque
não há possibilidade rio alia-*.imento dos insumos, não há
critério fiscal, de forma que
todos os gastos rie ordem
técnica o material, que são
eúormes, aplicados para a
consecução de um animal
fino, ao invés de serem pre-
miados, sofrem ônus fis-
rais insuportáveis". Con-
cluiu que o projeto, uma
vez aprovado, virá facilitar
de muito o aprimoramento
de raças finas melhorando
os nossos rebanhos, princi-
palmenle dos pequenos c
médios criadores, que en-
centram nas exposições-
feiras do gado bovino, o
meio teoricamente masi fá-
cil de adquirir exemplares
tie alta linhagem,

CàClVWÜCl
viga mestra do criatórioj

DOENÇAS AVIÁRIAS
NÃO INFECCIOSAS

Em conferência pronun- k) — aves mortas — O cinas vivas por via nasal
ciada durante recente en- destino destas é de grande contra a bronquite infec-
contro cie técnicos em avi* importância sanitária; ja- ciosa e a éiicefalomielite
cultura, na Califórnia, mais devem ficar expostas, aviaria;
especialista M. A. Ham- precisam ser enterradas, b) são freqüentes as ina-
marlund disse que as doen- oremadas ou recolhidas a tivações do virus em con-
ças não infecciosas mais recipientes de onde não tato com substâncias inati-
comuns nas granjas e avia- possam transmitir odores vadoras do ^meio-ambiente
rios norte-americanos são: ou atrair moscas. ou da própria água. A in-

cidêhcià da luz solar, por
a) — superpopulação VACINAÇÃO exemple, sobre os bebedou-

Que tanto pode ser real, K* inativa qualquer vacina

por excesso de aves paia O especialista H. C. John- Que ali tenha sido posta,
determinaria ãrea, como ar- stonc, por «eu. turno, «0 mesmo^U^a ave to-
tificial, por falta de bebe- abordando o tema vacina- g.ra dose normalmente imu-
douros e comedouros e.n Cão, aconselhou o seguinte: nizadora os íraciassos no ca-
mimem enficiente nara a) não usar vacina con- so de Newcastle serão ire-as paus; jj E-«3,S ¦ ¦ ffiíSMS ws
T,b„u _r3_\__ tis—.« ss^ssssr-10™0
« l.,nn taí«-S2E £7 duas semanas após a vaei-  __as multo baixas são fato- Newcastle,' MÉTODO
res negaüvospara a produ- * aplicar a vacina còri^ . #j . iAtividade e podem facilitar £._ . varíola das aves e Novo metido inventado
o aparecimento de várias tr&. semanas ap5s essa u'*ti- nos Estados Unidos para va-
doenças; as muito altas são m_ ' 

a ap'-car qualquer cinar aves contra a doença
também causas freqüentes ou(ro pl.ol*uto; usar sempre de Newcastle, pelo processo
de mortes; um produto de vírus vivo intranasal: Utilizar seringa

por vez; automática especial, e a va-
c) — traumatismos c) conservar a etiqueta cina é borrifada dentro de

Representam Índice alto de _a vacina como registro e uma das narinas da ave.
rejeições em abatedouros anotar a data do uso, ássini 

' Os lançadores garantem
dão origem, nos galinhei- como o lote em que foi apli- qué o sistema reduz o tem-
ros, a inúmeros problemas. cada. pó'necessário para a vaci-

O técnico Dean C. Young nação em cerca de 75 por
d)— canibalismo comunicou as seguintes ob- cento e apresenta ainda as

Pode ser conseqüência rie. servações, também sobre o seguintes vantagens: a) ca-
superpopulação, deficiência tema vacinação: da ave recebe a quantida-
nutritiva, falta de ilumina- a) é impossível assegurar de certa de vacina; D) a
çâo etc, ou resultar de que iodas as aves vacina- ave pode ser solta imedia-
simples vício: as aves com das, por exemplo, por água tamente, sem necessidade
costas desnudas devem ser de bebida, recebam a dose de esperar que a gota seja
retiradas 0« tratadas con- imunizadora de vacina, par- aspirada, como> acontec no
venientemente- ticularmente a vacina con- método tradicional do con-

tra a Newcastle. O vírus ta-gótas; c) elimina o pro-
... _. vacinante nâo se transmite blema da conjuntivite, aci-

e) —¦ dcbieagcin_ — Os de „ma _ve outra; dente comum no método
erros desta operação van- ___ flS avCf. vacinadaS convencional; d) reduz a
am do excesso a insuficiên- „So trati--mitirão vírus va- possibilidade de contamina-
cia; quer num quer noutro (?fnic0 a suas companheiras^ ção da vacina, durante o
caso ocasionam distúrbios _ ,e acontece com as va. trabalho de vacinação,
graves, principalmente nu-
tritivos (algumas aves mor-

frH'£ti ÊXITO NA EXPOSIÇÃO
Sta deb,caeem é ™" DE ' 

UBERABA: MAIS
O uso de pesticidas («ti- D Li IfUi-J J±llllflfíld
cirias, inseticidas, etc),
assim como pinturas, em- BELO HORIZONTE (Sucursal) — De 3 a 10 do
prego de herbicidas, enfim, , ,„ . ,. ._. „ „„iu«.. .«^.i^Sn
.as drogas químicas de mo- corrente, Uberaba assistiu a maior e melhor exposição
do geral empregadas na de quantas já se realizaram naquela cidade do

rf sCcausa0dTdoeS" Triângulo Mineiro. Ali se efetivaram, conjuntamente,
mortalidade em aves. Tam- a XXXIV Exposição Agropecuária de Uberaba e a
bém ocorrem problemas __ Exposição Nacional de Gado Zebu, acontecimento
quando o uso de desinfe- _ T „. n:_-.„-««
tantes é abusivo (intoxica- a *ue compareceram o governador Israel Pinheiro,
ção crônica, com mau ren* numerosas autoridades, além de fazendeiros de todo
dimento econômico dos lo- • técnicos do exterior,tes); *"

MELHOR A vaca campeã foi Beija
g) — alimentos estrag/n- mr> com 631 k_ de proprie-dos — As contaminações EEPRESENTAÇÀÕ dade de José Humbertomais freqüentes sao devi- A lho_ vepresentação Rodrigues do Couto; reser-

rias aos cogumelos, que po- foi da Gj os animais vada campeão, Maruja.dem agir diretamente por is ados entra.parasitismo (aspergilose), _am numa -0 de 55 COMPRADORESou através de suns toxinas; por cento Dessa ^ ío. VENEZUELANOS
. . 1 aiaon apresentados quatiroli) — prcaaaores — Con- \qütos aCima de goo k cada A exposição de Uberabasideram-se também, entre um 3 vacas acima de ¦ é tradicionalmente conhe*eles cães e gatos, embora 700 k cida pela aprcsentação do

melhor se refiram os ra- A classiíicac_0 _*.„_-. _ebU. Ao certame compa-

mais8 sSestre' 
°e 

riomé"ti- ?Pfesent°u .como cam^al° receramf além de outros vi-mu nuca e uumesu 0 touro Gomcaii, marca R, ... , ...cos que podem entrar no quc u 900 k> com 6{ sitantes estrangeiros, tecm-
galinheiro e provocar o pa- meses de pi.opriedade do cos e fazendeiros venezue-
nico, alem do sacrifício de íaze„deii-o Rivaldo Macha- lanos, que fizeram numero-várias aves diretamente; do B de uberab re. ms J ^., servado campeão, o touro

D — iluminação — Nos Libero, com 679-k e 35 me- versas íazendas do triàngu*
Estados Unidos é um rios ses> lo com esse objetivo,fatores de maior mciden-
cia patológica." Segundo
Hammarlund "as aves são
mais sensíveis à luz que à
nutrição":

j) — isolamento — A
granja avicola moderna é
inteiramente isolaria, não
admitindo visitas cie qual-
quer espécie. Também os *2 

AraçãO ÇOITipIet^í
galinheiros dentro da gran- "
ja devem ter pessoal pró-
prio pai-a o trabalho.

aireríta
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Correio da Manhã 1

FEMININO

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 DE MAIQ DIS 1908

na Casa Garson ¦1,
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Teus /iWios nao são teus filhos,
são filhos e filhas da vida,
anelando por si própria.
Embora estejam contigo, a ti não pertencem.
Podes dar-lhes teu amor,
mas não teus pensamentos,
pois eles têm seus pensamentos próprios.
Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas:

pois que suas almas residem
na casa do amanhã, que não podes visitar
sequer em sonhos.
Podes esforçar-te por ts- parecer com eles,
mas não procures fazê-los
semelhantes a ti,

pois-a vida não recua,
não se retarda no ontem.
Tu és o arco do qual teus filhos,
como flechas vivas,;' são disparados...

Que a tua inclinação na mão do Arqueiro
seja para a Alegria e a Felicidade.

SIM! Na CISA GARSON,
JUROS? NUNCA! e você compra com

maior desconto, maior prazo e maior garantia,
os melhores aparelhos eletro-domésticos.

rast emp

^^Í^^|í|:»B iÈffi I M mmWliaWSmmmmímwW* 1

Rafrliira-tr BRISICMP mad. 14 DP
Preço di TiMIa: NCr$ 1.958,00
Praça especial GIRSOU,

PRRZO COM DESCONTO: NCr$ l.bUl,
00
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lauta. BRISTEMP MOÍ. 445
PraeiitHMa: NCrS 1010,00
Praea «ledel GIRSOU,
I PRAZO COM DESCONTO:

00

^^^^H^^^^^S—^

NCr$ 820,

*'¦ 
^P ÜMÍB___________________- i. -:M

Fogio BRISTEMP Imperador - 6 locas
Preço ia Tabela: NCrS 924,00
Preço especial GIRS0H, '

fi PRAZO COM DESCONTO:

lüAji «trs 75B.00

Castímopson
Fundada em 1927

| Urugualana, 5 - Urugualana, 105/ÍC7 - Ouvidor, 137 - Alfândega, 118 •
s * Raimundo Correia, 13/19 <c.p»t.bin»y Conde de Bonfim, 377 <nj«.) * Visconde

-S do Plrajá,4 (ip«n*n. . «abertas diariamente atéàs 22hs

NOSi ©ÂIVlOS OÃRÁiMTIA EM UÔBK0.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio do 1968
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Feminino

MODA

MESMA

PARA

MÃE

E FILHA

. Essa modinha de míie & filha
que se vestem iguais é mesmo uma
graça. A gente não sabe quem é a
mais alinhada; A mamãe fica mais
jovem e a filha mais parecida com-
a mãe.

Mas é preciso faze-la na medi-
da certa, para atingir o gosto e a
conveniência das duas. Nada mui-
to sofisticado ou infantil demais,
criando assim um acordo perfeito.

Para o Dia das Mães trouxemos
a bossa, que não é nova, mas queàs vezes anda um pouco esquecida,
uma pena!

O primeiro modelo é para ser
feito em gabardine, tergal ou lai-
nage azul-marinho. Colarinho de
colegial, punhos e uma grande
gravata em fustão branco. Corte
reto e ligeiramente evasé.

O segundo: jumper em veludo
grosso, café. com as alças abotoa-
dás por fivelas douradas. Na saia
grandes bolsos, completamente re-
dondos. Para ser usado com col-
roulé, ou chemise.

O xadrez ou madras em dois
tons ainda é bossa neste inverno.
Vestido reto, sem gola, com punhos
nas mangas em xadrez bordeaux e
branco. Por cima, um gilet' bor-
deaux, curto e ajustado, decote e
bolsos debruados do mesmo tecido
do vestido

E não podia faltar um preto &
branco: vestido com cintura corta-
da, tendo na blusa um peitilho abo-
toado com botões brancos, termi-
nando atrás em cinto. Saia ligeira-
mente franzida dos lados. Punho e
gola brancos.

"" ' ii' ¦ i- '
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MASSAGEM

falele

Inúmeros são os tratamentos a que podo*
mos recorrer, a fim de mantemos a pele saúda-
vel e jovem.

'. .' ¦'. . •¦• .(•„
O ideal seria valermo-nos sempre de profis-

sionais competentes, que, além dos cuidados
científicos necessários, poderão também dar a
devida orientação para os tratamentos caseiros.

Entre Asses tratamentos destacaremos a au-
tomassagem, que deve ser feita através de movi-
mentos contatos, seja para o caso de pele fatiga*
da, desidratada ou qualquer outro tipo de dis*túrbio. ,

Principalmente para a mulher de.meia ida*
de, a massagem facial é quase que indispensável,
visando à manutenção da pele com boa rir-

, culação.

O método da automassagem, que tivemos
oportunidade de observar, em várias demonstra*
ções, por ocasião do XXII Congresso. Internado-
nal de Estética e Cosmetologia, em Barcelona,
onde foi apresentado por Mme. Vallsse, é muito
eficiente • prático. Provoca uma reativação da
circulação sangüínea e o faz sem causar qual-
quer irritação i pele.

. Na execução dêssé tipo de massagem, as
mãos vão e vêm, rapidamente, mas com delica-
deza, por sobre todos os pontos de interesse.

Tais pontos são, naturalmente, em volta do.*
olhos, em torno da boca, na testa, sob o queixo
t no pescoço.

Estabelece-se uma ligação entre todos o*
movimentos, passando-se de uma a outra mano*
bra e repetindo-se cada movimento por 4 ou 5
vezes.

Graças a esse processo se assegura a absor*
ção dos produtos usados no tratamento, assim
como a mais rápida eliminação das toxinas, em
virtude da maior e mais veloz circulação do
sangue.

Claro é que, para executar a automassagem
com eficiência, devemos conhecer a musculatu-
ra facial, sobre a qual iremos trabalhar.

Daí a necessidade de ser a automassagem
sempre* orientada pela esteticista, que deverá
ensinar cuidadosamente os movimentos acerta*
dos, bem como o tempo de duração.

HORÓSCOPO
Prof. Saddrnddiii

As pessoas nascidas nesta semana são en-
tusiastas, dotadas de incomum senso de respon-
sabilidade. São criticas demais, podendo perder
valiosas colaborações por isto. Têm uma inteli-
gência inquisidora, que as ajuda a obter conlie-
cimento. Podem chegar a ser famosos represen-
tantes comerciais, organizadores técnicos e admi-
nistrativos, professores, secretários.

Os astros favorecem as viagens em compa-
nhia de pessoas amigas. A solidão deverá ser
evitada estes dias.

CARNEIRO ,

(21 de março a 20 de
abril)

Interesses: Dedique to-
dos os cuidados à solução
de problemas de ordem
prática, não negligencie
os detalhes. Aproveite tô-
da e qualquer boa vonta-
de que encontrar. Amor:
Pode fazer projetos para
o futuro próximo; felici-
dade preconizada pelos as-
tros. Desconfie, porém, de
sua sensibiljdade exaltada.
Saúde: Há possibilidades
de pequenas indisposições.
O seu regime carece das
calorias indispensá-
veis. Dia feliz: Sexta-fei-
ra. Côr favorável: Pis-
tache.- Número da sor-
te: 3.

GÊMEOS

(21 de maio a 21
de junho)

Interesses: O ponto de
vista alheio deverá mere-
cer sua consideração. Não
seja intransigente, bitola-
da e terá ótimo desenvol-
vimento em determinada
iniciativa, ora em vias de
solução. Amor: Uma pro-
posta levará seu espirito
à confusão e à magoa. Não
perca a calma enfrentar-
do o problema com sobrie-
dade de maneiras e deci-
são inabalável. Saúde:
Mudança de temperatura
causará gripe. Dia feliz:
Sábado. Cór favorável:
Azul-cinza. Número da
sorte: 6.

LEÃO

(33 de julho a 23
de agosto)

Interesses: Indague., dis-
cretâmente, provocando
confidencias, para chegar
à constatação da atitude
de alguém considerado
amigo. Amor: O encontro
não será casual e sim pro-
Vocado por pessoa que se
interessa por você. Um
telefonema encaminhará o
assunto ao ponto desejado.
De certa forma agirá como
bálsamo e o otimismo vol-
tara ao seu coração. Saú-
de: Os astros propiciarão
ótima saúde, neste perio-
do, mas cuidado com cor- •
rentes de ar. Dia feliz:
Segunda-feira. Côr favo-
rável: Azul-marinho. Nú-
mero da sorte: 3.

BALANÇA

(23 de setembro a 23
de outubro)

Interesses: Necessidade
de apressar soluções e
cumprir promessas de vi-
sitas. Amor: A derrota
aparente é na realidade
início de capítulo interes-
sante e objetivo. Não dra-
matize, procurando mos-
trar-se afetuosa' e corda-
ta. Sorria, criando o cli-
ma de otimismo tão ne-
cessário ao período. Saú-
de: Perigo de acidentes
caseiros, queimaduras e
quedas. Prudência, pois,
rias atividades. Dia feliz:
Quinta-feira. Côr favorá-,
vel: Tabaco. Número da

sorte: 6,

SAGITÁRIO

(23 de novembro a 21 de
dezembro)

Interesses: Compra e
venda prometerão lucros
acima do razoável. Não se
deixe dominar pelos afa-
zeres domésticos. Amor:
Siga a inspiração do mo-
mento, levando em conta,
porém, o futuro, sem es-
tender-se muito longe.
Não há motivq para te-
mer rivalidades. Não
abuse das , excelentes
perspectivas a seu favor.
Saúde: Não seja escrava
dõ~relógio, mas regulari-
dade é normal, necessá-
ria. Dia feliz: Segunda-
feira. Côr favorável: Bor-
deaux. Número da sor-
te: 7.,

AQUÁRIO

(21 de janeiro a 19 de fe-
vereiro)

Interesses: Trate dire-
tamente do assunto em
questão com a pessoa in-
dicada e será atendida.
Use diplomacia. Amor: A
melodia ressurgirá do
fundo da memória, ,liga-
da indissolúvelmente a
determinada pessoa. Pro-
cure distrações e trabalho
e superará as recordações:
Saúde: Faça repouso num
dia da semana, seguindo
regime desintoxicante.
Dia feliz: Segunda-feira.
Côr favorável: Verde-al-
face. Número da sorte: 7.
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TOURO

(21 de abril a 20
de maio)

Interesses: Suas inicia-
tivas serão bem sucedidas,
ótimos influxos favorecem
a realização de projetos de
seu interesse. Amor: Po?-
sibilidade de uma viagem
e encontro com a pessoa
amada. Período de gran-
de harmonia para os na-
morados. Dia» propícios
entre domingo e Quarta-
feira. Saúde: Posição ne-
gativa dos astros podem
causar-lhe dores de cabe-
ça e nervosismo. Dia fe-
liz: Quarta-feira. Côr fa-
voràvel: Abacate. Nume-
ro da sorte: 2.

CARANGUEJO

(22 dc junho a 22
dc julho)

Interesses: A crítica im-
piedosa servirá de e.stimii-
lo à sua vida profissional.
Não caia, porém, no ex-
tremo oposto, escravizan-
do-se ao trabalho. Amor:
O período da separação
influenciará de maneira
imprevista, a revigorar o
sentimento julgado perdi-
do, superado, num retorno
ao capítulo anterior. Saú-
de: Só se dá valor ao que
corremos risco de perder.
Não chegue a este ponto.
Cuidado. Dia feliz: Do-
mingo. Cór favorável: La-
ranja. Número da sorte: li.

VIRGEM

(24 de afiôst*fF22
de setembro)

Interesses: Circunstân-
cias afortunadas irão per-
mitir-lhe destaque no ani-
biente de trabalho. Apro-
veite os eflúvios felizes
dos astros e consolide a
posição. Amor: Descobri-
rá a realidade acerca de
pessoa do seu interesse
particular. Chegou o mo-
mento de revelar. — de
maneira natural e espon-
tãnea — as queixas, as má-
goas. Saúde: boa, exi-
gindo somente cuidados
preventivos. Dia feliz:
Tèrça-fcira. Cór favorá-
vel: vermelho. Número
da sorte: 7.

ESCORPIÃO

(24 dc outubro a 22 ',

de novembro)

Interesses: .Notícias rie
uma atividade a seu dis-'
por e que poderá ser rea-

' lizada com êxito pleno. A
resolução deverá ser toma-
da o mais cedo possível,
òu perderá o - excelente
ensejo. Amor: Não chore
por quem não merece lá-
grimas. A vida poderá re-
começar outra vez. Tente.
As perspectivas são boas
e' todas a seu favor. Saú-
de: ótimas possibilidades
oferecidas pelos astros no
setor saúde. Dia feliz:
Sexta-feira. Côr favorá-
vel: Amír.-elo-enxòfre. Nú-
mero da sorte: 9.

CAPRICÓRNIO

(22 de dezembro a 20 de
janeiro)

Interesses: Emoções e
sensações positivas a do-«
minarão durante o ciclo.
Poderá mostrar suas qua-
lidades reais, vencer, em
toda a linha. Amor: Você
descobrirá em temgo um
segredo e lançará mão
dele como o remédio efi-
caz — ciúme bem dosado.
Cuide de sua beleza, tão
necessária durante o pe-
ríodo. Saúde: Sistema
nervoso sofrerá desgaste.
Cuidado com a mudança
de temperatura. Cuide da
garganta. Diaz feliz:
Quarta-feira. Côr favorá-
vel: Verde-nilo. Nume-
ro da sorte: 4.

PEIXES

(20 de fevereiro a 20 de
março)

Interesses: Tudo correrá
normalmente. Não se alar-
me. Poderá dedicar mais
tempo à vida do lar, aos
assuntos de ordem parti-
cular. Amor: Tudo cone-
rá a seu favor no terre-
no sentimental, se der
provas de constância, le-
vando a bom termo o pro-
metido. Saúde: Não po-
nha a perder o ambiente
de alegria e otimismo.
Controle-se. Haverá ne-
cessidade de consulta mé-
dica. Dia feliz: Sábado.
Còr favorável: Cinza. Nú-
mero da sorte: 6.

,\;
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Nem só a mulher que trans-
mile a vida fisica é màe. E o
rlia-a-dia nos mostra que muitas
vezes mães de criação, e até mes-
mo babás, são muito mais carl-
nhosas do que as verdadeiras.

E entre essas "mãe-não-mãe",
que não tiveram um filho, mas
rjue assim consideram uma ver-
.ladeira multidão de jovens, apa-
reco uma mulher de tempera-
mento forte, rosto sempre sor-
ridènte sob o véu do hábito: Ir-
má Maria Imaculada, que às vê-
zes se aborrece, dá broncas, por-
que ser religiosa não anula a na-
tureza humana.
MÃE É AQUELA QUE DA VIDA

Se bem que considere uma
coisa muito difícil, Irmã Imacula*

da se sente muito realizada como
Mãe Espiritual."Ser mãe é, fundamentalmen-
te. transmitir a vida. E quando
a gente sente que está realmen-
te ajudando alguém a se reali-
zar, a encontrar o caminho, está
também dando a vida."

A religiosa náo reprime seu
instinto maternal, muito pelo
contrário. E é justamente porque
o conserva que pode fazer o bem.
A mulher normal não pode eli-
minar esse instinto, "o que acon-
tece é que ela realiza essa ineli-
nação natural de modos dife-
rentes".

AMOR A DEUS, AMOR
AOS OUTROS

Tudo o que faz uma religio-

sa é, em última análise, por amor
a Deus, que inspira e dá uma
razão de ser à sua atividade.
Além disso, explica Irmã Ima-
culada, ela encontra também
uma realização pessoal amando
os jovens como se fossem seus
próprios filhos. "Dando-se aos
outros, uma freira encontra sua
própria satisfação."

A ARTE DE SER MÃE
Ser mãe — e màe espiritual

— pode ser transformado em
uma arte. Tsto, no sentido da pro-
cura de uma perfeição, de reali-
zar uma sensibilidade. "Mas mais
do que arte, ser mãe é uma ne-
cessidade da natureza."

D}.".-'. <1--> oís.vj* alunos, Irmã
Imaculada procura principalmen-

A

maternidade

oculta

sob o veu

Marli Berg

te ouvir, "isto deve ser uma ver-
dadeira arte" e náo encher de
conselhos e recomendações a
quem a procura. "O 

que as me-
ninas mais precisam é encontrar
quem as escute com interesse e
calor humano. É assim que eu
agiria se tivesse filhos."

ÀS VEZES SE PERDE A
PACIÊNCIA

"Não. de jeito nenhum a rc-
ligiosa tem que ter uma pacièn-
cia absoluta. Dc vez em quando
dou minhas broncas." Irmã Ima-
culada confessa fazer um grande
esforço para se dominar, "mas
mesmo assim, de vez em quando

escapa. 0 hábito não faz o mon-
ge e não se deixa de ser humano
porque se fêz votos. De qualquermaneira é uma ocasião de a gen-
te saber reconhecer suas faltas e
recomeçar. Gosto muito de uma
definição que diz: "santo é aquè-
le que recomeça cada dia a pro-
curar ser santo".

. MÃE ESPIRITUAL
RECEBE AMOR?

Irmã Imaculada recebe nume-
merosa correspondência de suas
ex-alunas. Casamentos, nasci-
mento de filhos, tudo de impor-
tante é comunicado. Atualmen-
te, como diretora da Faculdade

Sta. Úrsula, ela tem entrado
oii) contato com a juventude
masculina, "e os rapazes não doi-
xam de ser carinhosos também.
Um de nossos alunos foi, em IxM-
sa de estudos, para a Espanha, a
em pouco tempo já me escreveu
3 cartas. Isso mostra que houve
estabelecimento de laços. As vê-
zes, como qualquer outra mãe,
também sinto que não estou atin-
gindo um ou outro".

A mãe normal o adulta pen-
sa mais em amar do que em ser
amada. E amor de verdade é gra«
tuito, é desejo verdadeiro do
bem do outro. "Há mães cgoí.s-
tas, que os psicólogos chamam
de "captativas", isto é, querem
captar tudo para si, querem quo
os filhos sejam eternamente
seus, não tenham sua vida pró-
pria. Isso c imaturidade. A ver-
dade é a mesma também para as
religiosas: há as maduras e as
imaturas."

Se a mãe carnal tem que ser
desapegada, mais ainda o tem
que ser a màe espiritual. "Cora
uma compensação: pode atingir'
muito mais crianças."

A MAE IDEAL

Mãe é aquela que sabe amar.
Ela se preocupa com a transmis*
sáo da vida integral para os fi*
lhos. procura lhes dar uma assis-
téncia perfeita, sem prendê-los,
procurando que o filho se reali*
ze numa vida pessoal e indepcn*
dente.

Para Irmã Imaculada, "mãe

perfeita é a minha. Com 36 anos
ela ficou viúva c se dedicou sem-
pre a mim, que sou filha única.
Quando resolvi ser religiosa, mi*
nha família se opôs tenazmente.
Minha mãe acabou com as dis*
cussôes, dizendo a meus parcn-
tes que a pessoa que mais po*
deria sentir minha falta era ^ia,
e nem por isso interferiria' na
minha vida. Achava que eu ti-
nha direito de ser feliz como
qujsesse. Acho que foi oblaliva
ao extremo. Deu tudo c é utiia
mulher feliz. Se bem que de uma
maneira diferente, a religiosa sa
enquadra nesta situação, fi im-
porlante que ela seja autêntica e
tenha vocação".

DIA DAS

MÃES.

SEM

ROSAS

Suzette Simõea

QUAL 0 SEU PROBLEMA DE BELEZA?
r|-1 iiual fôr — T.leíone para 42-3291. Ambos os sexos.
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Existe dia rio soldado, dia da rriança. dia do hãn-
cario e dia de tanla coisa que todo dia é dia. Bem,
nesse pé, criaram o Dias das Mães, que junto com o
Dia dos Pais, (• o mais importante, o cofiierruo queo diga. As mães reclamam, nfio querem presentesalegam que seu dia são Iodos, mas acabam capilulan-
do dianle cie uma dúzia de rosas, ou ria tão sonhada
blusa. Os filhos prometem fazer o serviço de cisa.
mas quebram tudo. o bolo sola. a carne queima e ò
jeito mesmo é a maezmha preparar um "áliriôço éspe-
ciai" em homenagem a ela.

Na favela. Dia das Mães se comemora na escola,
com festinha ria professora e corações pintados dizei.-
rio de amor eterno. Presente no duro é muito difí-
cil. Às véf.es, uma galinha extra para melhorar o ai-
moço. e é só.

'J ¦

UM CASTELO NA LAGOA \
"Meu nome? É d; Ana. Ah. né não! <_ Ambrosia

Maria, mas o pessoal me chama D. Ana e eu iáaeos*.
tumei, sabe."

De vestido florido, apressada. D, Ambrosia, que»
dizer, D. Ana. esquece o nome como esquece a idade,
mas. segundo sua filha. ,-tem 50 e poucos".

Sua casa. pequenina, nos fundos da casa da filha,
é o castelo das redondezas, não tanto pelo tamanho,
(tem 5 pecas), mas porque, além de acomodar alguns
de seus 8 filhos e õ netos, tem espaço também "(_ára
os postiços". Na beirinha da Lagoa, entre o Lebloa
e Ipanema, mais precisamente na Ilha das Dragas;
9fi. vive D. Ana afirmando que "mãe precisa educar
os filhos e não deixá-los largados por aí".

Ilá 18 anos. como precisava trabalhar de do.l_i.es--
tica em casas de família, veio do Estado do Rio e ins-
lalou-se num cantinho para poder ler onde deixar-
as filhas1. Hoje. ela não trabalha mais, porém tom_i
conta das crianças das vizinhas que não tem onda
deixá-los. À sua volta há sempre bandinhos alegres,
que entram e saem, fazendo uma tremenda algazarra,
sem que ela perca a paciência nem por um minuto..

Sem saber escrever nem ler, ela toma conheci-
mento do mundo que a cerca e não perde nem um pou-i
co da sua simplicidade. No começo, teve muita difl—j
culdade em educar tantos filhos, pois 6 das criançaa,
foram deixadas à sua porta quando eram ainda be-j
bezinhos. "Agora é tudo mais fácil e meu maior so-
nho é que eles tenham uma vida melhor que a qu*:
eu tive." ,. '

Seus netos estão na escola para aprender o que
ela não pôde e em casa D. Ana lhe? ensina reügiãal
e boas maneiras. Do mais velho ao caculinha vêm toW
dos beijá-la e pedir a bênção antes de sair.

UMA VIDA SIMPLES

D. Ana é o anjo bom da favela, por isso não pára'
quieta um minuto, tem sempre alguma coisa para]
fazer, uma criança para cuidar. Para as crianças é,
sempre acessível e diante de uma travessura maior."só passo um pito, mas não bato nunca". (

Televisão adora, más falta tempo para assistir.,"Minha filha tem um aparelho em casa e sempre
que posso vou até lá assistir as novelas." O neto, que
mora com a filha, ajuda a mãe a desenhar riscos para
tapeçarias que fazem e vendem no Bazar do Ambu-
latório da favela.

D. Ana tem medo de entrevista, porque "às vê-
zes eles vêm aqui e querem anarquizar com a gente'%
mas as crianças adoram a farra de tirar fotografia
e reclamam para sair junto da avó. )"Mini-saia eu acho muito bonita e gosto, mas s6
pra gente moça, senão fica feio." Dizendo gostar de
morar na favela, que é mais perto de tudo. apesar
das precárias condições de higiene e conforto, a m§e
preta da Lagoa adoraria se mudar para outro lugar,
onde as casas são mais bonitinhas e bem maiores.

A verdade é que na favela, não se tem tempo de
lembrar que mãe tem um dia especial. Segundo D.
Ana, "a gente tem ou trai coisas p»a laonur".
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Em se tratalido de banheiro, várias
coisas podem acontecer...

No projeto apresentado, procurou-
se a independência de cada um dos
diversos serviços, assim: banho ibanliei-
ra-piscina), toilette (bancada com la-
vatório e armários embutidos) e servi-
ços propriamente ditos (gabinete com
vaso e bidê) separados por painéis com
portas de cristal blindex. Quanto aos
materiais, o teto será rebaixado em
gêsso, com iluminação indireta, comple*
tada com iluminadas pendentes para
a banca do toilette. Pintura do teto:
branca.

As paredes serão revestidas em
placas retangulares (aproximadamente
25 cm x 50 cm) colocadas utilizando-se
a maior dimensão, no sentido horizon-
tal, e conseguindo-se dessa forma au-
mentar o comprimento da peça pela
predominância das horizontais. Os pisos
da banheira-piscina (inclusive os de-
graus de acesso à mesma) e do gabinete,
em mármore igual ao das paredes. O
piso do toilette forrado com tapete de
nyton (o .mais fclpudo possível...
HEINü!) vermelho, e portas do arma-
rio revestido em plástico da mesma côr.
Bancada dos lavatórios também em
mármore da mesma qualidade (já que o
seu banheiro não é loja, nem exposição
de materiais de construção). Louça sa-
nitária rosa. Quanto às ferragens dás
louças (torneiras, chuveiros etc.) basta
visitar o Museu de Arte Moderna e co-
nhecer os banheiros dé lá... Estas fer-
ragens estão à venda "nas boas casas do
ramo"... E, acima de tudo, uma fôr-
ma de fazer um excelente programa
cultural As divisões serão todas em
blindex transparente na côr fume,
substituindo a clássica divisão de alumí-
nio e acrílico.

Por hoje chega...
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LEGALMENTE

FALANDO

Hélio Contreiras

O chefe de todo homem i Cristo, o chefe d»
l tida mulher é o homem. O homem nio foi tira*

do da mulher, mas a mulher do homem. O ho*
mem não foi criado para a mulher, mas a mulher
para o homem (São Paulo, Primeira Epístola aos
Coríntios, 11-79).

Alguns dos apóstolos de Jesus Cristo, tal co-
mo São Paulo, viam a mulher, a mãe, como ver-
(ladeira escrava do homem. Na civilização cristã
e ocidental foi Cristo o primeiro a clamar pela
igualdade entre o homem e a mulher. Foi quem
primeiro disse: "Também eu não te condenarei;
vai e não peques mais."

A sociedade'ocidental ainda utiliza e afronta
as mulheres e as mães com preconceitos os mais
desumanos. A mãe solteira ainda é uma p/Ma no
Ocidente. R. ao invés de se. encarar frente a
írente o problema, de âmbito econômico-social,
a legislação ainda se deixe dominar por precon-
coitos, cuja origem vem de uma sociedade inse*
gura e débil.

A mãe solteira ainda se encontra marginali-
zada, do ponto de vista jurídico, repudiada pela
sociedade, ao invés de integrada no consenso so-
dal. Nem lhe oferecem emprego, nem confiança
íe é creditada. É. quase tratada como se fosse
una ex-presidiária, sem poder sustentar condig-
,'amente seus filhos.

A situação da companheira deverá ser regu-
imentada por lei, devendo-se garantir legalmen*

,.e todo o amparo legal, e ainda todos os direitos
da esposa legítima, após cinco anos de convivên*
cia cem o companheiro, e exibição de provas
testemunhais e documentais.

A sociedade oriental não vê a mãe solteira
como a-ocidental, com preconceitos e sem huma-
riismo., Para os orientais, a suprema realização
da mulher é a maternidade. Mesmo com süa
penetração profissional mais objetiva do que a
da mulher oriental, a mãe ocidental ainda sofre
os preconceitos e tabus de uma sociedade con-
servadora.

Há no Brasil mais de dois milhões de mães
solteiras e aproximadamente seis milhões de
mulheres desamparadas por lei, casadas apenas
no religioso, seja por falta de escrúpulo do mari-
do. tal como as que estão casadas apenas no civil,
mesmo sendo religiosas e professando a fé ca-

¦*-¦¦¦ 
i

t. .. ¦ .. ___

_____________________¦ ' ___HVÍ1______H
Si * «*____[ iq I y'::-. m

mV-y--: '.¦*v;._ia mmmÊF'¦:¦ m
\m\ ¦ ¦ ' "'V''. '^ÊãW^^^m\\ \W- * % tà*mm '4R

¦ HlV 7m%t \m. w m%. ¦ ^InS ¦•¦' ' ¦ ¦'^••'-¦11 ¦
W&ÊÊÈÊÊÈ ' <^1W^' T»:iaH(l_ feilÍB^;TPl! —fll'mmWÊÊÈ '""<:S >>WÊ&m\': 4?__$*5_' 'WmmW:'^mm\ A!«BI B»ifIíl__M'-flB&Siw B^SP v ''''3 1

:iw|^___v V'A!*^^B' llawM __¦ I

IL'* Àm ' , i»'i«l §¦¦•¦: ____H_MP'rJ_i__l
IhBS: :>V^ ^«8__<^_____i:' ' ' '' '' ¦ ¦-_¦ t-'-": II
»_IR': , füRl ¦ I ¦ - __¦ l» '|VpH^Hf^': ' \>4£«_____________r^<"::: : ¦„» «t: ¦- _i A. ___j^__i'^'''*'%>S______I ¦¦*;'..:¦:¦"¦:¦'¦¦;¦"¦::¦:¦. v;*)! ¦:¦: <;^': ''!__¦ INB^ - ____I^K**^H^Hh| ^k |tgMM K-y*': »/ /H PU 4__B^VxPSI

B ia__i_l lü Bí'1 a** \ _IBI ^pfl^ ¦••¦ __r^I1Ibíí8 I
^mW$&& '1 

^B'';-:;;:'í ¦¦¦'¦¦1jmmÍmf^'' -y^^y- ¦'i' '-^^y^Êm ___T V:^_____k -'''''' _t________T '^ ^^ '" ________|

lv^-**3 ^al ^ li _____¦
H'¦¦• '""«wíjSj Hf]|H_dJP^^iJ^'ix_|M ^^^.'4''<-.:_H^^L-- I

B. ¦¦ •¦^•¦'¦¦:-_Px^si___WB
_______________ "'>i ' ': ¦'•!¦_ ¦ „>J^;___|___B??' H

*^***^^^HflBBB ^mW. ^^^^^'r^H
^>^^^ :'¦ '¦: ':>'¦»¦ ^^_^^B*' ^^^^^!vTi^^^^^^^^B

ryJfSiS 

-BBÍa_MÍÉflP9iHI ^¦Éü:':--.;:;:;:.'. ' ¦ ^i^fl ^B

*' __¦___! _>:'-i:»:'':: ¦W* ': VÍÍ.Í-MM- / ^ ^-OSii» ___¦¦¦ ^¦(^¦^¦::-:;-:::-: :.;.^x_P_______r - : :-' v-v.V.™»^^
ív5:lífM_^W| ^k _B_|HF '!_______________________¦

-'-¦"-xTjw j__*L___ __ il____________________________H' /«'is^íaaal BÜH Hl___| fl
fl B -:~>^__________________________________________________________B

fl%^^9 Hf___ H• ^B ^By:-:<:^V?l':aBI ^K_IB

tólica. Na região Centro-Sul é onde existem mu-
lheres em situação mais irregular, em face do
desenvolvimento mais acentuado, que transfor-
mou bruscamente a sociedade. _,„. ... .

DIREITO UNIVERSAL ;:

A igualdade de direitos entre mulher e' homem já é universal, com a aprovação na As-
sembléia Geral das Nações Unidas de 9 de
novembro passado, da Declaração pela Elimina-
ção da Discriminação contra a Mulher; cujos
principais objetivos são evitar quaisquer obstá-
culos à livre ação da mulher nos âmbitos social,
trabalhista, político, jurídico e intelectual. Na
Conferência internacional sobre Direitos Hum o-
nos, convocada dia 22 de abril passado pelas
Nações Unidas é que se encerrara amanhã, em
Teerã, está-se investigando o fiel cumprimento
pelos Estados membros da ONU daquela decla-
ração. Não estão previstas sanções jurídicas
para os Estados que não estão respeitando os
princípios éticos do documento, mas apenas
sanções morais.

'.. 
NO BRASIL

A mulher brasileira começou a trabalhar fo-
ra do seu próprio lar em 1830. Em 1920 inten-
sificou-se a participação feminina na mão-de-obra
nacional, atingindo aproximadamente 15 por cen-
to.. A luta da mulher brasileira pela justiça tra-
balhista foi árdua, tendo sido rejeitado no Con-
gresso Nacional, em 1911, um projeto sobre o
..trabalho das mulheres e dos menores.

O Código do Trabalho de 1917-1919 trouxe
algo de novo quanto à proteção à mulher traba-
lhadora, mas muito timidamente. Só em 1930
vieram leis regulamentando as condições de tra-
balho das mulheres na indústria e no comércio,

v sendo a legislação completada em 1932. Em 1935; foram aprovadas novas leis, em condições inter-
nacionais, regulando o trabalho feminino, tanto
na indústria quanto no comércio. Em 1937. foi
regulamentado o trabalho noturno da mulher.
Em 1938, o trabalho feminino nas minas.

A Constituição do Estado Novo regulamen-
tou as normas 

'jurídicas sobre o trabalho dos

menores. A igualdade de direitos entre o homem
e a mulher que trabalham (igualdade relativa,
porque as leis não superam os preconceitos, in-
felizmente) veio com a Consolidação das Leis do

Trabalho, em 1943. A CLT superou uma lei apro-
vada durante o Estado Novo, que permitia a re-
dução do salário mínimo das mulheres, quando
elas recebessem assistência médica e ensino pro-
fissional ou técnico no local do trabalho.

A Consolidação das Leis do Trabalho — em
princípio no seu artigo 372, e ainda com as mo-
dificações eme lhe foram introduzidas na gestão
Castelo Branco, a 28 de fevereiro de 1967, as-
segura à mulher trabalhadora os seguintes di-
reitos: proibição do trabalho de menor de 1-1
anos, regime de aprendizado profissional às me-
nores de dezoito anos, proibição de trabalho no-
turno, salvo em casos específicos, proibição de
trabalho prejudicial à saúde e à moralidade,
igualdade de salários com homens, direito a cre-
ches para seus filhos.(se a empresa tiver mais
de 30 empregadas), funcionamento de serviços
médicos no local de trabalho, licença remune-
rada no período de gravidez (um mês antes e
dois meses após o parto). E obrigação das auto-
ridades federais em manter escolas maternais
e jardins* de infância em zonas de maior densi-
dade de mulheres trabalhadoras.

Antes da Consolidação das Leis Trabalhis-
tas o trabalho noturno da mulher era permitido
e não se lhe assegurava qualquer acréscimo de
salário. As mães, após se dedicarem durante o
dia ao cuidado das crianças (principalmente
mães solteiras), procuravam empregos noturnos
de remuneração ínfima. Na gravidez passavam
períodos longos nos locais de trabalho, na sua
maioria insalubres, sendo muitas vezes vítimas
de graves acidentes.

Na América Latina. Ásia e África ainda, se
pratica em grande escala discriminação contra
a mulher. Nos países socialistas, Estados Unidos
e Europa a discriminação já é praticamente ín-
fima. Pesquisas realizadas na África e Ásia con-
firmaram que, sociologicamente, o índice de de*
senvolvimento de um povo é diretamente nro-.
porcional à cadência do progresso da mulher,
tendo por premissa a tese de que, sendo a mu-
lher geradora e conservadora da vida biológica
também o é no. aspecto sociológico.

/6l®b\
I | \f /r«4B -WVX \\ 1 I
Mft\ \áÁ) Idl 1

M

Os Beatles foram intimados a apagar vm gi-
gantesco mural psicodélico, pintado na fachada de
«lio boutique, Apple. Alccara?» os tiizinhos que o pin«
tura — uma deusa cercada de estrelas cadentes —i-
rcbnizaua a claise de todo o bairro.

O fato é que a Apple trans/onnou-se e7« ponto
de atração da capital britânica, vendendo cada «ea
mais roupas de inspiração oriental e móveis infláveis.
Atendendo ao pedido dos rbinlios, os Beatles pintaram
a fachada do prédio de branco.

Vittorio Gassman ofereceu uma grande festa
aos artistas do cinema americano atualmente em Ro-
ma. Centro da atenção geral foi Faye Dunaway (Bon-
nie), vestindo pantalonas de renda negra, e agora tu*
capital italiana para filmar The Lovers. Desculpan»
do-se porque a dolce vitá está- desaparecendo, Gass-
man ofereceu aos convidadas um programa que inciuiit
cinema subterrâneo e .macarronada aos quilos. A fes-
ta prolongou-se até tão tarde, no dia seguinte, que os
padres de uma igreja próxima queixaram-se do ba-
rulho que eslava atrapalhando as-missas de domingo.
Faye confessou mais tarde: "Nem me lembro se fui
ou não a uma festa." . •

"Mia Farrow continua apaixonada por Frank
Sinatra" — declarou. Dauid fíemmines, astro de
Elow, Up, com quem a estrela tem saído em Londres,
Alia decidiu separar-se do marido em.novembro pas-
xado. Depois disso andou meditando na índia, cont
o Mahareshi Yogi, mas de reconciliação não se fala,
A estrela esta trabalhando ao lado de Eiisabetli Tay*.
lor em Secret Ceremony.

i "Vivemos em casas separadas, mas estamos
profundamente unidos" — afirmou Cláudia Cardina-
le, guando interrogada a respeito de seu casamento
com o diretor Franco Cristaldi. "É uma situação ape-
Tifís temporária, enquanto não tomamos uma deci*
são' definitiva." Mas de seu filhinho, cuja existên*
cia só foi revelada no ano passado, Cláudia não
re separa.

x* Bobby Kennedy, i;npeIido pelo ardor dè uma
multidão de fãs, acabou escorregando e partindo tt
ponta de um dente incisivo, o que vem acrescentar
¦mais um toque a sua aparência de garotão endia*
brado. Embora bem criticado, entre outras coisas,
por seus cabelos quase longos e sempre despentea-
dos, Bob è considerado o mais charmoso dos can-
ti'datos.

Tem gente que comprou o livro de Leon Eiia-
char há quin:e dias, quando foi lançado, nas areias do
Castelinho, começou logo a ler e ainda não parou de
rir até hoje.

Beneduci-Dior no Rio, a partir do dia 14. Toda
a nova linha de calçados Dior — saltos 5 1/2, retos,
muito detalhe em prata, gorgurão fino, crepe, cores
novas, diferentes — será lançada'simultaneamente, em
Paris e no Rio. A boutique, na Visconde de Pirajâ, terá
a fachada em estilo Luis XVI, cópia exata da maison
Dior de Paris.

Considerado por Ruet o melhor intérprete de
sapatos da América Latina, Beiteduct embarca, logo
após a inauguração da boutique, para a Europa, a fim
de adquirir a última palavra em maquinaria para a sua •
indústria. , /

Chá-desfile da Lebelson Modas-— e cíiape'us '
de Sônia — próximo dia 15, no late Clube. Promoção
da Liga Feminina Israelita do Rio de Janeiro.

O Rio vai ganhar nova boutique. Onde era o
Rui Bar Bossa surgirá "Sabrina", decorada por Mar*
cos Noronha.

No último desfile de Dener, todos os modelos
traziam botões de rosa Lucien, em esmalte e brilhou*
tes. Lucien é por muitos considerado o embaixador da
arte joalheira francesa.

Sônia Viveiros de Castro acaba de gravar Viver

para os outros é melhor, a música com que venceu o
Festival da Canção de Petrôpolis.

Teresa^Barros colaborando agora, no Jornal de
Moda, de Fatos & Fotos, hoje lançado.

Alberi Seixas da Cunha vai expor retratos «a
Aícia Pataca, dia 4 de junho.

A 26." Semana da Enfermagem será comemora-

áa de 12 a 19 de maio. Entre as festividades, a Escola
Anna Nery realizará um bazar, cuja renda reverterá

para a construção em Brasília da sede da Associação
Brasileira de Enfermagem. "

CLÍNICA MÉDICA

DR. FLORIANO DE LEMOS
r.UíílCA MÉDICA B PttOFTLA-
XtA DO CÂNCER. R. Son. Dan-
'm n9 7G. sala 507 Tel 22-2748.
losidênria: R Boa Vtsta 132.

T 38-3705

! Dr, Demerval M. Carvalho
Clinica Médica — Doenças Alér.
qicas. Catete, 37 e Copacabana,
ifirvi s; 905. 25-5828. MarcaT hora

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dr. Aloysio Graça Aranha
P Botafogo. 428. ap. 202. 26-2264

Dr. Guilherme Achilles
f.ineeolosla — Senador Dantas,
117 s/1632, 2?s 4?s 6?s. T. 42-2610

DOENÇAS CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
R. Santa Clara. 38 - sala 1.125
Tels.: 57-7471 e Res.: 27-2322

ESTÔMAGO - FÍGADO
Intestinos - V. Biliar

DR. JOSÉ GANDELMANM
CHECK-UP - Prisão de centra
Rio Branco, 237 ¦ a. 605. 22-9507.

HIPNOSE MÉDICA

Dr. Ary Monteiro da Silva
Hora marcada — Tel. 28-4619.

CLINICA UR0L6GICA
DR. MOISÉS FISCH

Cirurgia, Ginecologia, O. Curtas
Av. Rio Branco. 156/623 • 42-6845

DOENÇAS DO coração 0R> A> ACKERMANN
Dra. Norma B.0. Rodrigues
'"ardlologla. Eletrocardlograma». México. 41, s> 802 • 42-872*

VIAS URINARIAS • FRAQUEZA
SEXUAL. Doonças do Senhoras.
Das 13 it IS hs. Rua Sanador
Oantas, ITT • e/ 2.120. T. 11-2447

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMIN GOS — ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO TEL. 52-6156

SANATÓRIOS

OCULISTA

— DR. ORLANDO REBELLO
OCULISTA - N6vo consultório
Av. Copacabana 605/1010. 36-1000

DR. GUIDO FERRARI
Cirurgia ocular. R. Vise. Pirajá.

. 4, sala 201. Tels.: 47-0408, 27-4957

OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Nariz, Ouvidos, Olhos
Debret, 23. 119. 42-1068 e 25-0208

DR. MILTON DE ALMEIDA
Ouvidos, Nariz, Garganta —
Av. Rio Branco, 185 s/212. 32-8787

DOENÇAS DA PELE
DR. JOSÉ SERRUYA

DOENÇAS E TUMORES OA
PELE — PtLOS, VERRUGAS,
ACNE — AV. COPACABANA,
1072 - Gr. 403 - 2»s, 4»s •
4*s, DAS H AS tf HORAS.
Tal. 37-4.1». HORA MARCADA.

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

Dr. Robalinho Cavalcanti
Clinica.Médica. Doença nervosa
México? 41. 89. 42-6724 / 26-2481

Serviço de Tratamento
e Orientação Psicológica

Psiquiatria — Hipnose Médica
— Testes Psicológicos — Pslco-
terapia — Direção dos Drs.
Ary Monteiro da Silva, Helidio
Antônio Mlziara e da psicóloga
Nelde Lobato Soares Santos —
R. Fernandes Figueira, IS —

' T. 28-4619 — Tijuca

INST. DE PSIC0TERAPIA
DINÂMICA INTENSIVA

Psiquiatria, Testes, Psicossomá-
tica — Or. ARAZt COHÉN

Slq. Campos, 43/1.021 - 36-10.17
às 2?s, 49s e 6?s, das 17 às 19h.

HEM0RR6IDAS

DRA. HILDA MARTINELLI
CoMtes ameblanas a Hemorról-
das sem operação das 13 às 18h.
R Rodrigo SUva. 14. T 52-3018

ORTOPEDIA
DR. LUTHER0 VARGAS

Rua Moura Brito. 81. T. 28-6668
2?i4*^6^^7^Bor^jiarçada

REUMATISMO
DR. WALDEMAR BIANCHI

Reumatismo • Fisioterapia —
Franklin Roosevelt, 126. 32-6589

CIRURGIA PLÁSTICA

DR. JACOB OIGHENSTEIN
3?s. S*s 14 às 19h. sáb. 9 às 12h
Copacabana, 542. s/ 303. 57-2623

VARIZES E
ÜLCERAS VAbjICOSAS

Dr. Amélio Pinto Ribeiro
Doenças Vasculares Periféricas
Av. Rio Branco, 156 . s/1215/16
Marcar hora — Tel.: 22-1189

DR. EVALD0 PARENTE '
Doenças Vasculares Periféricas
Av. Copacabana, 897, s/ 704 —
2?s e 6?s, 13 às 16 hs. T. 52-1377

PSICOLOGIA

R0MUL0 B0CCANERA
Ajustamentos, Conflitos, Psteo-
terapia. Copacabana, 861, s/506
3?s. 5?s, sábl T. 37-0359 e 57-5369

Sanatório Santa Juliana
Para senhoras nervosas. Orien-
tação: Dr. Robalinho Cavalcanti.
R. Carolina Santos, 170. 29-3954

D-E N TI S T A

DR. LAURO SÉLLOS
Cirurgia, prótese, doenças da
boca, odontologia geral. Av..
Engenheiro Assis Ribeiro, 654.
T. 90-2471.' Cetel. Mar. Hermes

RAIOS X DENTÁRIO
A DOMICÍLIO

DR. ROMILDO ANDRADE
Radiografias: Esterloscópica, To-
pogrifica da boca. Radiografias
das faces e articulação tempo-
ro-niandibular. Rua Ouvidor, 169

— SI 409 — T. 43-3177

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADE

Casa Saúde Sta. Teresinhá
Telefones: 28-2794, e 28-6668 I

(Aberto i classe médica) 1
Operações, Fraturas, Reabilita-
ção. Partos. Pranto Socorro.
Raios X, Cirurgia infantil. Tra-
tamento de queimados. Clinica
Médico-Flsioterapia. R. Moura
Brito, 81, Tijuca. Orientação:

Dr. Armando Amaral. ,

_. 2

Casa de Saúde e Mater-
nidade Arnaldo de Moraes'.

(Abarto a ciais* médica) i1
Cirurgia de homerjs • senhoras
— Partos — Clinicas de Check*
up (Inventário ds saúde com»
pleto para ambos os sexos).
Exames de laboratório « hormo-
nais — Ralos X — Parto a pro.
ço fixo Cr? 250.000. Mantemos
convênio com o hH.VS. Dire-
ção: Dr. Arnaldo do Moraes
F?. RUA CONSTANTE RAMOS.
173, Copacabana — Tel. 97-8110



¦ >.. * rir, v*.M'!».v. 157-'

yUHHWj

'.,».; 
,'' ;' 

'¦' V ':ifi-!"'.,, 
;í- 

" 
f, ¦ ^ *• ?,n'.:

KS^ip^?5tiH>il^^i^^;»^^'«i

• 'v-,. —;•-/-. r'jf:i

i-!'¦¦''"''' 7 ^wiu W Ne WI

fzh-.zzZ:.-]':':,".' 
'¦'''' -¦';¦':' :':. :;¦;/.'¦;;,i;.:'' ¦* ¦';¦.-::,'. .¦/';,;7;:'.;....-¦ '•"¦ '-^v.':';

¦t-¦ m InBIIHMUMWlB ¦;i à' **¦ —• •:-,j
-, '_i'*J»Mfe:lHBBMrW^. ''£*"'•* ":>;-* v

W^m^¥mm^mí^mW^^mWJ^jlê "t?t*.1k- ¦ •»•>'''' ¦-¦ <•"-".:.'-^ ¦»

$ " tíWüBi Br . íflrli ¦
^':''^^m^m^L^m\^^Êm%1'"' • **»**"'' :'r ¦'''£$:>$

.' .* ' 'ItJBBI BB& í: ví ¦; ^PiW t. ' ¦ ¦

- m*y^mW WÊ8&&. Z Z ¦ •¦: " V j~ )?< • :. '
:'. /arj^ B^f'-»*^;.''', ¦¦fc ¦*¦

í*2Bl ¦rr^çi Br-í:
e,*.M MB?taMgg8 . ¦ WS,'* 

Jiwnper é o traje ideal da futura mamãe. Em tom
neutro, fechado na frente por botões ou éclair, som mangas,
decotc em V profundo ou arredondado. Combina com qual-
quer tipo de blusa, seja chemise ou col roulé. Em cada
combinação diferente, um vestido novo. 0 da foto é em Jã
espinha de peixe, na tonalidade pislache, abotoamcnto
duplo e dois bolsos de cada lado. a chemise é de pois mar-
rom e branco.
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Em xadrez de lidelã vermelho, branco e
preto, este modelo é bom de usar a toda hora.
Corte c^iosé, colarinho de colegial em fustão
branco, assim como o dcbrum das mangas cur-
tas. Bolsos laterais enviezados. Um grande lato
de gorgorão vermelho completa.
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Nada mais lindo que uma fu-
tare mxman que faz do seu estado
uma ocasião de ser ainda mais ele-
ga,nt.e. Tudo à sua volta é carinho
• cuidados com o futuro bebê (que
o papai garante será menina, e ela
guarda a secreta esperança de ser
menino).

Sua moda é própria, confortável
e prática, adequada ao estado. Na-
da de muitas peça*. Bastarão quatro
ou cinco vestidos leves, de "bater",
entre eles o jumper com várias blu-
sas combinando, e um habillé. Am-
pios, sem íeitios complicados, não
devem ser muito curtos, exatamen-
te acima do joelho. Completando,
sapatos de fôrma confortável, um
número acima do costumeiro, caso
o pé inche ligeiramente. Saltos
sempre quadrados e baixos — que,
inclusive, estão na moda.

t. assim que a mamãe elegante
não perde, durante a gravidez, a
opoçlunidsde que e:ía lhe rí;\ de
pareceKjainda mais bonita e frmi-
nina.

Modelo ba-tante práti-
co em tergal areia, de-
bruario de cima abaixo
em gorgorão marrom, go-
Ia inclusive. Na frente,
carreira dupla de botóe*.

Um preto & branco não
podia faltar. Este em lã-
zinha preta, grande cola-
rinh'0 ém gorgorão de sê-
da branca e jobot de or-
gandl que chega até a
cintura,' debruado de prê-
íò. O tíetâlhe se repete
nas rnahgas.
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Um vestido mais formal,' 
que- toda futura mam&e
precisará ter no guarda*
roupa. Em veludo lisot
preto, gola e punhos exa-
gerados, em organdi bran*
co. Sob a gola, um imenso
laço' de chamalote preto,
Este modelo, como todos 01
desta página, são da Fji"
ture Maman.

¦ ^^^^^^^^^^^^^^£^Ji^||^^||||||||||jg^M Bf vk. '' Jkr ¦ ':'^H
B»v''" w£ ^SP^ .119BJ9J B^ rymmWj%í ' hWm

bHbI ' 
*"'%*¦ % ^ '¦¦ wÊ

WÊÈ' ^^È' ' ' W '
BJ BP*-' ¦

¦ÜÜ ' -iJÊrl- « m

mr 
' *^lP^P^ Ê .-íÊLL m

SE*í'"l* 
' 
m^m^mWl3ÊÊÈÊ^^m^mmWÊÊ!m\Wm^m^Bm^m^m^m^mm^mmWmv -í IW ¥ K vil Él

^fflPfiff^-^t*' JB IraM -^w' * mwrfãÈÈ

Sfmfi^MrrafflSlfSriB ^jraan WffirÈrzrT- ¦>' ÂT -iSSBJ B^^SaB sB^^^»9nBfflBJ^^ÉBl ^ *~ ^ •.^i^^W^'' Sra lç^^^KSjQBnSSrSHPi^BBl v. ^f ':$Í¥^^^BBBS^^w££^Í^H0J B

M^^^P ^^^^H BP^S- Ér ¦'ÊmmW ' 'ÉÊ WS
fíí^Sí»Í^^^^^l^^¥^iSf ^H^íi':-:->-'-:;"v:v.:^-è':'-^ '-. .'. ' ¦ ¦>%*'' ¦¦¦¦'¦'''''¦¦'>'¦&¦£&¦'$
ií^^íw-^^^^^^^^SiSSBBBr ^ v^ Q?jt 1 *¦ 

"* *r^^'* e*Tiij ií",xtX"n» J*"-^ >* ,v " v í^ -w jS' -'¦¦ ^;--- 
''~':A$Sr 

.•'¦'¦'¦' ~~ ' ^ •* - J í

I-^^Í^W^JÍ^áíwwâBBl ¦¦' ' 1 j** c' í ~  ' : ¦:''¦¦' ¦'¦' ' ' ' *':' ¦. -•¦ -iiMaiwíít1»?*^ ¦-.-.¦¦ ¦ ;. iisiwS»'-', .¦:¦:¦:¦:¦: ¦¦IvWfiâSS ¦ ¦ ¦ ' ¦'¦'"¦¦¦¦' ' '¦'¦', '¦'¦ í'££&$&¦ ' 'Vr, ^ HP«^^:;-:' :-'''',*«3áS$»-^^-r

fKSaríifiwViiIlUII ****^^**»»"^^W B»tHHww*lK&' ,_ ^ ,, fii^^N^MÍfMiBMii BUm '¦ i#ü 8" '¦¦¦¦¦¦•¦¦•'•'J^ .mm-y.^.-x. ¦«-t.-.vj-yi'»<.-¦¦¦ xaüJWA., .^K^^JB¦BBBBBBBB»¦»B^W1^>^^I^^



r caderno Correio da Manhã CaUerno de
Classificados

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 DE MAIO DE 1908
ORGAO OFICIAL DO SINDICATO DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA GUANABARA

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

f AGÊNCIAS DÉ etASSÍFtCADOS
E ASSINATURAS

Àv. Rio Branco, 185'(Esq. Alm. Barroso)
.:;yyp.:. -~/,Tel.:^M-6I56;;----;;:

GOMES FREIRE
;Ay. Gome? Freire, 421 — Teii 42*1223

CENTRAL DO BR
Edifício <lij Estação D. Pedro II, balcão 1

(ao lado do DCT) --Tel;: 28-8043

|ifíf ¦¦ COPACABANA
; Àv.. N.' S, Copacabana, 860-A

; —- Tel,: 37*1832 — (
TIJUCA

. , . Rua Conde de Bonfim, 406,
— Telf: 34*9265 — '

.v'*"'' méier
~ Rua Lucídio Lago, 271

SÃO CRISTÓVÃO
A Rua' Sãó Luiz;Gonzaga, 156, sobrado

; — TeL: 34-6084 —
WM Hli yyy--'r:;y::

¦¦¦ 
...........

.'.-.:.•'..;.:'

NITERÓI

As Agências do CORREIO DA MANHA rece-
bem anúncios classificados, nos dias úteis, das
8:30 às 19 horas. E aos sábados das 8:30 às 13
horas. *

Após esse horário, os anúncios classificados
poderão ser entregues na Agência GOMES FREI-
RE, que permanece aberta, nos dias úteis, até as

- 20 horas c, aos sábados, até as 16 horas,
Para. maior comodidade dos senhores anun-:

ciântes.ó CORREIO DA MANHA também rece-
be classificados pelos telefones 42-8323 e 52-6156,
das 8:30 às 19 horas, nos dias úteis, e das 3:30
às 13 hí*r;« aos sábados.

yyyyy-yyyy^ '¦¦'.*':¦.:¦

CENTRO — Um opto. com
vista p| Baía, 10.° and., apt.
1.005 da R. Ubaldino Ama-
ral, 90. LUIZ BABO IMO-
VEIS vende de quarto e sa-
Ia separados, coz., dep.
empr., etc. Novo. Só 8.500
de entr., r/10 anos, em alu-
gueres. Vazio. Tel. 32-0861.
Creci 466. 16754J00
CENTRO — Vendo urflent», Ce-
Focupatio, apt, com 2 qtos, s:i!n
coz, c banh, A l\m de Santana.
Tem financiamento p/Cx Eco-
riOmlea. Tratar pelo tel 43-B314
— ALMYIt WIGG — Crecl J(W7

18142 109

CENTRO — Grande conjun-
to : 6 salas, sanits., eíc.
Frente. 13.° and. e c|tele-
fone. Vende-se p| 120 m. cl
50% cm 2 a. Rr Álvaro Al-
vim, 31, grupo 1.301: Luxo.
Telef. hoje para 42-1388, ou
«manhã, 32-0861. LUIZ
BABO IMÓVEIS. Creci 466.

19182 100
CKNTOO — Cidade Nova — Ap.
frente, 2 qtos., sala, dep. Ent.
13 mil, .130 p/ mis. R. Matoso,
17. Serve p/ comércio. Alug sf
contrato. Tratar até 22h também
Fi.li. e dom. Sérgio Castro. R.
Unr. nlbciro, 300, s/loja 208. —
Tel. 50-0700. CRECI 22.

27ÕÕ3 100
SATÃS — CENTRO — Compro
i".c ZQb a MO m2. andar baixo —
Tel 37-0316 — Sr. ANTUNES.

19104 100

COBERTURA LUXO — nUA
RIACHUELO, 271, ap. C-2 —
Vcndc-sc, 1.» loc pintado óleo,
plnteco, nrejallsslmo c claro, ta*
queamento de 1.». falAo, hall, 2
qts. bons, copn-cox. cm côr n.'.u-
lclada até o teto, piso vttrlfien-
cio, banh. social cm cór, arca c|
tanque e inst. pi mAq, lavnr,
deps. compl. empr,, Rde. terra-
ço cl vista panorâmica. Finan*
cia c facilita. Base: 70 mil no-
vos. Aceita-se aptos. va7los co-
mo parle de pagamento. Ver,
hoje, no loca', n partir 10 horas
cl SALDANHA BRASIL —
CRECI-R.I 453. Inf, pj telcfo-
ne 42-9300. 13301 1U0

CENTRO —~BÕ;< garage vendo —
Edifício Parque Guanabara —
cstA quase pronto, entrega éste
ano — 48 meses para pagar, sem
entrada e sem Juros — Compra
a sua vaga enquanto é tempo,
lembre-se que estacionamento
público vai acabar — S. STO-
CKLER IMÓVEIS -- Av. Nilo
Peçanha, 153 s1 221 — Trlcfones
22-7221 — 32-9Í61 — CTÍSCI 117

13171 10U

CASTELO — Rua México, 70 no.
1,111. Vnzlo. 30m2l Edlf. MU-
to, Escritório ou rcsidC-iula.
Atapetndn. Ver porteiro. NCr?
20 mil, 5(K:, finsre. Dr. DIK-
CEU ABREU, 22-30.-14, 22-0.102.

2003I 10)
CENTRO — R. Riachuelo, 134
Ichaves c' porteiro), Vciulo. r'«-
culto aptos: loni — 'fij — 4un. l.*
eni vazio, Visitem. II. SIL-
VA: R. Cone. Dias, ffl s< 405.
Tels.: .12-3000 — 32-r.BlO —
29-8C03. CRECI 018.

10030 100
AV. HENRIQUE VALADARES

Vendemos ótimo ap. de írcnr
12, entrega Imediata, com: saia,
2 quartos, etc. Sinal NCr$ 18.500
c o restante com longo flnanc.
a combinar. PREDIAL COLISEU

Rua México, 1011. gr. 30a —
Tels. 22-4502 e 32-3809 — CRECI
44. 16884 \(.0

FÁTIMA — Vendo 2 aps., um
de qt., cozinha, banheiro coiji-
píeto, outro ele qt., sala, arm;',-
Ho p| dispensa, garage, área <'e
serviço, mais duas arras cober-
tas que podem fervir p! qt. Pro-
co NCr$ 43.C0O.00 cl NCr? ....
25.COO.0O e saldo a combi"ar —
Tr-.tar 42-6471 c 52-5332. CRECI
DC4. 10163 100

COMPRA E VEN-
DA DE TRÉ-
DIOS E TER-
RENOS . . . .

PROFESSORES

GELADEIRAS

TELEFONTES

LOCAÇÃO D E
CASAR E
APARTAMEN -
MENTOS . . .

RÁDIOS E TE-
LEVISOES . .

INSTRUMENTOS
DE MÚSICA .

HIPOTECAS
DINHEIRO

MÓVEIS E DE-
CORAÇÕES . .

MÉDICOS E SA-
NATÓRIOS . .

CENTRO 100

1 a 8

9 c 10

10

10

10

11 c 13

12

MAQUINAS
GERAL .

EM

MODAS-E BOR-
DADOS . . •

LEILÕES TÚ-
BLICOS . . .

COMrRA E VEN-
DA DE INDUS-
TRIAS E CA-
SAS COMER-
CIAIS ....

A NI M AI S
AVES . .

12

12

12

12

12

EMPREGOS
VERSOS .

DI-

CENTRO — Salas. Venfle-se o
G.° and. do prédio R. Quitanda,
45 com 5 salas, 2 banhs. Ver
no local e tratar somente de 0:30
às 11:00. Trav. Ouvidor, 12 —
1." and. Tels.: 52-3231, 46-2302

•— Sr. Clóvis. CRECI 914. 1719 100

CENTRO — Qualquer um
pode comprar, para alugar,
revender ou morar, pagando
em 7 anos, sem correção
monetária. Aps. de sala e
quarto, amplos e separados,
banh. e cozinha. Construção
na 3.a laje, à R. Joaquim
Palhares, 267. Preços desde
17.120, c| 800,00 de sinal
e prest. de 180,00. Vendas
exclusivas ,— WALDEMAR
DONATO - R. 7 Set.0, 124,
8o, T. 43-8000 e 43-8700.
Creci 5. Corretores no local.

16733 100
CENTRO — Vendo, Rua Ria-
chuelo, aptos, vazios, quarto e
sala a partir de NCr.? 7.C00.00
de entrada e prest. a combi-
nar. Tratar FRANCISCO COM-
TE, Lg. São Francisco, 26, snla
1003, tel 43-8009 — CRF.CI 1234.

8365 100

CENTRO — Proprietário
vende urgente: dois apts. no
Edif. Santos Vahlis e apto.
de 400 m.2, cobertura, luxo,
na Tijuca; e aceita permu-
ta por prédio de laje (gran-
de), na Tijuca, Posto 6 de
Cop., ou Leme. Tels
34-4612 (hoje) ou 22-6634 /
32-0861, das 2/5 da tarde.
IMOB. LUIZ BABO. Creci
466. Ver hoje à R. Conde
Bonfim, 518, C-01.

16755 100

CENTRO — Vendo na Rua
Washinuton Luis, 122, resi-
dência vazia, 2 pavimentos, 2
salas, 4 qtos., 2 banhs., coz.,
dep. emp.. 2 áreas. Tratar
Tels, 57-0638 ou 43-3887 —
OLYMPIO (CRECI 374).

19258 100

CENTRO -r- LUIZ BABO
IMÓVEIS, cede no maravi-
lhoso Edif. "Cidade do Rio
de Jan.0": Para um homem
de negócio: Conjunto amplo
ci garage e cl direito ao ti-

VENDAS DIVER-
fcAS . • . • •

12 <* 13

14

INSTRUMENTOS
DE ÓT7CA . 11

ADVOGADOS. 14

DIVERSOS ... 14

MATERIAIS DF.
CONSTRUÇÕES 14

HENTISTAS . 11

OL'RO E JÓIAS 14

tulo do Club no mesmo
Edif. cj sauna, piscina, etc,
à Av. Alm. Barroso n.° 63,
conj. 404, frente. Constru-
ção acelerada, da Pedernei-
ras. Tel. 32-0861. Creci 466.

16756 100

AV. MARECHAL FLORIA-
NO — Prédio em terreno de
5,70 x 92,00 composto de
loja c| 36,00 de comprimen-
to 1.° e 2.° pavimentos c!
entrada independente da lo-
ja, composto cada um de 6
salas, sanitário e terraço.
Entrega imediata.

INMMW
Rua Set» de Settmbro 46 • 3*
S-B58S- 52-2211 -32*S«

18175100

CENTRO — Terreno de
9,45 x 34. Pronta entr. Pu-
dendo ocupar já c| Edif. 4
pavts. 30 metros da Av. Rio
Branco: Gabarito 12 pavts.
1.320 m2. C| elevador e lo-
ja. Vende-se p! 650'm. Tel.
32-0861. LUIZ BABO IMO-
VEIS. 19188 100
ATENÇÃO CENTRO R. Costa
Bastos 8 ap. 701 — Chaves aD.
1101. Alugamos qt. si. frt. BRI-
I.HANTE. Hilário de Gouveia.
66 gr. 516 tel. 57-6809 e 57-5187
— LCO CRECI 243.

27317 100

HUA COSTA BASTOS a poucos
metros da Rua Riachuelo. Ven-
do excelente casa de 2 pav.
com vários qts., cm boas con-
c'.i';õos de moradia. Vazia, 80 mi-
lhões a combinar. 37-630:?. CRE-
CI 63 — VIEIRA SOBRINHO.

25517 100

CENTRO — Vendo na Av.
Gomes Freire, prédio vazio,
loja e sobrado. Tratar Av.
Rio Branco, n.° 4, sala 1.403.
Tels. 43-3887 ou 57-0638 —
OLÍMPIO (CRECI 374).

19259 100
CENTRO — Vendo casa vazia, R.
Conselheiro Zacarias, 18, Praça
Harmonia. 46859 100
VENDE-SE — Imóvel, na Rua, do
Lavradio' c| aproximadamente
950ni2. Informações. Tel. ....
32-4767, das 13 às 17 horas. Fact-
lita-te o pagamento'.

8329 100
F. E. PONCE DE LEÓN, Creci
843, resp. vende loja + 2 anda-
res na melhor Rua do Centro
local rie grande valor, por ape-
nas NCr$ 880,00 a combinar. En-
trega imediata. Marcar visita*
37-9334. 18216, 100

ATENÇÃO — Frente, vazio,
quarto, sala. separado. 12 mil
a combinar. R. Santo Cristo,
251. Inf. PACHECO IMÓ-
VEIS — Tel. 32-5382. CRE-
Cl 635. 13986 100
F. E. PONCE DE LEÓN. Creci
resp. 843 vende loja e sobrado
R. M. Veiga, 9 x 30 NCrS 650,00
a curto prazo, tel. 37-9334.

i_82n_iw
VENDE-SE ampla sala no Edlf.
Odeon, de frente p] praça, bem
clara. Preço e condições a com-
binar. "Aceita-se propostas" —
Tratar na Firma F. Santos Imó-
veis. Tels. 22-0581 OU 32-1038 —
CRECI 605. 19101 100

CTNTRÕ — 80% financia-
dos. Rua André Cavalcanti,
148. Apartamentos prontos,
de sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro, área de serviço
com tanque, quarto e ba-
nheiro de empregada e ga-
ragem, em prédio de 5 pa-
vimentos, còm linda vista
para Sta. Teresa, claros e
arejados. Acabamento de
l.a. 2 grandes 

"play-

grounds", sinteco em todas
as peças, banheiro e cozi-
nha com azulejos èm côr e
incinerador central de lixo.
Preços, desde NCr$ 
43.000,00, com entrada par-
celada e 80% financiados
em 12 anos. Veja hoje no
local, até as 22h. PRONIL
— Promoções e Negócios
Imobiliários, Ltda., Av. Rio
Branco, 156, gr. 702, tels.
42-4966 e 42-6760 (CRECI
667). 89919 100
SALA CENTRO — Vendo sala
írente, 27m2, banheiro, nova en-
treía junho. Tratar c/DF. ARY
COUTINHO — Av. Rio Branco,
173, sala 1701 — Tel. 52-8844 —
(Ç, 35). 16751" 100
CENTRO — Vendo grupo c| 3
salas vazias. Av. 13 de Maio, 23
_ 16? — si 1624 — Preço de oca-
sião. Tel. 

'34-5442. 
Ver 14 às 16h..

• 16761 lfl0
GARAGEM NO CENTRO — Vcp~
do barato 3 vagas no cdlfifcio
üarage da Rua da Assembléia.
FacMlo. Tratar p| tel. 43-8544 —
Almyr Wigg — CRECI 1007.

18143 100

ATENÇÃO — CENTRO —
PIRES E SANTOS S.A., ofe-
rece unidades edifício misto,
comp., saleta, sala (ampla),
banheiro e kit. Obra adianta-
da. Inf. 31-2920. CRECI 829.

18108 100

CENTRO — Vendo vazio apto.
de írente com 2 qts., sala —
Av. Calógcras, 18, an. 301. Ver
segunda-íelra das 10 às 14 hs.
Tratar FRANCISCO CONTE.

• I.». S. Francisco, 26 sala 1003
CRECI 1234... 8364 100

FATTMA — Praça Guilherme
Marconi, 117, o apto. 511, c/ sa-
Ia, qto., banh., kltch. e varan-
da. Entrega-se vazio. Ver no
local. Trat. Av. Rio Branco, 133,
s' 1705 — Tel. 42-2820 — BER-
GER — CRECI N.o 530.

16675 100

CASTELO — Cobertura — Vsn-
do p' cscrlt.'iiio ou residência
cl linda vista p| mar apto. !;0
ni2 prédio alto lu?:o frente. En-
trega imediata. Edifício Brasi-
lia, junto a Embaixada Am*"'-
cana. Ver Av. Presidente Wil-
son èsq, Av. Rio Bivnco mar-
car visitas. Tratar SÉRGIO CAS-
TRO R. Assembch 40. 12." and.
31-0303, 31-3C20. CRECI 22. _
CENTRO — R. tio Resende, 40.
Vendo apto. 301 C 3 qtos. (•¦-
Ia. cop?, WC. c' tel. Ver local.
Tratar tel. 42-4709. 10231 103

C.ENTIIO — B. Fátima, apenas
270 mensal», s| entrada ou par-
ce'af*. coi"pro' seu apto. c' qt.
F.Va °m f!,al tia construção —
Ver Rua riaohuelo, 241, esqui-
n B. "iHInn. Trator SÉRGIO
CASTRO - R. A-"mblé'a. 40.
129 Ttv'«r — 31-08P8 — 31-3021
— CRECI 22. 16921 100

CENTRO 
"— 

B. Fátima — Ven- •
r'o tVttmos notoe. c| quarto, sn-
Ia, barh. e cozinha, novos, en-
tregn ImirMnta. Prcro a partir
10 mil c 50'; fln-icl--'o ou 12
i"M A vista. Ver R. Riachuelo,
271. apto*. 207 — 210 — 513 —
OU ._ 7r;> _ ',P4 c 1010. Tratar
SFRG10 CASTRO — R. A"<vn-
b'c!a. 40, 1?" andar — 31-0098 —
31-3629 — CRECI 22.

16911 100

CENTnO — B. Fátima — Ven-
do apto. c1 sa'a. quarto, banh.
coz. Entrega Imediata, financ
3 ano"-. V"T R. Riachuelo, 220,
an, 407. Chaves cl porteiro --
TrMnr SFrtc.iO CASTRO — Rua
A-sembVia. 40, 12P anfsr — T--
l-V—s 31-CÍT0 — 31-3621 — CRF-
CI 22. 16913 100

CENTRO — Av. Prcsldento Var-
gns (Próximo Av. Rio Branco)
.-- Vendemos andar 300m2 —
Suíno nobre pl conferências c|
Büm2 c 4 grandes salas, copa —
4 sanitários etc. Prédio servido
pl 3 elevadores, lnf, p1 marcar
visitas c' II. MARTINS IMO-
veis I.TDA. — 7 de Setembro,
88, Ba'as 004/6 — Tels. 22-4858
0-22-4966 — CnECI 265.

10209 1C0
'CENTRO"—~M. 

Presidente Var-
gas *- Vendemos abaixo rio custo

Andar cl 0 aptos, ou 400m2
Preço lixo — Condições dc

pagam, a combinar cm 2 anos.
Ver plniltn d II. MARTINS
IMÓVEIS LTDA. - 7 dc Se-
tembro. 88. salas 604/6 — Tele-
fones 22-4858 c 22-4986 — CRECI
205. 19282 100
CENTRO — B. FMlma~-^~CÒ".
bertura — Vendo cl sala. 3 qts.
deps. cmnrcg. Terraço 18x5 —
Frente, vazio, flnanc. 3 anos —•
Ver R. B!a«i»"»,i 17' rn. C-01

Tratar SÉRGIO CASTRO —
R. A«?embléin. 40. 129 andar —•
31-08S8 — 31-3620 — CRECI 22.

16916 100

CEXTPO — Rua Gal. Caltl-
well. 278. ap. 703 — Vendo
ei sala, qto. separado, banh.,
coz., área c| tanque e varan-
da. Cbavcs na portaria. Tra-
tar cm FROTA-IMÓVEIS —
Av. Nilo Peçanha. 12, sj 821.
Tel. 42-3996. CRECI 758.

17994 100
CENTRO — Vende-se 1 hox em
mod. edlf. farane. i gola c0-
ir.erclnl — de Írente para Rua
des Andrndns — c,' hnnli, —
Edlf. Patriarca —- 1 conjunto p'
pequeno comércio ou consulta-
rio ou moradia, na R. Tadeu
Kociiiííko 67 e 1 lindo apto. em
Torc,s6'Jolis, (letOí'ndo cm edif.
mod. c/ piscina. Trttnr D. OI-
pa ou Dr. Ro.iívio. Tels
4i-0f55 ou 32-3530. praça F'.o''ia-
no 19 g.upo E5-5S. CineHmila.

9010 100

CENTRO — Prédio ou terreno
VeUtío. Run Sete de Setem-

bro —'Negócio dc rara ocasião.
Loja e três andares,• GV1 LTDA.
CRECI 050 — 22-5912 O 42-5853.

0473 100
CENTRO — Vendc-80 vazio —
npto. sla, qto. conj. kit. banh.
R. Santana 73. Tel. 47-3211.

9005 100
FÁTIMA — Apto. vazio, írento
Rua Costa Bastos n" 544. Ver
o apto. 302 com 2 qtos, sola,
coz. banh, Arca com tanque. 21
mil, facilito. Aceito caixa. Tra-
tar F. NOGUEIRA. Tel. 32-6004

Crecl 50. . 23715 100
FD. ÃVTcENTRAL — Proprie-
tárlo — Vende ou aluga, sala,
loja no primeiro, vazios e mais
prédio a Rua do Catete, com
loja 300m2 c sobrado, 14 q. etc.

Chaves tel 36-0968.
27577 300

VENDE-SE í.ndar na Clnelândia,
Rua Alclndo Guanabara 21, 19.°
andar, com J36 metros quadra-
das. Ver e tratar segunda-feira
(13), das 10 as 13 — Fone 42-5419.

14764 100
PRAÇA TIRADENTES, 3 salõs
fttap>\tttadas c/ 95m2 c 2 apa-
rrlhoõ ar refrigerado. Preço oca-
f'úo. Inf. 36-6534 CRECI 438 —
H. MATA. 25782 100
VAGA OARAGE à R. A«.*cm-
b'éla, 63, vendo pela melhor
proposta à vlzta. Barbosa CRE-
CI 401. Tels. 22-4073 e 47-8001.

14760 100

TERRENO — Vende-se na
Rua Dr. Satamini, 260, es-
quina com Rua Almirante
Gavião de 10,25m x 13,50m.
Ótimo para residência.
NCrS 70.000,00. Tratar ...
52-2493 ou Rua Rodrigo Sil-
va, 18, 11.° andar. CRECI
707. 95094 100

ESCRITÓRIOS
LOJAS E

200

LOJAS — Vende-se ou alu*
Ka-se duas boas lojas Rua
Aguiar, 15-A e B, Tratar ..»,
42-4380 — 42-5440.

17901 200
CENTRO •— Loja com
170 m2. Vende-se a 100 me-
tros da Av. Rio Branco.
7 mts. de frente. ESCRITO-
RIO SINGÉRY E ARMÊNIO
— 56-3412 c 56-0026 —
CRECI 967. 27502 200
SALAS — V. gr. c| 72m2. próx.
Av. Rio Branco, R. Vhc. Inhaú-' ma. 50 mil combinar. 23-9199
OUVAR — CRECI 318.

19145 200
VENDE-SE loja em Botafogo,
aceita-se ap. pequeno ou carro
nacional como parte do paga-
mento. Rua Voluntários da Pá-
tria, 25, loja K. Tel, 46-4676.

9462 200
VENDO loja na Rua Siqueira
Campos 143 15.000,00 facilito —
Tratar no Centro Comercial do
Copacabana. Subsolo loja 11. «**
Centro Foto Canetas Ltda.

25667 200
SALAS E ÍTÓJAS.'VAZIAS — Caí
sas. Terrenos, aptos. — 57-9074

TTTO LIVIO, ens.o — 22-9100
42-1769 — Av. Rio Branco,

134/506 — Compra o Venda.
Avalia. CRECI 1.009.

27621 200

LOJA — Leblon — 250m2
Prédio de luxo. Ver na

Rua Ataulfo de Paiva, 903-A
cj porteiro. Tratar c| AL-
FREDO DANTAS p| tels.
36-7840, 36-3683. CRECI
987. 27610 200

os mais
# _ %JL_ _ mm — —.

apartamentos de
yy:t^, IPANEMA!

jeitosos na
localização

Rua Alberto de Campos, 6
- Edifício Capistrano de Abreu
(entre o Ma,r e a Lagoa)

jeitososna
comodidade
' Quarto e sala SEPARADOS,

cozinha, dependências com- ^,m
pletas de empregada, área mM'
de serviço e garagem. '* í!
(apenas 4 aparta-
mentos por
andar)
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i enlrada
JI NCr$ 2.800,00

^JHL mensalidades
./TV KCr$494,55

jeitosos nos
preços e nas
condições!

meses
para
pagar

semjurosesem
correções

SEM PARCELAS INTERMEDIÁRIAS
Projeto n.° PG-1.106/62
Registrado sob o n.°
179.601 - Folha 11 - no
5.'» Ofício de Notas.

Construção com a
tradicional garantia

SIMPLEX-
Engenharia
Indústria e Comércio

Terreno / Benfeitorias
Construção
Total

NCr$ 10.140,00
NCr* 24.117,40
NCr$ 34.257,40

Mais um lançamento de categoria da

aa PREDIAL
AQUARELA

- Primeira Classe no Ramo Imobiliário!

JA

Rua México, 11 • 12.° andar
Tels.: 52-3612 e 42-6874

(Creci 258)

VENHA E'DECIDA-SE!, CORRETORES'NO LOCAL. DAS 9 ÀS



CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio do 19C8 Comprn e Vcndn do Prédios e Terrenos (Continqu-in)

COPACABANA — :'ai.\
OOMSROUU — IDO nr.'. 4 »*.
la«, coz., ban., nlnteco, nr cou-
dlclonudo. r.ntr. 35 mil. Ponta
*. Tola: 87-4940. 87-07M — CRU-
OI Mg — Leão. -8770 "00

ciarrRO — Entr» conceição
• ANDRADAS, vendo pivdlo nn-
ligo, ruuiobrtulndo, Ideal d/ depó-
Alto. Chaves e Inf. 40-0048 —
CHECI 031. 35708 200
VENDE-SE fl." nndar — H. Con*
eellielro Snrnfvn 20 443m2, novo
pronta entrcKn — Tratar — H.
C. Cordeiro Guerra & Cia. Ltda.
T. 31-1805 — CHECI 700.
_____ 10015 200
ÓTIMA SOBRELOJA — "ÕiTm.
—• Vendo para casn bancária, eu-
erltorlo ou similares. Excelente
local, nua Djalma Ulrich, 220.

25041 200
CENTRO — Vendem-se lojns de
BO m2 e 200 in2. II. Rlachuelo.
Pronta entrega. Tratar ate 22li
tnmhtm «ab. e dom. Sérgio
Castro. R. Bar. Ribeiro, 398, '/
lojn 208, Tel. 56-3708. CRECI 22.

273,11 200
•GRUPO «nlcta, banheiro, 3 «a-
ln» (rente mobília luxo, telefo-
nt vendo 69.000 financio 30 me-
i*s 60% ver tratar Av. Rio Bran-
co 277 grupo 1308 de 14-10.

13015 200
LOJA — Penha — Vendo c|"
10x33 e pi*s. dlr. de 4,50, noviss.
vazia, junto à estação, lado dlr.,
Ouvidor, 183 — s. 303. Tel.:
43-5340. Jacy Pordeus. CltECl
.1282. 21024 200

,LOJA — Vendo Rua Mariz o
Barro» — B.80 x 30m c garagem

ipara 10 autos Juntamente com
ap. de quarto e sala, prídlo n",-

.vo — NCr$ 280.000, — a comb.
Tratar: 28-9154 das 0 às 17 h.
CRECI 887. 10067 200

'LOJA a SOBRELOJA — Vendo
rua Barata Ribeiro — 1.» loca-
çao — 5,10x26m c 6,80x26.30.
NCrí 400.000,00 a comb. Tratar:
28-9164 das 9 às 17 h. CRECI
887. 10970 200
CENTRO — Loja — B. Fátima

Vendo nova 4,50x18,00, entre-
ga imediata. Preço 80 mil c| 80%
financiado «em juros prcstaçfio'2 mil cruz. Visite R. Rlachuelo,
271-B. Tratar SÉRGIO CASTRO•— R. Assembléia, 40, 129 andar

31-3629 e 31-0808 — CRECI 22.10906 200
SALAS — ESCRITÓRIOS —

'Vendemos ótimos conjuntos de
. -3 peças seps., cozinha, banh. —

•Todos de írente, quase prontos,
¦junto à Praça Mauá, na Rua Sa-
cadura Cabral, 120 — Preços fi-
.ros a partir de 15.000, com 60'.:.)
financ. cm 2 anos — PREDIAL
COLISEU, Rua México, 168. gr.'305 — 22-4562 e 32-3809 — CRE-
Cl 44. 16886 _200
ED. AV. CENTRAL — Vende
loja 100m2 por NCr$ 200.000,00.
Sinal 50.000,00 e saldo totalmen-
te como aluguel. Tratar pelos te-
lefoncs 54-4703 c 52-0071.

17986_ 200
CONSULTÓRIO ou EscritóriõTcn-
pacabana — Hall, 2 salas, banh,
coz. kit. 30 mil 17 de sinal,
AV. Copacabana, 5-10. sala 705,
chaves 36-3788. FALCÃO. —

.CHECI 745. 23720 200
SALA VAZIA, nova vendo na
Rua da Ltfpa, preço de ocasião

l — 13 mil crS. facilito. Tratar
T. Nogueira tel. 32-6004 — CRE-
Cl 50. 25716 209
VENDO — Loja Bento Lisboa,
esq. Largo do Machado. NCrS
55 mil, com 25 entrada. Tratar
tel 36-6^86. 27519 200
CENTRO — Sala para escritório,

,em final de construção, vende-
Fe uma, com saleta, banheiro
completo e kit. R. Sacadura Ca-
•hral. 49. Preço NCrS 15.000.00 c '
50% de entrada e o restante .i
combinar. Tratar com SanfAnna
pelo tel. 34-0040, sala 904.

28171 ,'200
SOBRELOJA — P 5 de frente
p/ Av. Copac. 95 m2 ar condic.
central c/ cscrlt sl. espera salão
60 m2 banh. copa coz. depósito
RO mil comb. 47-9730 Batulra. —
CRECI 190. 18200 200

ANDARAI 300

ANDARAI — Vendo na Rua
Barão de Mesquita, 891, os
uoxes 12 e 13, com 18 ml ca-
tía um. Bem financiados sem
entrada. Tratar tels. 57-0638
ou 43-3887 — OLYMPIO —
(CRECI 374).

19257 300

BOTAFOGO 400

BOTAFOGO — Transfiro finan-
ciamento Copcg, ap. fte. 3 qts.
ai., 2 banhs. copa-coz. q. emp.
gar. azulejo até o teto esqua-
drla alumínio, mármore etc —
Pronto out. Tel: 52-5698 e ..
29-0460. 33871 400
VOLUNTÁRIOS 88 ap. 801, BR.
Ia dupla, 2 q. deps| comp. arma-
rios, garage. Entrada NCrS ....
30.000 e NCrS 25.000 a combinar
local. 19036 400

ALDO MOURA LTDA. ven-
de ap. alto luxo. Primeira lo*
cucAo, c/ 220 in'!. Finíssimo
acabamento. Sobre pllotia.
ótima localização. Living-
room-salfio. 3 amplos qtos.
c/ arm. embutidos. Roupa-
ria, 3 banheiros sociais azu-
lcjudos ao teto em cõr, Co-
pa o cozinha. Deps. p/ dua:i
orlados e demais bcuis. e ca-
ragem. 100 milhões financia-
dos cm 24 meses. Chaves na
SEÇÃO DK VENDAS. Ave-
nida Cop. 583, 8o andar. Te-
lefone 37-9471 — CRECI 353.

_1475y_400
ATENÇÃO — Aptos, frente]
vazios, sala c quarto sepa-
rado, coz., banh., área, dep.
emprg. compl. 24 mil fi-
nanciados. Ver Capitão Sa-
lomão, 52. Vendas PA-
CHECO IMÓVEIS tel
32-5382. CRECI 635.

13984 400
MARQUÊS"DE SÃO VICEN-
TE — Vende-se casa de es-
quina, acima da PUC — 2
salas, hall, 4 qts., dependên-
cias para 3 empregados, ga-
roqe etc... Escritório SIN-
GÉRY E ARMÊNIO - ....
56-3412 e 56-0026 — CRE-
Cl 959. 27505 400
BOTAFOGO - LUÍZ BABO
IMÓVEIS vende à R. Pas-
sagem n.° 146, apt. 211, va-
zio, de quarto e saleta se-
par., dep. emor., áren c! tan-
aue, etc. Chove cl port."
Tel. 32-0861. Creci 466. .

19195 400
BOTAFOGO — Compramos npr.r-
tamentos do 1-2-3 e 4 ouart. s
Soluçlió Imediata. Tratar salir.d.i
e domlnco até !0h. BtULUANTE

Hilário de Gouveia 06 i-r. 516
tel. 57-6300 e 57-5107. t/o. -
creci 2-13. 27i!L.4.rJl
PRAIA BOTAFOGO. 354. apto.
905 — Vende-se NCrS 14.000.00.
Telefone: 36-2090. 17008 400

BOTAFOGO — Vende-se
apartamento no Morro da
Viúva, belíssima vista para o
mar, com 4 ouartos, sala, ira-
lerla. dependência»! c vasa na
Raraircm, enlrcsa imediata —
Tratar pelo telefone 47-3139,
pela manhã. n790__4OO
BOTAFOGO — Vendo ótimo ap.
."03 da H. Beal Grandezn. 74 —
Ouarto, sala, depend. completas.
Entrega var.io em 30 dias. Mct-i-
de em 1 ano. — F P. VEIGA
ENG. T.TDA. — 42-5231 e 42-71*1

CRECI 832 17954 403

BOTAFOGO — Vendo-belo an.
lufí.ir nHo. soberba vila' livre
f' BolafoBo e Corcovado, pré-
dio s| pilotis, moderno c! 1 sa-
Ia, 2 qts. banheiro completo,
etc. den. empreR., luz e ar di-
retos todas pecar;. Tratar para
mancar visitas: 13 de Maln. 23.
39, salas 340/41. Tc1-;. 52-5551 —
49-8RM — Gomes Filho — CRE-
Cl 1437. 18095 400

BOTAEOGO — Vcnio apto.
quarto sala separados final obra
Rua Voluntários Pátri.i ?':n —
Ver loral sr. WALTER c acertar
comnra sr. LAFAIETJS •- Trl'.
52-3250 e 22-9028. '7823 400

BOTAFOGO — Traia — Vende"
se ap. fte. c j. inv., 2 gdes.
sins., 4 bons qtos., 2 banh. soe,
copa, coz., dep. empr., sar.
Preço 120 mil c| 50% lln. 2
anos. Ver Praia Botafogo, 198.
c! porteiro. Tratar cl LUIZ
OLIVEIRA IMÓVEIS R. 7 Se-
tembro, 88, gr. 407 tel.: 52-0749.
CRECI 198. 16691 400

BOTAFOGO —, Vendo grande
área, tendo 12.000 m2 planos
ocupada sem contrato, preço cie
ocasião 800.0O0 a combinar 46-50Í4
c 23-2927 Costa ou Saraiva. CRE-
Cl 141. 20033 400

PRAIA DE BOTAFOGO
COM VISTA PARA O MAR

Esquina de São Clemen-
te. Com sala, 2 quartos e
dependências completas pa-
ra empregada e garagem.
Vista deslumbrante. Todos
os apartamentos de frente.
Fundações já concluídas. Si-
nal de NCr$ 2.000,00.
Construção com a garantia
de H. Mendlowicz. Veja ho-
je no local, diariamente até
as 22 horas, inclusive do-
mingos, ou Av. Rio Branco,
156, s| 801. Tels. 32-3813,
52-7494. 52-8774, 22-2793.

db JÚLIO BOGORÍCIN
Creci 95. 89937 400

APARTAMENTO — Vendo otl-
mo, de frente, nula, 3 qto», nam-
Kem, tlo. 22.308a. ITaÒj 4011
SÒTOFÒGO — Vo. ap. vlita p/
unir 2 cll. 3 qto.i. bnnli. còr,
c box, copa-coz, c arms. Arca
dep. emp. Um terraço cl II1112,
com, vista. Tc!.! 22-0O1D. CHK-
CI_3*D. IODOU 400
BOTAFOGO - Vendo a rua SnÓ
Ciumento 150 o apto. 002, ver tljn
14 ri 17 liorai, ent, imediata,
c| nmpla cala, grande Jnrd. Inv.,
3 ollmos quarto.-!, bl cm már-
more, copa-coz,, dep. emp, •
Krnnde terreno p| garagem. Pri-
ço NCr? 00 mil c! 50% fnrlll-
t.-dos e 50^ financiado*. Tr»*
tar c| V. I.lma. Av. Rio Bran-
co 1511 sl 1.801 T. 22-0337 e ...
40-5380 à nolle. CRECI 90.

 17010 400
BOTAFOGO — Vista para
o mar. Sala c quarto sepa-
rados. Com dependências
de empregada e garage.
Quase prontos. Em prédio
sobre pilotis. Apenas 435,00
mensais e entrada de ....
4.000,00 (e parte financia-
da após as chaves). Cons-
trução da SOCICO. Veja
hoje na obra à Rua Vences-
lou Brás, 14 (quase esquina
de Pasteur), até as 21 ho-
ras ou em nossos escritórios
à Av. Rio Branco, 156, s1
801. Tels.: 32-3813
-jj -lAI^t Ç*) *"*74 „ "**) *>**0-|i

db JÚLIO BOGORÍCIN
CRECI 95. 89938 400
BOTAFOGO — Vendo apto. 'do

írente, alug. sl cont. A rua Ma-
rechal Francisco do Moura 70
c! var. 1 K. 3 qtos. b. co-. den.
emp. etc. Preço NCrt '0 mil
cl 50% financiado' em 2 ,-mn*
Tratar c1 V. Lima. Av. R'o
Bronco 130 !j 1.804. T. 22-0387
c 4G-53BR A noite. CRECÍ 90.

17M9 ''0

BOTAFOGO — Vendo A rua Dió-
genes Sampaio,, em prédio cl 3
«ritos, um de frente, ent. ime-
di.ita, c' varanda. I s. 3 o,t<>s.,
arm. emb. b em côr. coz. d-p.
emp. etc. cm estado de r./i.o
reformado. Preço ,\'Cr<; 50 mil
c' 50";, íinnncindop. Tratar c' V.
Lima. Av. Rio Branco 150 f'
1.804. T. 22,03S7 c 40-5310 n
noite. CRECI 90. 17912 400
CASA cm rua residencial por
excelência, para residindo eu
Clinica, facilitado. Inf. Sr. Ga--
cia. Tel. 42-9012. CRECI 429.

10927 «O
BOTAFOGO — Praia —.Frente"
vazio, sala quarto conj. 10 ml-
lhõe?. ELIAS «BICHARA 22-0720,
42-7329.' CRECI 542. 20002 4ÍO
BOTAFOGO — Rua Mario !¥c~-
derneiras, 6 — apt. 301 (ira'-.--
versai ao Largo dos Leíiesl em
prédio situado em centro de ter-
reno c' apenas 2 aptos. p| an-
dar — Vendemos cl saleta. sala,
3 bons qtos., c| arms. ampla
ccia-coz. — demais defis. e ga-
ragem — Preco NO$ 75.000,00
c1 parte facilitada a combinar
e NCrS 25.000:00 JA financiados
p| Caixa Econômica em 15 anos
— Ver no local cl o porteiro —
Tratar: H. MARTINS IMÓVEIS
LTDA., 7 Setembro, 88 — s|
fiOl 0. — 22-4858 e 22-4965 (CRE-
Cl 263). 19271 400

EOTAFOGO — Vendo úitimos
r.ptos. rie frente novos c| cala

amplos quartos banh. coz.
Preço partir 36 mil entrada 50T(,
parcelada 90 dias o saldo fl-
n.-.nciado 2 anos. Ver lt. Gene-
ral Severiano 40 aotos. 012, 421,
622. Tratar SÉRGIO CASTRO R.
Assembléia 40, 12.» and. 31-0898,
31-3029. CRECI 22. 16908 400

PRAIA DF, BOTAFOGO — V?
ap. luxo írente, vaz.io, 3 das.

qts.. etc. NCr* 1.15 mil, ZC<~„
financ. Dr. DIRCEU ABREU,
av. Rio Branco, 120 s1 loja —
22-3654, 22-6302. 20030 400

BOTAFOGO — Vendo ap. novo
conjueado amplo 35m2 21.000
a combinar e outros menores
edifício nOvo. 46-5044 e 23-2927
Costa ou Saraiva: CRECI 141.

20035 400
BOTAFOGO -- R . Rtógencs
Sampaio. Prédio cl 3 apts. —
um por and. — reformado esta-
do novo c! 3 qts. sala depen-
ciências completas NCr? 50.000 cl
50% e saldo 2 anos. SANTOS
32-20S0. CRECI 922.

20018 400
BOTAFOGO — R. General Fran-
cisco Moura — Vendo ótimo apt.
c| 3 qts. sala dep. completas
emp. Vazio limpo NCr? 45.000
cj 50% a|v saldo a combinar —
Chaves no escritório — Santos
32-2080. CRECI 922. 20013 400
BOTAFOGO — Vendo apto. R.
Marqufs Abrantes, sl., 3 qts.,
dep., etc. Facilito. Visitem. H.
SILVA R. Gonç. Dias, 89 s| 405.
Tels.: 52-3886 — 52-3810 —
29-8903. CRECI 648.

169Ó7 400
EOTAFOGO — Vendo ap. 304.
R. Mq. do Paraná, 49. 2 qtos.,
sala, dependências. Tratar tel.:
42-4799. 18282 400

SALA-LIVING
2 QUARTOS
EDÍFICIO EM CENTRO
DETERRENO SOBRE PILOTIS

R.BMSSANDU
220
Com o tradicional acabamento Canadá, excelentes
apartamentos de sala-Hving, 2 ijuartos, c/armários embutidos,
copa-co_inha,WC e quarto de empregada,-árèa de serviço,
play-ground e amplo parqueamento. Visite .ainda hoje.
nosso stand de vendas no. local, aberto até 22 horas oú
nossos escritórios e adquira o seu apartamento.

. Incorrjorícão registrada âs Es,'i do livro 8 U 3*0 do $>.• Ofício do R.CJ. .

AV. RO BRANCO, 173-12.»-TEUS: 22-5498 - 52-4315- 22-5360 E '32-BT9*

nUA -VOLUNTÁRIOS DA TA-
TU1A. :i!II «1)10. 1001 — M.ni.ll-
ili-u apto., 1-lni'i e c| U111I.1 vlutu,
linll, 2 .v.il.n conJUKadin, 3 qunr-
toa, Imiih. em cór e coz. c| azu-
lejos «16 o teto, dep, empreg.
Arca «erv. Entrega linecllnta.
C1WVM c| porteiro. Inf. Tel.:
B2*»3B, 10278 4'0
ÍRAIÀ BOTAFOGO, 310, np.
1021. AlUKa-ne ótimo conj, arm,
embutido, dividido, pintado e
islntcco. Clutve* cl porteiro.Tratar av. 11, Branco. 150, »,
1327. Tel.: 42-471I1).

18280 400
BOTAFOGO — Qu»se prõn-
<o — Vendemos com sala, 3
qimrtos, 3 banheiros e ilcvnen-
dênclas. Tel. 52-051..

95100_.Ü0
BOTAFOGO — Luxo"— 259
mi — Salela. wlâo, „al'i jant.
4 qtux c/arma. 2 banh iuc
J. Inv. iiiarin. copa, ro/.. 2
qíCH. enipre-.;. — N'C'r$ ....
170 000,00 i.»r. Vlsilns (ri.
4GC0I8 — ALEXANDRE. O.
F. DE MAVOlt IMÓVEIS -
Creci, 031. 25702 40(1"BOTAFOGO 

— 
" 

Vende-se
excelente apto. de luxo, de
frente, vazio, cj living, salão,
jardim de inverno, copa,
coz., banheiro completo, 4
qtos., dep. de empreg., área.
Ver na Av. Rui Barbosa, n.°
560, apto. 1402. Entrada'
53.000,00 c o saldo em
prest. de NCrS 2.300,00 s|
juros. Tratar em MELLO
AFFONSO & CIA. LTDA.,
no Av. Princesa Isabel, n.°
323, g| 1.209. Tel. 36-2767,
Copacabana, ou na Rua
Constança Barbosa, n.° 125,
1.° andar, Méier. Tels
29-2092 e 49-3261. CRECI
1.206^ 20763 400"BOTAFOGO 

— Vende-se
excelente apto. de luxo, de
frente, vazio, c| 2 sqias, c 3
qtos., copa, coz., 2 banheiros
sociais, dep. de empregada,
área. Ver na Av. Rui Bar-
bosa, n.° 80, apto. 102. En-
trada NCrS 63.000,00 e o
saldo em prestações de
NCrS 3.000,00, sem juros.
Tratar em MELLO AFFON-
SO & CIA. LTDA., na Av.
Princesa Isabel n.° 323, gj
1.209. Tel. 36-2767. Copa-
cabana ou na Rua Constan-
ça Barbosa, n.° 125, l.°.an-
dar, Méier. Tels. 29-2092 e
49-3261 Méier. CRECI 1206.

2Ó762 400
BOTAFOGO — Vdo. apto7
em Ed. 4 pav. sobre pilotis,
vazio cl sala, 2 qtos., banh.,:
coz., área de serv. c' tanque,
dep. de empr. 36 mil financ.
Visitas ORBIFLAN. 22-0922.
52-1837 — CRECI J-218.

16983 400
EOTAFOGO — Vende-se ap.
quarto, sala, separados, de-
pendências c garage, praia de
Botafogo, 416, apto. 407. Tra-
tar e ver telefone 29-4014
com proprietário.

9492_400
PRAIA BOTAFOGO, 430. apto'
401, nflvo, frente, salSo, 3 qtos,
2 banhs. copa/coz, deps, emp.
150m2. Linda vista, arms. emb.
Vaga garagem. Visitas após 12
horas. 45-3314.

25602 . '00

CASA C/ TERRENO — 15x43~
V. magnf. residência, centro
terreno, próx, Colégio SMo Iná-
cio, com 5 salas, 6 dormts, 2
qtos. empreg, garage 2 carros.
Adaptável para escritórios, ou
clinicas. 36-3459 — CRECI 1157.

27571 40O
BOTAFOGO — Apto. vazio, ven-
do c/ salíio, quarto, banh. com-
pleto, grande coz., dep. compl.
de empregada, área c/ tanque,
indevassável, último andar. Hua
S5o Clemente 172, apto. 803. —
Ver c/ o porteiro. 0490 400
BOTAFOGO — Vende-se apto.
tipo casa — 3 qtos. — sla. —
deps. — serv. — 2 áreas soe.

área de serv. — lavanderia
ótimo para crianças — R.

Conde de Irajá 555, apto. 103 —
Chaves com porteiro. NCr$ ....
55.000 — 50','o à vista — Rcstan.
te a combinar. 9015 400

R. VOLUNTÁRIOS — Vende-se
Imóvel, terreno 15.45 x 54.83, c/
caaa centro, 2 pcvs. muitos cô-
meios, servindo para clinica, la-
bomtório, colégio etc. Tratar
ARMANDO - tels. 22-3441 e ..
23-2360 (CRECI 199).

27649 400

BOTAFOGO — General Polidoro,
eala, 1, 2, 3 qt*. banh., coz.,
dep. comp. Entr. 15 mil, rcstan-
te flnanc. Tels: £7-4940; 57-0764
_ CRECI 553:  2Ó7S7 400

BOTAFOGO — Sala, qto, sep.,
coz., banh. — Em ótimo esta-
ao — Baõe: 17 mil facilitados —
Tintar: Arilson Bakx Imóveis —
CRECI 1112 - Tel: 57-7309.

14803 400

BOTAFOGO — Apnrlnnxmlo
Imilc. .'i.ihi (< q, «Cp, cor., Ii.iiiIi.
iirmíiiin.-; emb. etc i:mivk.i
lmiMll.it.i. Gel. rolldoro, 411-3011

31-9367 e 31-2534. CltECl 203
SANTOS ou MAX.
161117 400

PRAIA BOTAFOGO — Àp». 501
« mil de (runte um V nml. lln-
dn \Wi pnnorAm. SnlAo *], jnn-
lar »1, iilniof» 3 qloa. «rmii. 2
bnnli, luxo dep. rompi. 2 v»gní•;.ir. Drlo edlf. pllot fnch. inAr-
mor. vidres raybnn e»i|<lilns «lu-.
nilnlo — Rnliega 4 meses. Inf.
47-0730. nnlulrn Ç/100.

18100 400

CATETE

CATETE • VeiKlo-ee aonitn-
mento em tln-i de conatruCm
— Qlo, saiu, dependências. Fn-
clUla-ne. Sr. AVELINO, — Tel.
2:t-íi:i72 - Dl:is Vitcif. npóc 21
horns. MÍKI3 SOO
CATETK pns.,:n-.«e contrato loja
no melhor ponto tin Hua do Cn-
tcic, trotar pi-'n lelofone 25-0601
com sr. RENATO.

192.17 üíin

CATETE — Largo do Machado
Ap. qto. tala separados. 12 mil
ent. .«aldo 3 anos. Tratar até 22l\
também fáb. e dom. Sérgio Cas-
tro. R. B. Ribeiro, 3H0. a loja
203. Tel. 56-3768. CRECI 22.'

27556 SOO

ATBNCAO CATETE — NSo
perca esta rrrande oportnnl-
dade — Vendemos prédio
ido em terreno de 12 x 25.
com loja c sobrado constrn-
por apenas 33.000. com 15.000,
de entrada c 20.000, 6 meses
após, o Imóvel está ocupado
sem contrato. Ver Rua Her-
meneglldo de Barros, 73. Tra-
tar Av. Rio Branco, 183, s|
1005. Tels. 42-3067 e 22-3737.
CRECI 1175. Simão Solchct.

17904 500

LOJAS — Vendo à Rua Pe-
dro Américo, 110 as Lojas A,
B e C. Ver loca!. Tratar Jay-
me Farbiarz —• CRECI 255.
Av. Rio Branco, 151, sôbrc-
loja 210 — Tis. 31-0881 o
Sl-1011. _180I3_500
CATETE — Vendo ap. 25 mi-
lhões. Quarto, sal» separados o
dependências. Tratai- 30-6286.

27518 500

LARGO DO MACHADO, 29 ar)to.
::i.:i — efe frente — Ealeta, coz.,
h-nh.. sala, quarto conj. Tra-
lar tc's.: 42-3.V-:ü e 52-3(155 a par-
tii- de* segund-i-fclra. Dr. Josú
Roberto. CRECI 3.63.

89321 500
CATETE — Casa assobradada,
à Rua Petúnía, 24 (antiga casa
1G da Rua Pedro Américo. 119),
com sala, 2 quartos, banheiros,
cozinha, c área com tanque, será
vendida em leilfio indiciai pelo
Leiloeiro FERNANDO MELLO,
quinta-feira. 23 de Maio de
1938. às 16,00 horas, no local.
Mais inf. à Rua da Quitanda,
02, - 4." andar — Tel. 42-8200.

1S252 500
CATETE — Rua" Pedro Américo,
1C0 — Apto. 203 — Bloco "A"

Vendemos de frente c| sala, 2
quartos, banh., coz., deps. p;
empreg., área de serviço e ter-
rasse privativo — Preço NCrS
35.000,00 bem facilitado — Ver
no local, das 9 às 12 horas —
Tratar: H. MAHTINS • IMÓVEIS
LTDA. — 7 de Setembro. 88, sa-
las 604/6 — Tels. 22-4858 e 22-4966

CRECI 265. 19281 500

CATETE —. Vendo ap. sl.. qt.
separado, banh., coz. peq. Ent.
10. mil. «| 2 anos. CRECI 359 —
Tel. 22-9013, 9 às 18 horns.

16897 500

AMOR A IMÓVEIS — Vende
bonito apto., novo de frente.
c| 2 qtos., sala, deps. e gara-
•re por 45 mil à Rua Martins
Ribeiro, 35. c! 50% financia-
dos. Tels. 26-3196 è 32-3115.
Chaves c| o porteiro — CRE-
Cl 178. 19324 500
CATETE — Belo ap. frente, 2
qts., sala, banh. coz. dep. empr.
sinteco, 45 mil c/ 15. de entra-
da, 20 mil financ. cm 15 anos,
10 mil facilitados. Ver à. Rua
Carlos Sá. 14, ap. 701. Trans-
versai à R. Silveira Martins.
Informações: 3-6-3788, FALCÃO

CRECI 715. 29722 500
BOTAFOGO — Vende-se palace-
te salfio, 4 quartos, telefone, ele-
vador, vista panorâmica. Rua
Mar. Bento Manuel 57 — Do-
o:ingo e se.?.-feira até 2 horas.

25749 500
CATETE: — Vendemos apt.0 c/
eala — 2 quartos — dep. —
NCrí 35:000,00. c/ NCrS 15.000,00
de entrada e o saldo em 30 me-
ses. Ver à Rua Pedro Américo,
460/304. Tratar na Av. Copaca-
bana, 613, gr. 1001, com Mattos
ou Edmllson. CRECI 1334.

25749 500
ALDO MOURA LTDA. vende sn-
Ia final do construção. Catete-
Center, 14 milhões a combinar.
Infs. no. 3eç3o de Vendas, Av.
Cop. 583 — 8° and., tel
37-9471 — CRECI 353. .

27653 500

COPACABANA

R. MARQUÊS OLINDA — Vendo
terreno 11,70 x 80, perto praia.
Inf. 32-9200. VEEIRA MATTOS.
CRECI 423. 16829 400

EOTAFOGO — Sl. 3 qtos. etc.
frente, 2 arm. emb. garage.
Vol. Pátria, 353/301 (Jto. Real.
Grandeza). Apenas 40 mil, saldo
prest. Inferior VI. Alug. ótimo
p/ renda.-Aceito troca p/ casa.
Inf. c/ proprlet. no apto. ou
31-5880 (R-601). Dias (lt. (13-17
hs.) — LUIZ. 17884 400
BOTAFOGO — Apto. sala e 2
qtos. decorado e moblllado, ver
com o porteiro à Rua Vicente
da Souza n.° 11 apto. 403 (atrás
da Sears) o tratar Av. Graça

'Aranha, 145 gr. 706. Tel. .....
42-1949 e 42-3359.- CRECI 75.

. 19204 400

CASA EM BOTAFOGO — Junto
ao Colégio' Santo Inácio c/ boa
varanda, sala, 3 qtos e depen-
dènclas. Terreno 10 x 20. Sinal
10 mil, na escr. 15, saldo a
comb. PLANEJA IMOBILIÁRIA
R. Farine de Amoedo, 55 Ipan.
27-7596 — 27-2855 (J-269 — CRECI
153). 17856 400
BATAFOGO — Apartamentos .
novos p/ Caixa. Inscrição ate
15/5. 3 qtos. 1 s. deps. e gara-
ge. Gel. Polidoro, 152. 31-3367 c
31-2534 — CRECI 203 — SAN-
TOS OU MAX.. 16821 400

PRAIA DE BOTAFOGO^
Edifício dos cinemas Scalo
c Coral. Unidades de duas

Eeças 
separadas, banh.. e

itch. Magnífica vista. En-
trega em 60 dias — Preço
de ocasião. Ver no local,
Praia de Botafogo, 320. Tra-
tar diretamente na

TE-RRENO 13 x 30 — Copaca-
bana — Rainha Elizabeth. 370.
Cond. om FROTA-IMÔVEIS —
Av. Nilo Peçanha, 12, s/821 —
Tel.: 42-3996 — CRECI 758.

17997 700

AV. COPACABANA, 1085, apts.
209 e 210, novos e vazios, ven-
do eom financiamento 24 meses
com quarto, ban. sala peq. e coz.
americana — Chaves porteiro e
tratar Rua México. 164. sala 36,
tels. 22-8751 e 42-0900 das 8h às
12.30 e das 10,00 às 17.00. CRECI
1399 — CAVALCANTE.

21008 700

COPACABANA — R. República
Peru, 36, apto. 101 — Vendo ur-
gente c/ 3 qts. 2 salas, depend.
compl.. empregado, ótimo p.
consultório, clinica, atelier etc.
c/ 2 entradas sociais — NCrS...
40.000 a/v restante a combinar.
Aceito propostas. Ver no loçaL
Tratar — SANTOS — 32-2030 —
CRECI 922. 20020 700

COPACABANA — Av. Atlânti-
ca esq. Posto 6, vendo luxo c/
3 qts. 3 salas. 2 banheiros em
mármore, garage, dep. comple-
tas c/ 220 m2 — FERNANDO
ou SANTOS — 32-2080. CRECI
n.° 922. 20022 700

POSTO 3 1/2 — Luxo" novo.'
írente, 130 m2, living, 3 qts. 2
b. garage. Permuto. NCrÇ 90 mil.
Rua Docio Vilares, 6, ap. 201,
c/ porteiro — Dr. DIRCEU
ABREU — Av. R. Branco, 120,
S/loja — 22-6302. 20029 700

\ Sl€
Companhia Lançadora de-
Condomínios. Responsável:
Giusto Morolli (CRECI J-ll
— 209). Rua do Carmo, 17,
2.° andar. Tel.: 31-2677 e
31-1546. 95082 400

ATLÂNTICA — Posto 6 — Apto.
c/ 370 ms. 4 qtos. 4 s. 2 banhs.
copa-coz. varanda, garage, 1 p/
nndar, vários aptos. 1, 2, 3, 4
qtos. em toda Z. SuL 45-2077.20025 700

AY. ATLÂNTICA — 600m2
— Mais luxuoso da Aveni-
da. Super living, sala jan-
tar, biblioteca, 5 quartos, 4
banheiros, 3 quartos empre-
gada, 3 vagas garagem. Te-
nho 1 pronto no Posto 6 e
1 em final de construção.
Mais detalhes cj ALFREDO
DANTAS p| tels. 36-7840,
36-3683. CRECI 987.

27608" 700

COPACABANA — Tonclero.i —
Apito, de 2 v. 4 q, 2 km. compl,
«ala Inverno, varanda, dt-penu,
gurwrn 200 m2 útoU —-NCrS...
MO.OOO.OO — MENDES. CRECI
60 — 42-1141.  1804U 700

POSTO 5 — 300m2. Luxo".
vagas garagem. 2 salões,

sla. jantar, 3 quartos c[
arms., 3 barths., 2 quartos
empr., grande . copa-cot.
250 mil financiados. Quadra
da praia. Visitas p| tels. ...
36-7840, 36-3683. CRECI

----- 987. 27609700
.... COPACABANA — Posto 5^5UU R. Aires Saldanha n.0, 66.
__ Vende-se apto. c| 300 m2

cm prédio de alto gabarito,
l-achada cm mármore, 2 so-
lões, 3 qtos. c! arms., 3
banhs. soes. Copa-coz, 2
qtos. emp. Inst. p' ar refri-
acrado, 2 vaqas na gare.
Preço de ocasião. Ver no lo-
cal. tratar na ARCO IMÓ-
VEIS. Av. Cooa., 605, s'
1202. Creci J276.

27632_700
PÒStO 4— Quadra da
praia — Espetacular apto.
alto luxo, 1 por andar. 2 sa-
lões em mármore, 5 qtos.
com' finos armários embuti-
dos. 4 banheiros sociais, co-
pa e coz. e qtos. de empr.,
çaraqem. SILVIO FLEURY
ÍMOVEIS — Creci 580 —
Tel. 36-4320 — 36-2735.
__, 27638 700
POSTO 4 — Vendemos es-
petacular apto. de'alto lu-

xo, um pi andar, fachada em
mármore, salão c1 115 m2,
sala de jantar, 

"suite", 3
otos. grdes. c| finos arms.,

banhs. soe, 2 qtos. c|
arms. e gare p 2 carros.
Muitos outros detalhes lu-
xuosos. NCrS 320.000 fi-
nane. ARCO IMÓVEIS ....
36-3551. CRECI 127Ó.

• 14806 700
ALDO MOURA LTDA. tem
comprador para qualquer ti-
po de imóveis que V.S. de-
sejar vender (mesmo aluga-
do). Não cobramos qualquer
despesa por nossos serviços
prestados na transação. So-
licite-nos e faça um bom ne-
gócio. Infs. na Seção de
Vendas, Av. Copacabana,
583, 8.° ondar. Tel. 37-9471,

N.B. Vendemos em qual-'
erner bairro da GB. CRECI
353. 14752 700
COPACABANA — Rua Barata
Ribeiro. 688/90 — Apt. 406 —
Entrega em 10 meses — Vende-
nio. 2 salas — 2 quartos — 2
banhos, sociais em cores — co-
pn — cozinha — deps. p/ em-
pretr. — irea c/ tanque — ga-
ra_e — Preço NCrS 52.000.00 a
ccmblpar — Ver no local — Tra-
tar: H. MARTINS IMÓVEIS
LTDA. 7 Setembro. 88 — S/ ..
604/0. — Tels'. 22-4858 o 22-49'íS
(CRECI 2651. 19275 70ÍI.
APARTAMENTO, sala, 2 qtosT
vsi2lo, írente, dep. completa,
b.mh. coz. Barato. Ribeiro. NCrS
EU mil à vista. Inf. Sv. Oarcl.v,
tels. 42-9642 CRECI 429.

16g:il 700
COPACABANA — Vd. ap. Ia.
hab. sl.. qt. separado, banh.. coz.
dep. emp. garage, ent. 22 mil s|
combinar. CRECI 359. Tel
22-9013, 8 às 18 horas.

1689S 700
COPACABANA — Vd. ap. fren-
te, saleta. sl., qt., banh., área c|
tanque, 12 mil, s1 2 anos. Tel.:
22-9013. CRECI 359. 16£fi0 700
RAIMUNDO CORREIA — Vendo
1 andar c| 180m2, 3 qts., 2 sls., 2
qtos. emp. NCrS 120 c] 60 sinni.
Tel. 23-5733. 1S227_7uO
COPAC.— Vendo à Rua Re-
pública do Peru, 310, apto. de
frente and. baixo., etc. vazio, com
hall, 1 salüo, arm. emb. de ja-
carandá, 3 quartos, b. coz., dep.
emp. e garagem, mobiliado e
atapetado. Prejo NCrS 100 mil
cl 50% financiados, atè 2 anos.
Tratar visitas c| V. LULA. Av.
Rio Branco, 156, s| 1.S04. T.'..
22-0S87 e 46-53S6 à noite. CRECI
9JL 17913 700
ALDO MOURA LTDA. ven-
de ap. Rua Siqueira Campos,
no melhor local. Indcvassá-
vel. Sala, 2 qts. amplos, ba-
nheiro social, piso mármore,
azulejo ao teto, coz., deps.
empr. compls-. 55 milhões,
em 24 meses. Aceito Caixa
c/ sinal. Chaves na SEÇÃO
de VENDAS. Av Copa. 583,
8» andar — Tel.: 37-9471 —
CRECI 353. 14748 700
ALDO MOURA LTDA. ven-^
de .apartamento à Rua Mi-
guel Lemos. Todo mobiliado,
sala, 2 quartos e dependên-
cias, c/ garagem. 60 milhões
a combinar. Chaves na Se-
ção de Vendas. Av. Copa-
cabana, 583, 8o andar. Tele-
fone 37-9471 — CRECI 353.

. 14747 700
ALDO MOURA LTDA. ven-
de ap. frente. Cinco de Ju-
dho, super-luxo. Pilotis de-
corado c/ várias benfs. Ata-
petado, ar condicionado etc.
Sala, 2 qts, c/ arm. emb.,
banh. mármore. Copa, coz.
Arca çnvidraçada, deps-. emp.
garagem. Ver no local. Infs.
na SEÇÃO DE VENDAS --

• Av. Copa, 583, 8o andar —
Tel.: 37-9471 — CR*:CI 353.

14749 700
ALDO MOURA LTDA. ven-
de terreno c/ 180 m2. No
melhor local do Posto três.
Projeto aprovado' p/ dez an-
dares. Entrega imediata. 350
milhões. Maiores infs. na
SEÇÃO DE VENDAS, Av.
Cop. 583, 8.° and. Tel.: ..
37-9471 — CRECI 353.' 

14753 700.

BELO PRESENTE — Ótimo
ap c/ sala 2 qts. c deps.
mobiliado c/ gelad. TV etc.
Local tranqüilo — 60 mil c/
50% fin. Inf. 36-0682 COS-
TA GUEDES Vendas SAL-
VADOR CARIELO — CRE-
Cl 279. 11852 700

COPACABANA — Posto 4,
quadra da praia, vende-se,
espetacular apto. em prédio.
de alto luxo, fachada em
mármore — Refrigerado — 2
salões, 3 qtos. c/anns. 3 ba-
nheiros soe. copa-coz. 2 qtos,
de emp. 2 vagas na gare. In-
formações tel 36-3551 — CRE-
Cl 1276. 27636 700
AVENIDA ATLÂNTICA — Ven-
do 700 m2, o melhor apto. da
praia. Oportunidade 650 mil cruz.
novos. Visitas e informes 56-7053

CREa 83 — CASA NOVA.
13995 700

700

COPACABANA — Vende-in
apto. c/200lli2 nu R. Uoll-
var, 1 tnllOi 3 qtos. r/nrms,
xalu de Jantar, 2 banhs. aor.
iii-pN. completas c caniRcm.
Informo 30-3551 ORECI 1276

2*633 700

COMPRO Apto. Cop» OU
Ipa. Negócio direto, ditpen-
sando lntcrmcdlárlo.\3 qtos,

banh. soe, garagem, cons-
trução ili' ate 10 anos frente,
andar alio. Base N('r$ 120
mil a vista — Tel Dr VAS-
CONCELLOS, 57-9447.

25783 700
PÕSÍ'ÓT"-^Quarto e sala sê^
parado, freTite,' esquina 

' 
praia35 A, vista — Inf. 36-0581

II, MATA, 438.
25778 700

PÒSTO 4 — 1 por andar, 2
salas, 3 qlos com finos ar-
marlos. 2 banhs., 1 qtos em-
preçada e earagr — Informa-
cões 36-6581 — CltECl 438 —
IL MATA. 25779 700
COP."— V. lindos aptos, aínda"
não habitados, salão, 3 qtos.,
arm. emb. 2 banh. soe. dep.
comp. garag. frente 200m2
nu'ro Idêndro mesmo andar
150 m2. Edlf. 2 por andar.
Posto 4 c outros. AI.VIM.
30-1700. 32-9354 — Est. 182

CRECI 375.  25471 700
COPACABANA — 

~Vendo~n'tÍ-

mo apart. vailo. J. inv. sala
qto., banh. knl. americana,
podendo fazer. coz. e gara-
gem, na Escritura. Av. Pra-
do Júnior. 281.apto. 913. —
25 mil novos. Chaves-, 36-1700

32-9354 — AI.VIM — Est.
182 CRECI 374. E outros.

25738 700
COPACABANA"^ y. cõnf.'
apart. ótimo. Edif. 1 por an-
dar — andar alio — ótimo
ne-óclo. J. Inv., 2 salões, ga-
Irrla( 4 qlos., 3 banh. soe. 2
qtos emp. Amplas dep. 300
ln2 1 por and. — P. Arco-
verde — Outro Idêntico —
Pô«'n 5 — E ontrns — AI.VIM

36-1700 — 32-9354 — Est.
181 — CRECI 374.

2573!) 700
SANTA bTeÀTRIZ EMPRÊEN-
DIMFNTOS LTDA. é a so-
lueão p-ra venda do seu imó-
vel. Chame Imediatamente
um nosso representante e
faça um bom negócio com
seu imóvel — Vazio ou alu-
pado — Sem despesas —
Tels. 42-3539. 52-3055 e 22-3267

Direção Dr. JO«Ê ROBER-
TO — CRECI 368.

14791 700
AIDO MÕÜRA. vende' aploT
super luxo — P 2 frente, Io
locação, salão 3 quartos cl
arm. emb. copa-coz. deps,
comp. de emp. — 85 milhões
a combinar, ou 75 milhões
a vls'a, chaves n.? cecío de
venibs: Av. Cop. 583. 8o n*>-
dar, .tel 37-9471 — PR^CI 3*3

14744 700
VENDO apt. vazio, frente, sala"
dupla, 2 grandes quartos, j. inv.,
banh., dép, emp. e garagem, to-
rio amolo, Tel. 46-4603. Santos
.Tr. CRECI 531. 13992 700
COPACABANA — Troco apt. sa-
leta. sala e qto. separado, ótimo
banheiro c1 box e coz.. P. 6. por
apto. c: sala. 2 qts., dep. e gr.
no P. 6 ou Ipanema. Pago dif. à
vista. Negócio direto. 47-6308.

13988 700
AVKNIDA ATLÂNTICA — Se
deseja comprar apto. na praia,
telefone para corretor especial!-
zado. Vendo nos melhores edifí-
cios aptos, c! 4 e 5 qtop. de fren-
te. Preços de oportunidade, te-
nho vários — CRECI 83 — CA-
SA NOVA — Tel. 56-7053.

 13994 700
AVKNIDA ATLÂNTICA — Ma-
ravilhoso apto. c\ 330 m2 — Duas
frentes, praia e Aires Saldanha

Luxo — Edifício de rntego-
ria — Preço 300 mil cruzs. no-
vos. Visitas e informes: 56-7053

CRECI 33 — CASA NOVA.
13996 700

COPACABANA — Final constr.
entreg VEZ vista panorâmica, 11-
vin?,' sl, iant. sep. 4 qts., arm'.

banh. dpe. compl., gav., Kdif.
pilot. por and. Inf. 47-9730 —
Batulra — CRECI 190.

13198 700
POSTO 5 — Prof. Gastão Bahia-
na. ap. 401. Lindo edif. pilot., re-
cém-constr.,,2 p|and„ si., 3 qts.,
arms., 2 banh. soe, cop, coz,
dep. compl., gar. privat. Decora-
Cão luxo. 95 mil comb. 47-9730.
Batulra C! 190. 18201 700
POSTO 5 — R. Prof, Gastão
Bahiana, de frente, sala, 3 qts.,
dep. compl. Peças claras, am-
pias. 65 mil, comb. 47-9730. Ba-
tulra — C'190. 18192 700
POSTO 3 — Novo, 1.» loc*aç., de
frente, sl., 3 qts.. 2 banh., dep.
compl., gar. 75 mil c| 22 financ.
10 anos. Inf. 47-9730 — Batulra.
CRECI 190. 1R193 700
POSTO 3 — Novos. 1.» locaç.,
de frente; vendo mesmo edif.

aps. sala, 3 qts.. 2 banh. soe ,
dep. compl-.. g.ir. De 65 a 75 mil,
com 22 em 10 anos. Ver Rua
Guim Natal, 16, Sr. Vitor. Inf.
47-0730. Batuira. CÍ190.

18194 700
APARTAMENTOS EM' IPANE-
MA — Reunimos grupos de 5 pes-
Boas para adquirir terreno pelo
custo e mandar construir por
engenheiro, excelente edifício
com 5 apts, de sa!3o, 3 qts., 2
banhs., dep. compl. e garage.
É a solução ideal (já iniciamos
novo grupo), informes, plantase projetos, na PLANEJA Imo-
biliária. R. Farme de Amoedo,
55 — Ipan. 27-7596 — 27-2855 —
(J269 — CRECI 153).

17855 700

COPACABANA — Lido (Qua-
dra da praia). Vdo. vazio, um
pi andar, magnífico apto. c| 470
m2, salão (100m2) e amplo j.
inv., ambos piso mármore, sala,

qts., atapetados e cl arms.
embs., 3 banhs. soes., gde. coz.,
c| arms. fórmlca, copa, 2 qts.empr. c| arms. embs., lavande-
ria, enorme área, garagem, etc.
Marcar visitas e. infs. hoje. tel.
28-3621, de 2.'-feira em diante
Pi tels. 31-1101 —.31-3015 e ...
43-6212. BRANDÃO. CRECI 792.

18190 700

VENDEMOS O SEU IMÓ-
YEL! — Solicite visito sem
compromisso. — Telefone
57-7309. ARILSON BAKX
IMÓVEIS — CRECI 1112.

14801 700
ALDO MOURA LTbA. Av.
Copacabana, 583, 8.° andar.
CRECI 353. Tel. 37-9471.
A solução de seu problema
imobiliário. Venha conversar
conosco sem compromisso ou
solicite um dos nossos ogen-
tes, pois, sempre encontra-
mos solução sem qualquer
ônus paraJ V.S. 14754 700
APTO. — Copacabana: Triplex
suntuoso c| 720m2. Preço: 250
mil novos c! 50% de entrada e
Baldo bem financiado. Rua To-
neleros. 23i;902. OCEANO IMÓ-
VEIS. Fones: 22-9690 e 42-7602.
Haase (CRECI 943).

1S254 700

AMÓRA IMÓVEIS - Viu**Krande, confortável r \<mÀ.oiwrt em centro de terreno namal» iirlccIoiMdo loral ÀZcW.
pacabana, por 300 mil, c 51"financiado. E um dos niah n.xuosos apto. nn Av. Atlil .tica, por 080 mil, ei 50'; .nanclado. Tel. SO-310Q n32-3115 - CUECI 178. 

"

Í»319 700
TONELEROS-Vdo. ÍÜTiS-
xo c| 130 n*2, salão, 3 „(„,cl arm.. 2 banh. copa, ÍOi
área de serv. o| tanque f ,1,,.,''
do empr., jraraKo. prédio m>
bre pilotis. Visitas — Oliiu-
PLAN — 22-0022 — 5M8-

CRECI J-218.

10087 MO
FIGUEIREDO MAGA LU WsVdo, apto. Duplex, va/ío
de frente c'-sala, 2 qts., 1>hm1i,
coz.. arca de serv. c lanqnii
c dep. de empr, Raracc, inf.
ORMPLAN — 47-0fi:il _»
22-0022 — CUECI J-21R.

 16980 700
ÃV. ATLÂNTICA-• Vtlfi. J
por andar, 400 m2 luxuo<_
apt. atapetado, 2 salões, 4 n,K
cl arm., 3 banh., copa, cn?.,
dep. de empr., irarauc —^lnf.
ORBIPLAN — 47-0S34"-
22-0922. CRECI J-218.

!_?__?_ "M
ÃTENC.VO — Copa. apto, livjtrw
luxo R. Rollvar const. noivo
220 n\2 único p' andar sá vcntlu
p' cnmnorar 22-7938 e 52-'47 :i
CRECI ZM. 16892.->il
COPACABANA — Vendo apto"
C 3 qlos. 2 salas. 2 bflnh.,,10-
ciais, garagem, etc. Tfl. ¦,,..
5il"Jl?!!: 'N*"0' l7°1'
COPACABANA — Ateõçal —
Vdo. por 70.000 com 35 de"fi-
nal, rest. fine. Ac. prpst^. <;/
compra. 3 qts. sal, etc. gnrSr»,
38-3340 e 42-1337 — CRECI CinP. UMA.  1327.4 700
COPACABANA - Av. AttAntlcã -
i.-.ixo vendemos apt. c/ linda ví<.
t-i p/ o -uai-, todo plnMdo -\
filfo, c/ 3 solas — jardim • ds
Inverno cm mármore — 4 tjto..
2 ,banli.<_ foclnls cm cor,- •(¦,-.
po-cozlnha czulejadii ntó o teti

2 qtc-í. u/ empreg. c garagemPicco ÍJC-8 280.000.00 c''t.i-
cüidndc de pnütn. Trator: li
MARTINS IMÓVEIS t.TDA. 7
H."cm1)ro. 33 — S/ 604 0 — T*'-
2.-40 e 2S-4966- (CRECf-65l,19277 .-,in
VENDE-SE um grupo prí-dio eu.
mer ciai Miguel Lemos esouip;i
Copacabana. Tel. 56-1451 pa::?
da manhã. 14769 7iH)
COPACABANA — Vendemos Àv"
Copacabana, 371 apto. 1005 fren-
te. Coiítcm 1 sala, 1 quarto ro:>
jugado, banheiro e cozinha. Tre-
ço à vista. NCrS 17.000,00. Ab-
gado s! contrato. Tratar cl BBn-
NA LTDA. Gonçalves Dias„8.'i.
3.». Tels.: 42-0613 e 52-3195. —
CRECI J-10. 19264.. 70o
COPACABANA — Vende-*, o
apto. n.° 1002, de frente, sito na
Av. N. S. de Copacabana, 11 .*
1039, c! 2 salões, 2 qts. c| arm.i-
rios embutidos, garagem e cio-
mais dependências. Ver no loiv.l
dns 2 às 5 horas, chaves 110 Vp'o,
601. .Tratar na IMÔVIL LTDA,
Av. Pres. Vargas, 417-A. gr." 11011
2 — Tel. 43-8092. CRECI 517.

17II22 700
COPAC. — Vendo apto. de fren-
te, próximo à praia. Posto 3. Va-
7.Í0, and. alto, c| hall, 2 s., 3 qlos.b„ coz., dep. emp. etc. Ptqci-
sa pintura. Preço NCr$ 100 mil
ei 501:;, financiados até 12 meses.
Tratar visitas c| V. LIMA. Av.
Rio Branco, 150 s! 1.804. 
22-0387 e 40-5386 à noite. CRE-'I
90.- 17914 700
COPACABANA — Vendo prédio
de 3 pav. em rua de ac!lvevçgni
hotel registrado cm funciona"
mento, tendo lt qtos., 5 s.. 4 h,
demais dep. garagens etc. Tpí)f-
no de 20 x 30. Pronta ent. Picço
NCr? 200 mil cl NCrS 70 mil :\
vista c o saldo financiado. Tra-
tar d V. LIMA. Av. Rio Ffrau-
co, 150 g| 1.SÜ4. T. 22-0387 a..„
46-.")3S6 à noite. CRECI 90. _,

17915 VVX>
COPACABANA — Vendo-a
preço fixo, cm final de coiis-
trução, os 3 últimos aparta-
mentos da Rua Santa Clara,
372, com living:, sala dcal-
moço, 3 qts. cl armários;':?
banhs. sociais, ótima cozinha,
deps. completas e frarage,
Construção de Gemaco Ltda.
com ótimo acabamento. Ver
e tratar no local sábado, 'x\o-
mingo e segunda-feira, das
10 às 17 horas. — CEtòO
MESSINA — CRECI 818.;.

.16861 70»
ATLÂNTICA —, Vende-se ISjJ
alto luxo, construção e acaría:
mento esmerado de C. PerclM
Bokel. 1 por andar, área 335 me-
tros, 4 salas, 4 quartos, 3 banliéí-
ros etc. Pronta entrega. Sr. JORr
GE — E6-8075; 19301 _7|iq

. COPACABANA — ParÊTproTÍÜ
entrega e do frente, sala p'*T3-
critório, cl 2 banheiros. Prc?o':
NCrS 30.000,00 c| 50ÍÓ cm 12,rpr-
ses. CIVIA — Trv. Ouvidor,' 17
(Div. de Vendas, 2.° andar). —
Tels.r '32-6394; 32-8530 e 32-4830
de 8,30 ás IS.OO horas. iSin.d.
Corr. Resp. P. Pizza — CRE''!
640). Informações também em
nosso Stand à Rua Prudente dè
Moraes, 147 (em frente ÍL Pjaea
Gen. Osório) diariamente inclu-
sive sábados e domingos cjas. 0
às 21 hs. 19302JÍOJ

COPACABANA — Vendei
ótimo apartamento com, p-randa, living, sala de jaijtar,

quartos com arm- embuti'
dos com 180 m2. Frente1'.o
Mar còm ou sem móveis;«
tel.: Av. Atlântica 3180
apto. 101 tel.: 36-7737 sem
condomínio. 19169 700
COPACABANA — Av. N. S.'cS
pacabana, 1.066 — Apt. 508 r?
Vendemos quarto e sala cqiiju-
gados, banh; cozinha. NCr$ ....
19.000,00, saldo em 20 mesej ,'s|
juros. Ver no local c\ porteto.
sr. Onofre. Tratar: H. MARTINS
IMÓVEIS LTDA. 7 Setembro.;83.
sl 60416. Tels. 22-4858 e 22-4^65
(CRECI 265). ',19274 ."0

REP. PERU, 238, ap. 602y.
2 quartos, sala e dependia-
cias. NCr$ 50 mil à vfsl"
ou NGr$ 60 mil facilitado.
Chaves c! porteiro. Trqtpf
telefone 2-1962 Niterói. "

23247700
COPACABANA — Posto Ç ,— 

'¦

Vendo apto. pequeno, novo, fa»
cilito — Tel. 58-1015. 11882;,70°
APARTAMENTO — Vendo RÜa
Bolívar, quarto, sla. separado,
cozinha, dependência de einçre-
gada. Tel. 36-7027. 9007' 

'7M

COPACABANA — Aparto"-
mento: Vende-se na .Rvà
Duvivier, 46, o ap. 401, de
frente, desocupado, c| 2s&
las, 4 quartos, 2 banheiros
sociais, copa-cozinha, óxéà
de serviço e dependências
completas p| empregada.
Facilita-se o pagamento
aceitando-se como parte,.dó
parcela financiada apwla-
mento na Guanabara. Cho-
ves na portaria. Tratar no
escritório de MANOEL Db
SOUZA SANTOS — Carmo,
9,11.°, Tels. 31-0314 e.--.¦-
31-2372. CRECI 134. . .„ 

*

95095 -700
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Compra » Venda do rrídto.i e Terrenos (Conthuinçio) CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 dn niftlo do 1908

BASTIDORES IMOBILIÁRIOS

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO
ESTADO DA GUANABARA

Sede: Avenida íllo Branco, 120 — Hi1? andar. Tel, 32-8800

EDITAL

Dc acordo com a alínea "b", do art. 13 da Portaria
Ministerial número 40, de 21 de junho cie 1965, laço saber
aos que (ste Edital virem ou dele tomarem conhecimento
<j*/e ns chapas registradas concorrentes à eleiecio a ser
realizada nos dias 24, 25 e 26 de junho dc. 1968, neSte Sin-
theaio Jornm as seguintes:

SAl.A, qt.. cozinha, l>nn!i. comp,
Todo iniiliil, Krl.nl. « telefona.
Copacabana, quadra da praia —¦
imkii-iu tem Rorunem. NcgAci»
direto, ]'rei*o total trinta mil
cruzeiros novos. Hua Domlngoü
Ferreira, 133, ap. 810, Serve p|
renda. Aluuina facilidade de pa-
-.mientii. 17015 700
llui.Hc.KS DE CARVALHO, ilfo
luxo, contttr, Darleln, 1 p| andar.
.*100m2, aal.lo, 2 talas, 3 quarto»
i*l iirms., :i baidia,, dep»., lavand.
garage, Vendo ou troco p| me-
nor. Inf. 34-52JS — CKECI 848.

10072 7011
copacadana — Vendo «pto.
quarto e sala deparado», Ver a
nua Barata liliieiro, no. opto.
010 — Chnveiicl o porteiro. Prn-

17í',*J3 7C0

PARA A ADMINISTRAÇÃO

CHAPA NP 1 — (Azul)

DIRETORIA:

Aldo José Caneca
Sérgio Clrítidto dc Castro
Wilson Bcrgcr
José. Adlval Ferreira Lima
Alenoíít Halo Grassani
Rama César

SUPLENTES:

Waldemar Donofo
Gflbricí Augusto de An-

drade
Miguel José Guerra
Francisco Nogueira da

Costa
Rny dc Almeida
José Vieira Sobrinho

CONSELHO FISCAL:

Geraldo Alves dc Rezende
Luiz Antônio Pontual

Machado
Erliinrrio Vieira dos Santos

SUPLENTES:

Leopoldo Zacconi
IVnlfer Melazzi Xauler
Dirtandi Brum de Oliveira

CHAPA N<* -

DIRETORIA:

(Verde)

Almlr da Rocha Brandão
Tanus Jorge Buslnni'J'oniris Pinto Caiado
Alexandre Octávio Fuvessy

dc Mdyor
Darcy Neves Lopes
Nilton Gonçalves Vieira

SUPLENTES:

.Maurício Arou GoldbacJt
Antônio Jardim dos Santos
Carlos Lopes dc Castro
Geraldo Clarindo Amora
Antônio José dos Santos
Batulra dc Souza

CONSELHO FISCAL:

Prancisco Conte
Délio Príamo de Lacerda
Jlíarino Oscar Vicforio

Dc-idcrnti

SUPLENTES:

Dario Diniz Pacheco Jr,
Raymundo Soares de. Arnii.io
Antônio Fernando Varcda

dc Arruda Falcão

PARA DELEGADOS-REPRESENTANTES NO
CONSELHO DA FEDERAÇÃO:

CHAPA N° 1 — (Azul) ,

EFETIVOS:

Aldo José Caneca
Celso Guimarães
Aurelino José Lins

SUPLENTES:

Álvarot Borges dc Burros
Francisco Castro c Silva
Votando. Forte

CHAPA N° : -- (Verde)

EFETIVOS:
Jonas Barbosa Bokel
José de Jesus Lopes
Emanuel Pochaczcvsky

SUPLENTES:
Omuz Lopes •
Gustavo Matagtifi dc Souzai

Domingucs
Mário dos Santos Fiorda

S.Cl
co N'Cr$ 2ll.00tl.ll0.
COPACABANA --Vende-se mi.
qt., »ala aeparada, co.*., bani).
»'itlnio ncabamentn, llnainentn
moblllado. Hua Felipe de Ollvel-
ia, II), ap. fli'4. Tratar aabatln,
da* 10 Ai 10. DomliiRo o dia to-
do e seRUiiila-felra. das 13 As lll.
-- CHECI Mil. AH.

17041 700
Í'OSÍo'5 

'—_Vi*ndu 
ap. sl., 2 qt<,

deps. empr. 8.1 mil. Ver domingo.
Sou/a Lima, 307, ap, 902, das 10
íii 17 horaa. Ac. n. H. e BNDE,
2.1.|»II)R. OLIVAH - CHECI 310.

10144 700

VENDE-SE — A Rua Raul
.'ompcla, 195, edifício Morro
Velho, apto. de fundos ocupa-
do contrato extinto c! corre-
dor, peq. coz., banh. compl.,
con.l. duplo c| var. — NCrS
15.000 h vista. Motivo dc via-
cem. diretamente c] o pro-
prletárlo. Tel. 57-2270.

9430 J00
VENDE-SE Apto. sla. e qto..se-
parados, banh, e cor. área e
tanque — Informações 56-3011.

!H.">!) 700
ATENÇÃO — Ocast-O, apt». cl
mileta, qto., varanda, eo?.. peque-
lia, banh., vazio c pintado, en-
tregn Imediata. 17 mil A vista, es-
tuda-se proposta. Inf. Av. Copa•.'OO, apt0. 303. Tel. 57-8230.

0444 7C0

COPACABANA — Hua BÜrlío dc
Ipanema. 77/302 — Vendo frente,
ap. c| hall, sala e quarto sepa-
radoc arms. emb. banh, em cór,
eoz. c deps. empreg. Chaves c'
o zelador. 0403 700
COPACABANA — Partlcülarí
vciiide apto. duplex — Hua Fi-
r.ueiiedo Ma:-alliáes, 823. apto
212, sla. 2 qtos. dep. completas,
gara Re — Infor. marcar visita-*
— 43-5503 — Senhor FERREIRA

0431 700
COPACABANA — Vcndc-se
apart. fte. c| saleta, Rde. sa-
Ia, bom qto., banh., era., c|
."iO*"/, fln. 12 meses. Serve p.
escr. ou moradia. Ver Av. Co-
pacabana 801 c| Sr. Wolmar.
Tratar cl LUIZ OLIVEIRA LMú-
VEIS H. 7 Sctembfp, 88, ftr.
407 tel.: 52-0749. CRECI 198.

1G693 700

COPACABANA — Vendo. Fran-
cisco líragn, OKI, ap. 204, aula,
quarto, banheiro, co.Mnha e Arca
com tanque, NCrl 26.000 A vltita,
entrega Io dc Julho. Tel. 52-0,107.

13945 700

COPACABANA — Posto 5
Duplex vazio: 400 m2.

Av. Cop., 903/1,201. Ven-
dc-se. 160 m. c! 50% 3 o.
Ver hoie. LUIZ BABO IMO-
VEIS. Creci 466. Apart.
enorme. Tel. 32-0861.

16757 700
COPACABANA - Vendo N'Cr$
23.000,00. no Poslo 0, aparta-
mento dc frente com 1 sala, I
qt., com armário embutido, ba-
nheiro e Coí.lnhn, facilito paga-
mento. Tratar ThcÃphPo da Sil-
xa Graça — CHECI l"l - Ave-
iu>!a Copacabana, 1003, sala 301
¦ Tel. 50-3390. 25002 700
COPACABANA •- Vendo NCrS
28.300,00 rie frente a« nato» 1102

110.1 o 1000. no Edif. Valero.
Av, Conacabnnn, 1072. com 4lm2

THEOPHILO DA SILVA
GRAÇA — CRECI 101 - Avenida
Copacabana, 1003, sala no] — Te-
lefone 00-3500. 23003 700
BARATA RIBEIRO - Apto. ria
frente c| sala-quarto separados,
banheiro, cozinha, dep. comole-
U- de emnrepada etc. 57-0035 —
EWALDO MtlLLEH. CRECI 1084.

27539 700
m'A co\. ELnÊTricT lafãie-
TE — Vendo apto. c/3 . s.. 2
salas, 2 banhs. etc. Ocupando
todo o andar. NCrS lin.oon 50*~„
em 3 anos. LU1X, SEABRA —
CHECI 303 - Tel, 47-7070,

27301 700
COMPRA E VENDA DR 1MÔ-
VEIS -- MAxhna coniDCtòncla —
LUIZ SEABRA - Tel. 47-7370.
CRECI 203. Especialidade na
Zona Sul. 27J40_700
BUA BARÃO DÊ IPANEMA,
13!). Vendo ap. 1002, de sala
dupla, 3 qts. c! armários, co-
pa-coz. Dc fundos, Indcvas-
sável. Não (cm garage. Pré-
dio de 2 por andar. Vazio.
Chaves no ap. 603 — 95 ml-
lhões a combinar — 37-6523

VIEIRA SOBRINHO —
CRECI 68. 25516 700
POSTO 0 — ótima rua — 4 qts.',
salfio, 2 banhs. sociais, 1 por an-
dar, garagem etc. Oportunidade

Visitas mais informes 56-7053
CHECI 83. 13997 700

COPACABANA"— Vendo ótimo
ap. Rua Bulhões Carvalho, sala,
2 quartos, armários embutidos,
dependência empregada, cozinha,
Arca cl tanque, NCrS 69.000,00.
Financio .50*"*-. A vista 50.000,00

DRUMOND — CRECI 716 —
Tel. 36-1642. 18214 700

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias pnrn o ojereci-
mr.nto dc impugnação coitfra qualquer candidato.

As mesas coletoras funcionarão ininterruptamente dns
D'/; ds 20fi -nos diaj 24, 25 e 16 de juntio dc 1963.

Rio de Janeiro, 12 dc Pinio dc 1Ü68

ALDO JOSÉ CANECA — Presidente

COPACABANA 700 7

COPACABANA — Apto. 2
quartos, sala, dependências,
frente mar. Ver e tratar lo-
ral. Entrada NCrS 30.000,00,
*aldo 30 meses. Av^ Copaca-
bana, 1.126, apto. 503.

18176 700

COPACABANA — Vdo. ótimo
ad. frente c/ 40 m2. Inf. Sen-
da imob. — 31-0531 c 31-2862.
CHECI J-228 — E. 9ilva.

18098 700

COPACABANA — L. CHALI-
TUA IMÓVEIS vende apto. Av.
N. S. Copacabana, 610, apto.
3220, — K-itchnete — Preço 11
rr.ll i vista — Entregamos pin-
tado1 e desocupado. Ver local
po;* gentileza inquilina. Tratar
Trav'. Ouvidor 11 — 8.° s/802 —
Fones 22-7450 e 52-6842 — CRECI
030. 18120 V00

AV. VIEIRA SOUTO, Del-
fim Moreira ou Av. Atlânti-
ca: Ofereço nestas 3 Avs.
apts. de 300 a 700 m2. Favor
combinai* visitas com WAL,-
TEU BERGER. CRECI n.° 24,
pelo tel.: 42-2820 ou em casa
27-8465. 16673 700

COPACABANA — Kua Santa
Clara, 240, ap. 1002 — Sala, 2
nr>*. c dependências completas.
\ cr no local com o porteiro e

l ratar com J. Barbosa Lima —
CRECI 1048 — Tels. 42-8781 e
,5304. 95383 700

AV. ATLÂNTICA — Posto
1/2. 400 m2. 1 p| andar,
qts. escritórios 4 salas, 3

varandas p| o mar, 2 banhs.
soes. toilete, copa coz., 2
qts. emp., garage. N.B. Pré-
dio antigo porém de luxo.
Esquina R. Siqueira Campos
6.° ond. Base 330 mil fin.
30 meses. Chaves tel
36-3788 FALCÃO, Creci
745. 25724 700
COBERTURA — V. 2 q. s. dep.
emp. terr. c/ 43 m2 ocup. s/
cont. não tem gar. 60 mil comb.

23-9109 — Obvar — CRECI
310. 19143 700

Terrenos — vendemos 3
bons terrenos; 1 na Tijuca
e 2 na Zona Sul. Tratar ES-
CRITÓRIO SINGÉRYE AR-
MENIO. Rua Figueiredo Ma-
qalhães, 219, Gr. 901. CRE-
Cl 967. 27506 700

COPACABANA — Prédio
com fachada em pastilhas e
2 optos. p! andar, todos de
frente. Sala, 2 ou 3 qts.,
armários, 1 ou 2 banhs. so-
ciais em côr, azulejados até
õ teto. Cozinha, área de
serviço e W.C., também
azulejados até o teto. Pin-"
tura plástica. Entrada ....
18.880, e o rest. em 44 me-
ses. Ver à Rua Barata Ri-
beiro, 83. Vendas exclusivas
WALDEMAR DONATO —
R.'.7 Set.0 124, 8.°, 
43-8000 e' 43-8700 (CRECI
5: 16735 700
SÃXTA CLARA n*> 94 — Vende-
:" ou troca-se por outro maior°u dv>. 403 Ia. locação, frente c'
"f re?. de: tala c quarto con-
^c.-.do, banheiro, kit. e tanque.~Mt_r rom o sr. Pinheiro pelo"' 56-47ÕO. 14725 700

COPACABANA — Vende-se
Rua Faula Freitas, apt. c|
vista p! mar. 5 quart., 2 sa-
Ias, dep. completas. Tratar
Tel. 52-5740 — .T-254 — Sou-
za — CRKCI 1087.

19152 700
COP. SIQ. CAMPOS" 232-707 —
Frente — \Míio — IndevassAvel
— Quarto, snia. Jardim Inverno,
banheiro, corinlia, área c' M.n-
que, banheiro c qunrto de em-
pregada, sinal 12.000. saldo 2
nnos.^VLçltas diariamente. Tra-
tar 30-4000 — 57-2308 — CRECI
105. 17876 700
LIDO — ótimo apartamento —
Euti Barata R.belro, 67. ap. 501,

salôc.í, 3 q{_. «rondes todo* dc
írente, varanda, arm. emb.
banh. cozinha, sola de alm.
depend. de compr. e gttnifte
13:?m2 de nrea útil. NCr$ 110.000
» combinar. Ver no local c tra-
U\r a At. Ornça Aranha. 143, êr.
700. Tel: 42-1949 o ¦42-3359 —
CRECI 73. 19205 700
BELO APARTAMENTO novo c|
80m2, 2 qtos., sala, banheiro, co-
zinha, dep. emp. e garagem.Base: 65 mil cr. novos c| 35 mil
sinal. Saldo 2 anos. Rua Santa
Clara, 206. ap. .102. Chaves Tel.
37-1155. BELTRÃO. CRKCI 1350.

25729 7'I0
V. Sa. VAI eoiporar apto. em
Copac. 1—3 — 3 — 4 — 5 qts.
por favor para s' Intevísse c
para não perder seu tom no li-
fue antes nara 50-7053 - CRECI
03 — CASA NOVA, Sò trabalha-
mos com Imóveis em Copac. do
Posto 2 ao 0. Temos aptos, de
todos tamanhos e em todas *ns
rr.as. Antecipadamente agradece-
mos sua telefonema. Temos ver-
riadeiras oportunidades. Atende-
mos domingos c feriados.

13925 700
ATENÇÃO — Senhores proprie-
tArios de imóveis em Copacaba-
na — corretor trabalhando eom
Imóveis somente em Copacaba-
na, aceita dos srs. proprietários,
qualquer imóvel p' vender. Ven-
das rápidas e com toda assls-
têncla técnica e Jurídica. Comis-
são corretagem 3f'.. Apresenta-
remos pretendentes realmente
capacitados p/ realização venda.
Tel. 50-7033. CASA NOVA —
CRECI 8*L 13024 700

Atlântica n.** 2.020-502, fren-
te p| Domingos Ferreira, 150 —
Hall privativo, pzo. marm.; sale-
ta, salãoi sala. escrit.. pzo.
frlztec: 3 qts., c| nrms.: 3 banh.
pzo. márm. cop.-coz., c| arms.:
2 qLs. emp.: garage. 170 c| 801»
entrada, saldo cob.. ou a vista
150. Aceito 50r;. Imóvel. 26-8306
— p. 26101 700

CONSULTÓRIO ou F.Jcrltórfo —
Hall, 2 salas, banh., kit. Base 30
mil. Av. Copacabana. 510, sala
703. Chave- 36-3708 — CHECI 745.
FALCÃO. 2Ü<1__700
COP. — Terreno 12x40, 12 pa-
vhuciitos. zona de loja, vendo.
•17-3332 — AVEHBUCK — CP.E-
Cl 30. 25719 700
AIHF.S SALDANHA. 13~fl, ap. G02
fie., P. 5, qdr. praia. Dono ...
56-3839 — 42-7151 — 22-3722 t|
dias. Está vazio, quase novo.
sl, dupla, gr. J. inv. mármore e
coloniais; 3 ou 2 qt. lambrls,
papel. 2 ban. luxo, etc. 2 ga-
ragens 140.000 comb.- C11ECI 139.
FORTE. 14719 700
(:OPACABANA — IPANEMA —
Compro urgente ap/130 a 230m2,
favor lei. 56-3330 — 12-7151 —
INÍitJlTA J-71. CRECI 159 —
FORTE. JiH!-70?
COPACABANA — Posto 5, ven-
de-se magnífico ap. duplos c| 232
m2. elevador interno - terraço
•• *flõm2 — acabamento de l.\
ar condicionado, todo decorado
NCr$ 15.1.ooO.OO r' arte linaii-
ciada. lnf. CORRETA IMÓVEIS
LTDA.. pessoalmente, de 2.» a
6.»-íciva, ua Av. N, S. de Copaca-
bana. 0U3. salas 5ll9jl0. — CHE-
Cl 237. 23701 700
FôSTO 3 — Terreno cj 2 fren-
te?. 1.027 m2, gab., 10 and. Ba-
te: 1 bilhão novas. Dr. Jesus,
37-3378, CHECI 424.

23622 700

COPACABANA — Vdo. ótimo
ap. todo de frente. VAZIO, qua-
rira da praia, vista p| mar, todo
atapetado c| cortinas — Salüo,
3 qts., ban., coz., dep. empr.
Entrada de 50 mil e saldo de 40
mil a prazo. Ver Rua Santa Cia-
ra, 36, ap. 401, das 15 às 18h. ho-
je. Tels. 37-8181 — 52-0665 —
CRECI 1136. 16790 700
COPAC. — Tosto 4 — Junto
à praia, vendo íinto. novo.
írente, luxo, c| 3 dormitórios
r1 armários. 2 saias. 2 banhs.
sociais, ótima cozinha, dep.
comp. e garagem. Visitas hoje
das 10 às 18 horas à Rua Ba-
rão dr Ipanema. 32, apto. 402.
Tel. 36-3530. CRECI 570.

25607 700
COPACABANA — Vendo na
Av. N. S. Copacabana, apto.
de frenie, pronta entrega, 1
sala, ,i. inv.. 3 qtos., banheiro
completo, coz., dep. emp., 2
por andar. Tratar Tels
57-0038 ou 43-3887 — OLYM-
PIO (CRECI 374).

J9200 700
BARATA RIBEIRO — POSTO 2
-- Ap. vazio, andar alto, cito,
sala separados. 12 mil ent. saldo
20 meses sem juros. Tratar até
22hs. Também sáb. « dom.
SÉRGIO CASTRO. Rua Barata
Ribeiro, 396. s/loia, 208 — Tel.
56-3763 — CRECI 22.

27539 700

- Apt. 2 sls., 2
deps. emp. 03

Jesus, 37-3378. CRE-
23020 700

COPACABANA
q;.-., coz., ban.
mil fui. Dr.
Cl 434.

AV. COPACABANA. 37 .1.101 -
'Vi do, conjugado granic, fren-
te, vazio. Chaves com o por-
telro. Tratar 37-9353, Dr. Barro?.

25638 700
\. anto, de írente, c| sala. quar-
to. coz., banh., à H. Salnt. Ro-
man, 399, esq. dc Bulhóos de
Carvalho. Chaves c| porteiro
apto. 404, 23 mil c| SO"*,, em 20
meses. 30-3459 - CRECI 1.15Í.

27372 700

APARTAMENTO — Compro
Av. Atlântica ou transversal,
mínimo 250m2, para sqrvir clien-
1e. Tratar com D. ANTONIA.
Tel 36-6328 — CRECI 1236.

27533 700

COPACABANA — Vendo Çouza
Lima, 170 — Apto. 201, dc luxo,
c/ grande salão, 4 pis., c/ ar-
mários, 2 banheiros cm cor, va-
randa. copa, cozinha, 2 qts. cm-
pregada, garage e play-ground.
26iiíii2. Tratar com proprictãrio
co local das 15 As ltl horas —
Preço: 240 mil. 50'r financiado.
Construção BAERLEIN.

27303 7011

AYRES SALDANHÃT60 — Ven-
do diretamente o apto. 701 com
SUOm de Área, com salAo, 2 sa-
Ias, 3 quartos c| arm. embuti-
rios, 2 banheiros, 2 qts. empreg.
2 vagas para carro. Grande luxo,
entrega em setembro. Vor as
11 horas. Preço NCr$ 220.000, c|
facilidades especiais dc paga-
mento, informações do proprie-
tArlo das 8 is 9 pelo telefone
57-8309. 27591 700

COPACABANA Aptos—, vazios
de frente de 3, 4 e 5 qtos. e
demais dependCnclas. Temos
na Ac- Atlântica. Fig. Maga-
lh.les, Sá Ferreira, Souza Lima
etc. Tratar pessoalmente até
22 hs. Também sáb. c dom.
SÉRGIO CASTRO. Rua Barata
Ribeiro, 396, s/loja 200 — TeL
56-3768 — CRECI 22.

27560 700
COPACABANA — Rua Conse-
lhelro Lafaiete, ap. 2 qtos, 2
salas, dep. em. pilotis. 83 mil
a combinar. Tratar até 22 hs.
também sáb. e doml — SÉRGIO
CASTRO. Rua Barata Ribeiro,
396. s|loja 208 — Tel. 56-3768
— CRECI 22. 27354 700

RALA. 2 qtos, gar. 40 mil -¦
Frente 2 rua*., Ilnlrro Peixoto,
prós, Tonelorot), prédio 3 pav.
BClcv. — 57-0074 — TITO LI-
VIO, cng." - 22-0100 — CRECI
1,001). Compra o Vende Imóveis,

27018 700
APTOS. VAZIOS - Snlun, lo-
ins, casas, terrenos — 57-11074 —
TITO LIVIO, cng.0 22-0100 —
42-1700, Compra c Vende. Avn-
lin. CRF.CT 1.009. Av. Rio Rran-
co, 134/500, 27024 700
COPACABANA — Vendo urgen.
te ótlmns condições pagamento
apto, Av. Princesa Isabel final
construção dois quartos, •sala,
demais dcncndínrlna. Tels. ...
37—1407 — Dr. CARVALHO O ...
:i:.33Ml._ . 87014 700

LAÜOA - COPA - 120"nÍ2. Sa-
lfiOi - qls.. dep, comp., gar.-
gem. T<n.o'du (rente, a innls
lima vlíln (io RI», Tel.! 57-I04O;
87-0701 - CRECI SSO — l.cão.

23771 700

COPACABANA — Preço
tixo — Um por andar, de
luxo, à Ruo Sá Ferreira, 160
— Em final deconstrução,
sem reajustamento nem cor-
rcção monetária. Magníficos
cps. dc salão, 4 qts. cl ar-
mários, 2 banhos, dc luxo,
toilete, copa, cozinha, 2
qts. de empreg., garagem,
ele. Fachada em mármore,
c.quadrias de alumínio, te-
lefone interno, pilotis deco-
rado. Preços fixos desde
186.000, c' pagamento em
30 meses. Vendas exclusi-
vas — WALDEMAR DONA-
TO - R. Set.0, 124, 8.°
T. 43-8000 e 43-8700 (CRE-
Cl n.° 5). Corretores no lo-
cal. 17728 700
VENDO — Apt. 2 quartos, sala.
banh. coz Arca de serv. dep; do
emp. dc fundos ampla vista.
Preço NCrS 48.000 — Tratar tel.
5.7-203) ou pessoalmente no cs-
crltório á R. Barata Ribeiro, n."
53!) sala 002 — JOAL GOULART
— CRECI 39. 25338 700

ATLÂNTICA -2 solas, 3
quartos, dependência de cm-
pregada, terraço e garage.
Armários e outras benfeito-
rias. Visitas diariamente no
local à Av. Atlântica, 1212,
apto. 1101. Tratar c| JU-
LIO BOGORICIN à Rua
Barata Rrbeiro, 586 - loja.
Tels. 56-9396 e 56-9397 até
as 21 horas. Inclusive hoie.
CRECI-95. 2569 700
TTM LAR PARA UMA RAI-
NHA — Fm homenagem ar,
Dia das Mães, o corretor ofi-
ciai ele imóvel, sr. Hasenclc-
ver. CRECI 1291, oferece a
dona do lar que ainda> não
possua residência prónria, a
oportunidade iiuica ds se
tornar proprietária de um
bom apartamento em Copa-
cabana, novo. de frente, va-
zio. Ia. habitação, cue lhe
será entregue de imediato, de
sala, dois bons quartos, óti-
ma cozinha e banheiro em
côr. área e tanque com azu-
lejo ate o teto, e dependên-
cia de empregada, mediante
um simples sinal de NCr§
ia.000.0fl e mais uma quantia
depois de .iá está morando de
XCrS 15.000.00 a.combinar, o
saldo cm prestações mensais
dc NCrS 450,00 por mês em
forma dc aluguel, para a
Caixa, ou por um órgão fi-
nanciador qualquer, ver e
tratar na Rna Siqueira Cam-
pos. 1118. apto. 901. Atenção:
estarei no local quinta, sexta,
sábado e domingo, até às 13
horas, para atender a todos.

13911 700
COPACABANA — Posto 6
— Vendo em condições ra-
znáveis e para entrega ime-
diata, andar de alta categoria
no mais luxuoso edifício da
Avenida Atlântica. Favor
chamar 53-1710 das 8 às 12
horas. 10715 700

ATENÇÃO — Vendo e arrendo
lalOoR du cabeleireiros em Co.
pacabana, procurar. ALVORADA
EMP. IMOR. LTDA., Av, Co-
paenbnna. 721 2.» andar, lei. .,,
57-M27. CRECI - 10,32,

2,-i7-8 700
ATENÇÃO POSTO 4 — Vende-
«o uma lanchonete nova de gran-
dc movimento, preço NCr) ....
110.000 <¦/ 40,000 do sinal, saldo
NCr$ B00.0O por mis, Informa-
çoes ALVORADA BMP. IMOB.
LTDA. — Av. N. S. Copacaba-
na, 131 — 2,o andar. Tel. 87-1427

CRECI — 10.32.
25700 700

PôSTO 4 — vendo amplo apto.:
3 ntos., 2 salas. ban. cor, cot.,
dep. comnl, Aceito tro a *-'la
t* qto. Av. Copacabana 71S/80I.

Tel. 57-0033.  2fl"l3 7U0

COPACABANA — Vonricmoj 6tl-
TV-ü rn''i nnrfl conwiH^rlo» Fren*»
t» — Ver e 'ratar na Av. Co-
paeabrna nn, cr. -iooi com
Mattos ou Edmllson. CREOI im

2.1718 700

COPACADANA — Av. AtlAntlca,
230 — Apt. 703 — Vondemo.1,

3 «.toa. c| arma. embuti, — na-
lflo — copa — cozinha — bunli.0
completo o/ box em cor — deps-
completiui — Arco. 0/ tanque —

qto». p/ emproR, — elevador
pilvatlvo - Preço NCr*} 130.000,00
o conibltur — Ver no local*.
Trator: H. MARTINS IMÓVEIS
LTDA. 7 Setombro, 88 — 8/ ..
004/0. — Tola. 22-1850 e 22-4000
(CRECI 2051. 10270 700

HUA RODOLFO GALVAO, SS,
ap. 101 — Vendo ap. o/ i qtos.
:.;.la, coz. ban. dep. emp. Acelt»
Caixa. Tratar Av. Rio Branco,
150/1327. PREDIAL OLÍMPICA
l.TDA; 18285 700
REPÚBLICA DO PERU, 4,o an-
dar — apto. lateral — entrega
om 50 meses. Transfiro cota Jà
pagas. Baso NCr» 23.000,00, Fo-
co reduçflo para reembolso a

i)
vista, Tel. 42-3003. CRECI 1140.

20005 70O

COPACABANA - PoMo 0 —
Vendemos otlmo apto. c' 3 fa-
lns — 3 quartos — 2 banh, —<
den, compl. — ca-arem — va-
jr.lh — Prrco: NCr? OS.000.00 C
KCrS 50,010,00 de entrada e o
raldo em 2 r.nos. Ver no 'ocal
de 13 fts ltl hs. na Av. Co*;a-
cabann 1.246/405. Tratar na Av.
Copacabana 013. cr. 1001 eom
Mattos ou Edmllson 

^CREM

COPACABANA — Vende-se apto.
fI ot. conjusados — garasem
ra escritura — telefone — boa
cr;?, banh. comn. - Rua Paula
yrelt^s 22 — noto, 404 — otr,,
A Vista rost. Tabela Price, pra-
Soa combinar. 14T89 700

COPACABANA — Pilsto 6 -
Vendo Rua Bulhões de Carva-
lViO 547 .-"ito. 004 lindo ronl. c/
40 m2 shitccado e c/pcrslanas,

'ótimo estado. Ver no local c!
porteiro, sr. Guimarães. Preço
A vista NCrS 23.000. a prazo ...
23.000. Deixar nome e teW. no
local. "T"3 7M

COPACABANA — Oportunidade
— vendo apto. Av. Copacaba-
na, 1030. c' 3 ritos., sala, cozi-
niia banheiro, dep. emorecada,
garagem. Tel. 32-9140
CRECI 554 - Oswaldo.

1803 -

14703 700

RCA BELFORT ROXO. 391. ap.
201, novo, sòbre pilotis, c/ sala,
ato. sen. dep. comnl. emp. e
r. Tratar: ARILSON BAKX
IMÓVEIS. CRECI 1112 - Tel.:
57-7309. '» "10

CONST. RAMOS — Sòbre pilo-
\\~. 0.» and. de fte.. c/ 110 m2.
Fala dupla, 2 qtos.. atap. c plnt.
(,ei). e garagem. Pço. 90 m. —
ARILSON BAKX IMOV. -
CRECI 1112 - Tel. 57-7309.

1400O 700

COPACABANA — Vendo apto.
2 atS-, sala, lardlm inverno, co-
7lnha, banheiro e dep. de em-
pregada — Tratar tel. 32-9449 -
CRECI 551 — Oswaldo.

14765

IPANEMA
RUA PRUDENTE
DE MORAES, 147

EM FRENIE
. Ã PRAÇA

GEN. OSÓRIO
QUADRA DA PRAIA - EDIFÍCIO

DE 8 PAVIMENTO.

I

700

ATENÇÃO — COPACABA-
NA — Vendo apto. frente,
entrego vazio, cl telef., sala,
3 qts., banh. compl., coz., dep.
í-mprnc/Ver Rua Belfort Ro-
xo, 351. ap. 102, das 10 as
IR hs. Tratar OFIL — Av.
Rio Branco, 183, gvs. 503-504.
Tels. 42-0037 — 52-5850 —

CRECI J-238. 19255 700
"COPACABANA — Vendrmos à
Rua Guimarães Natal, 10 a- 36,
npt.s. 203 e 202 de frente. Con-
tim 2 falas conjugadas, 3 óti-
mos qtos., .2 banhs. em cor,
dep. emp. areo, nralejada c/ ten-
que em mármore. Go.ragem,
T-cço NCrS 75.000,00 c NCr$ ....
80.213.00. sinal NCrS 55)000,00 e
o restante finrnc. cm 00 meses.
Tratar c/ BERNA LTDA. Gonoal-
vçs Dlr.?, c,5 — 3.n. tais: 42-6613 e
52-3195. CR3CI .1-10.

19208 700

VENDEMOS OS ÚLTIMOS APARTAMENTOS

(Somente 2 por andar)

Magníficos apartamentos c/ 241,00 m2, constando de:

Salão, 3 on 4 quartos (todos de frente) eJ arm. embu-

tidos, 2 banheiros em côr, cozinha, dep. empr., área e

garagem.

Preços:

POSTO 5 — Vende-se ou troca-
se apart. luxo, grande, armários
embutido* Rua- Xavier Silveira,
29-303 — Chaves porteiro —
Tratar 30-6050. 25030 70Ô

COMPRAMOS ou vendemos
seu imóvel em oito dias à
vista ou curto prazo. Corre-
tor responsável FONTES —
CRECI 569. Telefs. 22-418G e
32-2433. 17755, 700
PRAÇA EUGÊNIO JARDIM —
Vendo maravilhoso apto. c/ 140
ni2 — 3 qts. c/ armários, 2 óti-
mas salas, garasem etc. Fundos
maravilhosos. Preço 90 mil cru-
zelros novos facilitados. Aceito
B. Brasil — Visitas e informes:
50-7053 — CRECI 83 — CASA
NOVA.  13920 700

APARTAMENTOS CASAS
TERRENOS — # Entregue a
venda e administração de
seu imóvel à firma especia-
lizada 10 anos de tradição
1958/1968. K

COPACABANA — Leopoldo MI-
Ruôs, 92 — V. ap. 002, sala, 2
qts., alug. sl contrato. Ver c|
porteiro depois de amanha.

H732 700

COPA — Compro an! qt., sl. c
dep. 30 milhões à vista e zona
30. de particular pi particular,
urgente. Tel. 36-6Ú24, d» torra
em diante. _ H731 700
COPACABANA — Av. 

"Prado

Júnior, 133. ap. 212. Chave 210.
Frente, conj. 10 mil, comb. pró-
prio. Tel. 43-9077. 1305G 700

COPACABANA — Apartamento
vendo, novo — alta categoria —
cl 300m2 — Vesttbulo, sala, li-
ving, *t quartos c! armários cm-
but,, 2 hr.nhelros social" e toi-
lete, copa e cozinha, dependên-
cias duplas de empreg. e gara-
ge está cm fase rie conclu-
são — Construção da "Sisal" —
entreca em 00 dias — S. STO-
CKLF.R IMÓVEIS — Av. Nilo
Pceanha, 133. s' 221 — Tolefon-s
"¦'-7221 — 32-9201 — CRKCI 177.

13072 700

COPACABANA — Apartamento
rie luxo. vendo — Rua Raul
Pompéia, 228, ap. 601 — está
vazio — 2 por andar, de frente
c| varanda, 2 salas, 4 quartos,
2 banheiros sociais em côr, copa
e cozinha e dependências com-
plctas, vaga na garage, correto-
res no local — S. STOCKLER
IMÓVEIS — Av. Nilo Pecanha,
1S3 s| 221 — Tels. 22-7221 —
32-9361 - CRECI 117.

13974 700

COPACABANA — 2 por andar,
2 qtos, sl. grande, coz, área,
dep. amplos e claros, andar
alto, frente para iardim com
brinquedos crianças — Rua
Pomp. Lour, 55 à vista ou 30
entr| mais 35x1.000. Inf. 20-6GB6

Das 8 as 12h CRECI 1279 —
Vaslo a 2 quadras da praia.

27493 700
'ATLÂNTICA — Vendo Apto.

um por andar — 2 frentes —
2 salas, 4 quartos com arm. emb.
dem. dep. garagem. 250 m2 —
(a partir de 2a feirai — 56-1579

S. CRUZ. 27492 700
AV. PRADO JÚNIOR, 106/702 -
2 por and.' todos esquina, 2
salas, '4 

qtos, 2 qtos, empreg.
copa c coz. 80 milhões, 2 arios.
Tratar no local com Sr. ANT6-
NIO. dc 1 às 5 hs. — CRECI 1277
— Marli 25644 700
JUNTO ATLÂNTICA — Vendo
conjugado, coz, banh. Frente,
vista mar — Sinal 8 mil. Final
constr. — 36-0149 e 56-9022.

 25651 700
COPACABANA — VandcTbig ap.
frente. Rua Dias da Rocha, 12,
área 180m2. Esq. Copa. lnform.
Andrade, 30-0337 — CRECI'603.

18114 700

ALTO LUXO — ia. locação, 1
ap. p! andar c! living, toilette, 3
quartos, 2 banh. sociais, copa
coz. área serv. dep. emp. gara-
gem. Entrada 130.000 rest. 12
meees. Inf. 5G-2031 — JOAL
GOULART — CRECI, 59.

25539 700

VENDE-SE sala, 2 qtos., cozi-
nha, dependências empregada,
73 m2 de área, garagem do con-
dominio, para entrega em 99
dias. Ver na rua Belford Roxo,
301 anto. 406. Preço base NCrí
42.000.00 — 50í» vista e restan-
t. 6 meses. Informações Sr.
Fernando, telefone 42-0776. ¦

1Ò975 700

ENTREGA. IMEDIATA — 1
por andar, salão, sala de
jantar, 3 quartos c| arma-
rios, jardim de inverno em
mármore, 3 banheiros em
mármore, 2 quartos de'em-
pregada e garage. 330 m2
de fino acabamento. Const.
da Baerlein. Ver c| corretor
no local diariamente das 10
às 17 h. (R; Cinco de Julho,
38) tratar cl JÚLIO BOGO-
R1CIN, Dep. Imóveis Prontos
à Rua Barata Ribeiro, 586 -
Loja. tels. 56-9396 e ....
56-9397 até as 21 h. in-
clysive hoje. CRECI-95.

2569 700

MJÍ_l F^k

POSTO 1 — Vendo ótimo apto.
todo de frente, sala, 3 qts., 2
banhs. sociais etc, junto praia
cl vista do mar. Rua Antônio
Vieira. 17. ap. 1004. esq. cl Ave-
nlda N. S. Conacabana. Chave.
na Portaria. Telefone dn pron.
37-0004. 16788 700

Av. Almte. Baroso, 90, SI
801. Tel. 42-0425, 32-6750,
22-2804. CRECI 307-J 43.

16890 700

APTO. — COOTRA-SE A VIS-
TA — De sala e quarto dep. ou
conjUR, grande. Copacabana o
Inanema. Tratar Av. 13 de M-ilo.
47. gr. 2507, tel. -2-37-'' — Dr.
Maurlllo. 1678S 700

AV. COPACABANA, 500 -
Em prédio estritamente co-
mercial com 3 elevadores.
Vendemos com obra-já ini-
ciada, salas com hall, ba-
nheiro.privativo e kitch ou
grupos de salas com hall,
banheiro e kitch. Alta cias-
se para seu negócio. Excep-
cional localização. No cora-
ção de Copacabana. Apenas
1.390,00 de sinal e mensa-
lidades de 247,00. Constru-
ção de Marcos Esquenazi.
Venha hoje mesmo ao local.
Informações na obra, das 9
às 23 horas, inclusive do-
miiigos, ou na Av. Rio Bran-
co, 156, sl 801. Tels.: ....
52-7494, 52-8774, 32-3813,
22 2793.

Jb JÚLIO BOGORICIN
(CRECI 95). 89934 700

AV. COPACABANA —Posto 6
An. 1 qt. 5x3. 1 sala 5,50x3,

frente. 15 mil entr. Tratar até
22h, também sáb. e dom. Sérgio
Castro — Rua Barata Ribeiro,
396, sobreloja 208. Tel. 56-3768.
CRECI 22. 27557 700

APARTAMENTO PRONTO
270 m2, salão, sala de

jantar, jardim de inverno
em mármore, 3 quartos cl'
armários sendo o do casal
duplo, 3 banheiros^várias
benfeitorias, 1 por andar,
aorage e salão <de festas.
Ver cl corretor no local à
R Ma*:carenhos de Moraes,
103. Tratar cl JÚLIO BO-
GORICIN, Dep. Imóveis
Prontos à R. Barata Ribeiro,
586 - Loja, tels. 56-9396 e
56-9397 até as 21 h. in-
clusive hoje. CRECI-95.

2569 700
ATENÇÃO — Vdo. an. 2 qts. sl.
deu. íaraeem. 1 .* locação —
BRILH\NTE — Hi'Arlo de Gou-
veia. 66. gr 516. tel. 57-6809 o
57-5187. Léo. CRECI 24*1. sAb. e
dom. até 19h. 27541 700

COPACABANA — Vendemos 2
aps. luxo cobertura 4 qts. outro
5 de Julho 3 qts. um p| andar.
vaz. — BRILHANTE, Hilário de
Gouveia. 66 gr. 516. tel. 57-6809
f- 57-5187. Léo, CRECI 243, sá-
bado, domingo, até 19h.

2754Í 700

VENDO ótimo apt." CONJUGA-
DO — 8.° andar, frente, vazio
a 100 m _<V praia — Av. Copa-
cabana, 350, e.pt. 810. Ver hoja
das 9 às 12. CORRET0RK3 AS-
SOOIADOS 32-6750 e 42-0425 —
CRECI 307-J 43. 16S87 700-

COBERTURA VAZIA (Pôs-
to 5) — Vende-se com área
m/m. de 140 m2, em edifício
de 12 andares, toda pintada,
cl sinteko. armários embu-
tidos, linda vista etc. Sinal
30 mil, saldo a combinar —
Ver só de 8 às 11 e das 16
às 18 hovas, hoje e 2a., na Av. ,
Copacabana, 1017, C-01. Ou
tratar o. ver cl Lúcio Barbo-
za. Tel. 52-4322. Senador
Dantas, 118. s| 716 (CRECI
20). Aceita-se terreno na. Bar-
ra cm pagamento.

16894 700

COPACABANA — Posto 6 — 1
pi andar, pilotis, quase esq. Av.
Atlantic*, 170 m2. Vendo apt."
c/ living, 3 quartos, sendo 1 du-
pio c/ Jard. inverno, 2 banhs.
social, corxi-coz., ampla, área
dep. compl. empreg. Tel. ....
42-8335 NAC CRECI 405.

16878 700

COPACADANA — Vendemos ótl-
• rr.n COBERTURA de frente, ex-

rluslvamento para proflsíões 11-
b.->ra.'s, pequena indústria ou de-
põflto de coi-MS ccmcrclo.is. Con-
tém 2 salas, wleta. banheiro,
cozinha e grande terraço desço-
berto. Preço NCrS 35.000,00, fi-
nM NCrS 10.000,00, parte íftcili-
tadd e os restantes íindncladoa
cm 15 meses. Ver dias úteis do 9
Es 12 à Av. Copacabano. 897,
13° andar. Tratar c/ BERNA
LTDA. Gonçalves Dias, 85 — 3.°,
tels: 42-6613 e 52-3195. CRECI¦ J-Í0. 19269 700

A INÉDITA IMÓVEIS Ltda,
com ótima equipe vende ca-
sa, loja, ap. Quer resolver?
Tel. 56-3839 —¦> 42-7151. Me-
xico. 119, gr. 809 J-74 - CRE-
Cl 159 — FORTE. .

14720 700
BARATA RIBEIRO, 2_00 — Ven-
do ap. 1105, vazio, qt. esala
conj., banh.. coz. ótimo para
renda. Preço 15 mil em 12 me-
ses. Ver no local. Chaves no

225. Tratar tel. 43-5063. —

Fração a partir de

Construção
I

.NCrS 30.500,00

NCrS 88.759,86

NCr? 119.259,86

EXCEPCIONAL
APARTAMENTO
DE COBERTURA

Duplex, (com vista indevassável para a Av. Vieira
Souto) constando dc: Hall, Sala de jantar, Salão c/
terraço privativo, i quartos (todos com vista para a
Av. V. Souto) c com arm. embutidos, toilete, 2 ba-

nhelros em côr, cozinha, 2 quartos e banh. empregada,
área, garagem para 2 carros.

ap.
CRECI 1232 Mário Carvalho.

19250 700

COPACABANA — Vendo bellesi-
mo ap. de írente c/ 2 salas, 3
qt.*!.. c/ arm. emb., 2 banhs.
de serv.. dep. emp. ¦ Preço 85
mil em 18 meses. Aceito permu-
ta vi casa ou ap. tòrreo. Tra-
tar tel. 43-5903. CRECI 1232 -
Mario Carvalho. 19251 700

RECEBA SEU APARTA-
MENTO DENTRO DE 16
MESES — Com a Construção
totalmente financiada cm 60
meses — Vendemos os últi-
mos apartamentos à. Rua Fi-
gueiredo Magalhães, 975,
constando de living, ótimo
quarto cl arm. embutido, ba-
nheiro c| box, cozinha, quar-
to e dep. empregada, área de
serviço. Edifício sobre pilotis
e sem lojas. Não importa se
v. já é proprietário. O Finan-
ciamento é concedido na ho-
ra! Construção da Cia. Cons-
trutora Pederneiras: Incorpo-
ração e Vendas CIVIA —
Trv. Ouvidor. 17. (Div. de
Vendas 2.° andar). Tels
32-6394; 32-8539 e 32-4830 de
8,30 às 18 horas. (Sind. Corr.
Resp. P. Piza — CRECI 640).
Informações também em nos-
so Stand à Rua Prudente de
Moraes, 147 (em frente à
Praça Gen. Osório) diária-
mente inclusive sábados c do-
mingos das 9 às 21 hs.

1930 700

CONSTRUÇÃO DA CIA.

CONSTRUTORA PEDERNEIRAS

INCORPORAÇÃO E VENDAS

CIVIA
28 anos de tradição no mercado imobiliário

ATENDEMOS NO LOCAL DIARIAMENTE, IN-

CLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 9 ÀS

21 HORAS, OU EM NOSSOS ESCRITÓRIOS,

NOS DIAS ÚTEIS, DAS 8,30 ÀS 18 HORAS

¥ i. 
'•<:¦

.A.

Travessa Ouvidor, 17

Divisão de Vendas —• V> andar

Fones: 32-6394 — 32-8539 — 32-4830

Corr. Resp. — P. Piza — CRECI 640

Sindicalizado

- *;:

89912 81

t- «.-._• _ .
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C0SREIO' DA MANHÃ, Domingo, 12 cio maio de 1968

•¦«ti»»,
Compra ,c Vendo «lo Prédios e Terrenos (Continuação)

VENDO o AIT.o 001 da Av.
Prtacer» luilüii, 300, da «aVi o
<lUAi-to nrpiinulii, iimln 1 quarto
révrioivnl, liunlmlrii. COnllllM,
*rea ti Uuifiuo Azulejada. Preço
NCtrl 37.000,00 Blniü o poMo
Imediata NCrí 11.100,00 parte
íaclllt:.<lil <lo 3 cm .1 ano* e o
restante em preatuçOes mensala
de NO* 573,50 — VAOA NA
GARAUIIM EM SEPARADO —

AIVAIITAMKNTO «ali, q. CO*. A
iimih. 13 mll mir. rest. 31 ano*
llarata Ribeiro, -1111/1111 nl/- àl
lOh. 31-3307 o 31-2534 — CRKCI
303. SANTOS MAX. IggU 700
HAIIUIO PEIXOTO — Ven-
do ap. 301. It. Maestro Fco.
Uras:», 187, de frente, 1 *.,
2 qts., deps. earage, fino aca-
liaincnto, estado de novo, to-

Aceito financiamento dn,  do n óleo. NCrÇ (! 5.000,00 a
CREFIBUk — Asento Oficial do
u.N.H. — Vor o tratar dlArl»-
mente na loja 300-O ou n/t Pro-
dlal Adm. Rwmllcoff — Tel, ..
22-8433 O 83-1077 CKECI 450.^^ 10707 700
EXCELENTE OPORTUNIDADE
-- APARTAMENTOS COM HA-
DITE-SE — Prego NCrS 40.000,00
•facilitado e financiado, Sala, '-!

quartos, cozinha, banheiro em
cOr, área c| tanque azulejada
— Vaga na garagem cm separa-
do — Aceito financiamento da
OREFISUL — Aponte oficial do
li.K.I! —- Visitas dlíirlameut»
na Av. Princesa Isabel n.° 300
an. 1110 o tratar na PREDIAL
E ADM. RESNJKOPF ••¦ Hua do
Ouvidor. 130 si "14. Tel, 22-04">
e 52-1077 CRECI 430.

IfiTDt! 7<»>

COPACABANA — CAPEI."
LA — IMÓVEIS — Adminis-
tração — Condomínios _—
Compra c Venda. Referêrt-
cias bancárias c comerciais
— Eficiência e honestida-
de comprovadas — Av. Rio jurídica na transação. Faça

combinar. Ver qualquer ho-
ra e tratar Av. It. Branco,
161. s. 1505. Tcl. 31-1321 e
31-3338 — (CRECI 840).

17802 700
AV. COÍ»ACAllANA — Vendo
il'.o. cl. teparado, /rente, andar
nlto — NOr$ 23, c/ 0 restante 15
meses — Tel. 23-3733 c/ prop.

10220 700
COMPRAMOS OU VÊNUÍÍMÓS
S.' IMÓVEL — Com eapeclallda-
«le na Zona Sul. Av.illo ;-/ com-
promlsso o/ iiivsistíncin técnica,
comercial i) Jurídica. Solução
Rápida e Econômica p/ V, Sa,
Coiisulte-nuí no Dcpto. rtc Ven-
<]<w da Construtora KAP. h.
MÍXlCO, 9,1, 8/ 201 ORECI 409.
Tfls; 112-1370 e 22-11427.

in2:;.> 700

ARRUDA FALCÃO Corretor
Oficial, Creci 745, avalia e
vende seus imóveis cm me-

COPACABANA — I*ma — Ven-
ili> A L»d, Ari Barroso, casa ,13
r| ampla vltta permanente p| o
mar reuldêncln c| 7(>0ma (ut.i
comtrtildu local estritamente re-
«tdenclal tendo nalAn o 100 m:\
terraço descoberto «| Intima, 5
qtos. 3 banha, «ocliils, toletc, co-
pa, cot, dispensa, lavandarla. np.
c-aseiro, 3 v;i;:.ik garage etc. Pie-
ço 3Ó0 mll flnnnc. 3 anos. Mar-
car visitas. Tratar HKHGIO CAS-
TIIO, R. Assembléia, 40. 12."

nnd. 31-OliOB — 31-3029. CRECI
22. 1001S_70O
COPACABANA — Av. N.'S. Co'
pacabana, 1JU3 — Vendemos an-
ciar nlto apt, alugado s| contra-
t<>, qlo, e sala conjugados, banh,
cozinha, pintura nova, NCrJ .,,.
lO.uoo.Oo pagavol em 3 anos —
Ver planta cl II. MARTINS
J.MôVEIS LTDA, 7 Setembro, OS.
«I 00411. Tels. 22-4030 e 22-40011
(CHECI 20S). 10272 70')
COPACABANA — Rua Leopoldo
Allgucz, 20 npt. 103 — Vendemos
quurto e gala separados, banb.
cm eflr ci box, deps, completas,
área cl tanque, gr.inde (erraçp,Pertencente no npt, Prcco c cnn-
cücòe.i a comblmir cm lã anos.
Ver no local, Ti atar: II. MAU-
TINS IMÓVEIS LTDA, 7 Setem-
bro, KS, s' mil S, Tel*, 33-4858 e
22-4Í1CB (CRECI 20»),

11)273 700
Vendc-fu

Tudo o

COPACABANA — Vende-i» ap.
próximo Av, Vieira Souto —
Av. Rainha ElUabeth, 887, «pto.
(103, de frente, c| 3 qts,, living,
sala, varanda, coz., banh,, dep.
empregada, garagem, Ver no lo-
cnl diariamente, das 0 As 11 ho-
ras. Tratar Rua Teófilo Otonl,
123, «obreloja. Tels.: 43-3700 —
23-4114 — 43-II70Í — CltKCI 727.

111109 700

FLAMENGO — Vendo tnaravl-
llioio apto. I p/ andar. 310 mU
nuper luxo c| living «alAo tala
tollete 4 rrande citos. p| annA-
rios i banh.i, r,oclat> copa cozi-
nha deps, cnlprg, r| 3 qtos, 3
vagní garage em final do cons-
truç.lo, Preço 2.10 mll sendo 30
mil pela COPEG. Ver Av. Oi-
valdo Cruz 137 apto. 1.101.
Marear visitas. Tratar SÉRGIO
CASTRO R. Assembléia 40, 12, >
«ml. 31-00113 e 31-3020. CRECI

101)15 MO

FLAMENGO — Vendo npto.,
fríntr, vnzlo, j. Inverno, 3
t.ulnrn ,•] lustres, Sftla iilnui-
ço, 4 <ilv, c| lustres, 1 cnpr-
lho grande (Raridade), 2
banha, soes,, dep, empreg. o
garagem. Visitas "OFIL" —
Av. Rio Branco, 183, grs. 503-
504 — Tel». 42-0037, 02-5850
— CRECI J-238.

10250 90»
FLAMENGO — KAIC KOS

RUA DA TV GLOBO — Vendo
llwlo ap. pronto, i" locaçfto, rd,
centro de terreno, anln, 3 qts ,2 banir. , boa COI, 6 deps, emp.
andar nlto cl vlsla pi n Lagoa
- NCr| 73 mil, ulnnt 23 mll, 13

TKRRKNO - Lagoa - Vende..-Av. líplirtclo Pesion, 310 m2. '[,..
íofonnr 30-soio, entre ioii'i íoi2m. tclra, 10240 1001

¦ • »*\ i .,-> j.i mu, mh.ii ...» mu, 1,1 |ilft»|j WAVr»A •— OptH .
a comb.. 33 mll flnanc. COPEC. Ji '?a5e vendemtw apto, e„i— 102 meses. VITAL SILVA — '"»al de construção com aRosArlo, li», ,| 3D0 - 83-3018 w. 

^rt.tajjj d 
*

P"a Imjlorláníto'cnEci 100. 27303 oot dènclas.
JARDIM BOTÂNICO Junto PaBft n,o «íora, por nio Do-& Lagoa — Vdo. bela rcsldcn- Íer continuar no negócio ,„cia c| todos requisitos e con- **«aruel 18.000,00 e recebo &\

rCo; FLAMENGO

KAIC — KOSMOS —
magnífico apto, c| 40t)m:
andar. Amplo bali social, espa-

lhores condições. Assistência «°«» varanda, jardim de Inver

Branco, 151, s| 403. Tcl
31-0831 — CRECI 446.

18156 700
COPACABANA — nua Belfort
Roxo (próx. A praia). Vdo.. va-
*lo, ótimo apt. c| 100m2, bL, J.
Inv., 2 qts, c| arms. embs. e co-
fre, banh. soe, coz., deps.
empr. compl.. Arca c| tanque,
todas peças amplas, etc. Marcar
visitas o infs. hoje. tel. 28-3021.
de 2a. feira cm diante, p| tcUi.
31-1101 — 31-3015 c 43-6212. —
BRANDÃO — CRECI 792.

18189 700
COPACABANA — LUIK
BABO IMÓVEIS vende loja
de 180 m2, na Av. Copac.
rosto 9. Recados p| o íone
32-0861 — CRECI 4Gtí. As-
snnto só c| Sr. Luiz Babo, di-
retamente. Chamar D. Vera.

19184 700
COPACABANA — Vende-se no
centro comercia! de Copacabana
R. Siqueira Campos n.D a:\ s.
1217 pi ver e Informações. Imob.
Santa Helena Ltda. Av. prc^.
Antônio Carlos 007 «r. 804.
CRECI, 28. Tel. 42-95JB.
COPACABANA — Vende-se.
apartamento dc 3 quartos, li-
vlng, varanda, sala, saleta, 2
banheiros sociais, copa-cozi-
nha, área de serviço e depen-
dências completas de empre-
fada. EntregftMmediata. Rua
Assis Brasil 62, apto. 101 —

no. amplas salas, 3 qtos. c| ar-
mirlos embut., roupeiros, nr con-

FLAMENGO — Vendo-se na Rua
Bardo Flamengo. 4 (Ed. Condo
Narsau), com vista para a praia,
espltndtdo apartamento, vazio,
composto de sala dupla, 3 óti-
mos quartos, 2 banheiros sociais,
copa, cozinha, armários embuti-
dos, dependências completas do
empresada, Área cl tanque etc.
Tratar pessoalmente cl ALEN-
CAR S: CIA. — Av. Mal. Fio-
llano, 10, |,o and. horário 11-13
hs. e 10-17 hs. CKECI J371.

igbj:i noo
FLAMENGO — Rua Silveira
Martins — Sala e quarto se-
parados, banheiro e cozinha.
Preço e condições de ocasião.
Combinar visitas, diretameu-
te na CL. C. — Companhia
Lançadora de Condomínios.
Responsável: Glusto Morolll
(CRECI J-ll-209) — Rua do
Carmo, 17 — 2.° andar - Tels.
31-2677 e 31-1546.

on* 
"PRAIA 

DQ FLAMENGO MOS _*^."^0Flamengo" »« ínTlusi^áúa própria. [^JgSSbu Í.W
900 f.RA]A °0 FLA^NGO -- ™UÈ>C Jgo.ndar. Grande Prcço NCr* 30° mU fl 50% JSoi' 5o000, 4 meSM »l'«s>

Vendc-so apto. 700 m2. Ar onortunldadi — Vendemos "nanclado. Maiores detalhes «-«OO. 8 meses após. Ver í
CondicionadPo..No.JneLhor VmVSS^Ã .#£g «6, íSW%J»SP* %Jl ÍÇjS!"^ tó^"!^prédio da praia. ESCRITO- nnl de coitstruç&o, acabamen-
RIO SINGERY E ARMÊNIO to de ,uxo' °i UvlBf, blbllotc-

7*neí?,"ÍtLZ e 56;22}?£: ma- 1 *vlif< * dormitórios, 1
CRECI 959. 27503 900 nto. costura, cona, coz„ 4
Flamengo -. Rua Senador banhs« «oclals, tollete, 3 qtos.

um bom negócio por inter- dlclonado. etc, 2 baniu, sociais
™^J:« A. ¦¦«. t\.„i. „„. tnn. em mánnore. copa, coz., Área demédio de uma tirma que tem ,..elvic„ ci tanque, 2 bons qtos, rt amfnjtõ—v^ürÃTtTZ.
16 anos do trad ção. D s- «">p««. c armários e «arage. Í.Va4?Ía.i.T r-T.Sf d.° Vo-
1 ««« . «JL»« Barailsulmo: 23o.vOO.00. Marcar tel Gloria: Grande apt. 18o
que ób-iloo e será pronta- visitas pelos tcic: 52-2Ü05,31-1.144, m2. Frente, 8.° and. Praia do"¦¦'" Russel, 710 e port..Hoje —

Peças ótimas, 3 qts., si., dep.
emp., eto. c 2 qts. empr. Tel.
32-0861 — LUIZ BABO IMÓ-
VEIS — CRECI 466. Vazio —
Lindíssima vista p] o mar.
Precisa pintura.

mente atendido pelo nosso
depto. dc vendas.

25723 700
ATLANTIOA, 2440 — 10.» andar,
luso, 2 p/ andar, todas peças
írante p/ mar, 3 ampio3 qta, cf
urras, 2 ecUns conjs, 2 Wnlu,
foc.copa, coz. deps, completas, c/
2 qts. emp, e ampla garage, Te-
ços nmplas, claras, todo a óleo •
n/ slnteko. Shinl a comb. «üdo
2 anos. Chaves c/ encvrrejuulo.
CRECI 10J. Tratar 30-40p0 --
57-2508. 17873 "00

COP'. FRANCISCO OTAVIAitO,
67 — 200 — 1.» loocicio — Qto.
»• sa'.cv itps. banh. cm cór, coz.
ctfps. compls. emp. e garaíte.
i!;nal 22, «Udo 3 irnci! CRKCI
llij — TmUix iO-4000 - 57-2308.

17074 7W1
CÒP. CIM — Clr. 813 — Prpíls-
fiio liberal, luxo. cons:. acelera-
c:.i da KISAL — Aila de c-p.
.s;..;r,o conj. banli. coz. sinal n
ramb. «Udo 2 anos. CRECI 103
— Tratar 30-4000 — 57-2308.

17875 700

SR. PROPRIETÁRÍCT^Não

12-4210, 57-S0C0,
J-72.

37-8007. CRECI
I7S55 700

AV. ATLÂNTICA — Leme, Co-
berlura duplex — Vendo 400in3
c] 3 salões, 4 grandes quartos,
varanda, copa, cozinha, cerâmica,
bar. 2 banbciios, cerâmica enor-
mo, área serviço, 2 qtos. empre-
gada, 2 vagas dc garage. Entre-
ga Imediata, todo decorado c| nr-
marlos embutidos, 20 metros dc
frente pi mar. Preto 300 mil, ISO
mll entrada, saldo parcelas de 6
em 6 meses. Accltn-se Imóveis
como parte pagamento. Tratar
SÉRGIO CASTRO. R. Assembléia
40, 12." and. 31-0K1S e 31-3020 —
CRECI 22. 10914 700
COPACABANA — Vendo apto.
e 2 salati, 5 quartos, 2 banh. so-
ciais, copa. coz., deps. empreg.,
paragem, frente. 2 p! andar, va-
zio, íinanc. 2 anes. Ver R. Pá
ferreira, 23 r,p. 40], Tralar SEH-
GIO CASTRO. II. Afso'iil)líla, 40
12." and. 31-0SD8 — Sl-2020. —
rRECI 22._ 10010 700
VENDO — S., q.,'-cor.J. b". c. tf.
20m 8, dc 10. visitar de manhã.
Rua Sá Ferrclra/228, ap. 921 com
pr. 1C005 700

Vergueiro, 03 — Compre hoje
mesmo a sua loja .(frente de
rua) e p.'.gue em 18 meses •-
Ktcepclnualnicntc localizadas no
trecho de maior movimento en-trecn em 10 meios — Agora pou-cas lojas a venda — Preço a
partir de NCi^ 23.000,00 — Cor-rttores diariamente no loeal —Tratar: II. MARTINS IMÓVEISLTDA., 7 Setembro. 83 — si 0040.— Telfi.: 22-t8,'8 c 22-4800 ÍCRÈ-CI 2151. 10280 9(10
FLAMENGO — Vendo, vã-zlo, ap. 201, R. Buarque Ma-
cedo, 53, de frente, 1 s., 2
qts., deps. NCrÇ 45.000,00 a
combinar. Ver qualquer ho-ra e tratar Av. R. Branco,151. s. 1505. Tel. 31-1321 —
(CRECI 840). [ 17803 900
FLAMENGO .— Av. Hut Barbousa, 480 np. 702. vendo acab lu-xo, 3C0 m2, entrega dezembro,no local — Sr. Atalde, tratartel. 22-4103 - Sr. Mário — Resp;CHECI 610. long 0(0
FLAMENGO — LUIZ BABO

19189 300 IMÓVEIS vende ótimo apt.:
Senador Verguei- Vazio. 2 qts., si., dep. empr.,

etc, R. Ferreira Viana, 40,
ap. 603. Ver hoje. Creci 466.
O propr. está no local —
Hoje. 19183 900

COPACABANA — Av. Atlântica,
venda diretamente, entregue K^K^tta avaliação e venda dos seus luxo duplex, c| 3O0m2 — Rica-

Ch°aves com ô"põrtelro. Tra- imóveis a um profissional »«»*;.Í2?,,li'd° ^2n*T^*SiiiTÀL. .^L. xr r rnitnnnn . ío 3 qtos: hall de mármore, 2 saias,
tar COm tt, l/. CUKUEailV/ -yg jem ]2 QnOS de eXPe- * t%nnl,= *nplnlc H.n< rr,mr>1«.

andar — Tcl.: 31-1895. CRE- técnica e |undica na tran
CI 706;  19196 700
TERRENO 26 X 57 — Vendo no
Posto 5. planta aprovada. Inf.
S2-9206 VIEIRA MATTOS. COE-
CI 423. 1H828 700

RUA ANITA GARIBALÒT"vdo.
p,pto. de s. grande. 3 qtos. 2
WC sociais. Qto. c WC dc emp.
Prado 26-9840 CRECI 7ãU.

16B03 .700
POSTO 6 PRONTO íTE, si. qto.
sep. gdes. Kit. banh. 25 â vis-
ta ílnnl de constr. entrega so-
tembro, sem mais clesposos,. náo
nceito Calx<i. Ver Francisco Sá
88/810. Tratar: A. MORANDINI
42-3287 CRBCI 482. 17895 _70D
COPACABANA — Aps. de
sala, 3 qts.; banh.0 em côr,
copa-coz., dep. completos,
Apenas 2 pj andar e pró-
ximos da praia. Constr. já
na 5.a laje. Entr. de 6.000,-
• prest. de 496,74. R. Djal-
ma Ulrich, 207. Vendas ex-
elusivas — WALDEMAR
DONATO - R. 7 Set.°, 124,
8.°, T. 43-8000 e 43-8700-
CRECI 5. 16734 700
PÔSTO 6 APTO. 2 qts. 2 sisT
Ira. atapetado, banh. coz. dep.
emp. ond. alto, 70 mll Ilnc. —•
Marau hora 42-3287 CRECI 482.

17897 700

sação. Faça o melhor ne-
gócio, solicite uma visita pe-
lo fone 37-1155 — BEL-
TRÃO ou SOBRAL — CRE-
Cl 1356. 25727 700
KÁIC — KOSMOS —.Bua Soiizá
Lima — Vende-ís magnífico apt.»
Iriplcx 1 p; andar, cí 380m2. li-
vir.g. sala de estar, sala dc jau-
tar. 4 dormitórios, 2 banlis. so-
ciais, 1 lavabo. 2 etos. empreg.,
área de serviço, garage etc. Base
19".000,00 financiados. — Tratar
KAIC, tclP. 52-2995, 31-1514
32-4240. 57-8000, 57-S0C7. CRECI
J-72. 17957 700
(ÍÕPÃCABANA --• Ulip 1 ex cobcr-
tura — Vendo apto. 5O0m2 área
-- l,1" pav.: 2 grandes salas conj.
c' varanda envldraçada. 4 gran-
dei quartos cj arm. cinbiit. tol-
letc, ü banlis. sociais côr. copa,
cozinha, área serviço, 2 qtos. em-
pregada. 2." pav.: salão 50:n2

amplo quarto, banh., lavindcria,
lerraço descobeito. cl 24m de
frente. Todo pintado úleo, pisos
de mármore, ar condicionado
central, elevadores Otls. garage.
Preço 350 mil. 50';;. 2 anos. Rua
Toneleròs. Tratar SÉRGIO CAS-
TRO. R. Assembléia. 40, 12." and.
31-0898. 31,-3029. CRECI 22.
COPACABANA — Vendo ap. de
quarto e sala sep. banb. coz.
frente p| entrega Imediata. Ver
Av. Copacabana, 1.102 ap. 204 —
Tratar SÉRGIO CASTRO. R. As-
senVbláia, 40. 12.» and. 31-0898 —
31-3629, CHECI 22. 16920 700

3 panlis. sociais, deps. comple-
tas. fonte luminosa, grande ter-
teço cl vista pi o mar, 85 arms.
embutidos, galeria em mármore,
rouparla e garage. Ver no local
c! Sr. Darcy. Preço e condições
a combinar c| H. MARTINS
IMÓVEIS LTDA. 7 Setembro. 8,«.
s| 

'004;6. Tels. 22-4858 e 22-4960
.{CHECI 2Cã)._ 19278 700
COPACABANA —Posto 5 

"112 —
Vendo apto. 210 m2 um p! and.
cl verttblllo, living, 4 quartos cl
arm. emb. 2 banhs. sociais, copa
cozinha, depend. empreg. ci 2
quartos, tjarage, vazio. Preço 10.»
mil financ, 2 anos. Tratar SER-
GIO CASTRO. R. Assembléia.
40. 12." and. 31-0898. 31-3029 —
CRECI_22. _ 16922 700
COPACABANA — Ap. Du-
plex — Vendo na Rua Santa

FLAMENGO
ro, 232-1J02, c| vista mar, todo
a óleo, vazio, 3 qts, c, arms, M
salas, conjs, banh, em côr c|
box, copa-coz, deps, compls, e
garage. Sinal a comb. saldo 4
anos. Chaves local. Tratar ....
36-4008 — 57-2508 — CRECI 163.

17877 900
FLAMENGO — LUIZ BABO
IMÓVEIS vende: Av. Buv
Barbosa, 5C0, ap. 503, frente,
3 qtos.. si., dep. emp. etc. Ver
liòje. Vazio. Acelta-sc pernw-ta apts. menor preço. Tcl.
32-0861 — CRECI 46G.

16759 300
FLAMENGO — vdo., Av. Rui
Uarbora, 566, apt. 701, cl 440m2,
alto luxo, Ia. locação, um p| an-
dar, s' pllotls, salão c| I20m2, j. ,
Inv., 4 qts., c| arms. embs. 3
banheiros, soes , cozinha copa. 3
qts. empr. c[ arms. emb., lavan-
derla, garagem p| 4 carros, ete.
Marcar visitas e Infs. pi tels.
31-1101 — 31-3013 e 43-6213. —
BRANDÃO — CRECI 792.

18188 900
ATENÇÃO — FLAMENGO— Rua Marquês de Abrantes,
82 — Vendemos magníficos
aptos, financiados sem jurosc sem Correção Monetária, dehall, salão. 2 e 3 amplos quar-tos. cl arms. copa-cozinha, 2banheiros, dep. completas de
empregada, apenas 4 p| an-
dar. Obra já iniciada e de
acordo com a Nova Lei de
Incorporações — Preços a
partir de NCrS 31 mil cl ...
NCrS 3 mil de entrada —•parte financiada,após entre-
gM — Inc. de IRMÃOS TO-
RÔS LTDA. Informações nl

FLAMENGO — V. M. Assis q.c. sep. b»nh. coz. ocup. s/cont.
18 mil a comb. 20 mll vazio —
23-9199 — Ollvar. CRECI 313.

19146 900
AV. RUI BARBOSA — Vendo
ótimo apt. frente, andar alto.
iialâo duplo, 3 qts.. deps. e ga-
rafem. Tcl.: 47-7438.

29174 900

FLAMENGO Av. Ruy

emprejr., grande área seVvl-
co c; 3 tanques 3 vagas na
garage. Apenas: 270,000,00
financiados. Vale a pena ver.
Tratar KAIC. Tels. 52-2995,
::i-1544, 32-4240, 57-8006, ...
5.7-8067 — CRECI J-72.

17958 900
FLAMENGO - - Rua Almirante
Tamandarò, 56, ap. 604 — Fren-
le, vendemos quarto e sala sepa-
rados, banh,, cozinha, deps, cm-
preg.. Área e| tanque, alugado s|
contrato — NCr$ 20.000.00 a com-
binar em 3 anos — Ver planta
e tratan H. MARTINS IMÓVEIS
LTDA'. — 7 de Setembro, 88, sa-
Ias 604/8 — Tels. 22-4858 e
22-4908 — CUEC1 203.

lí)27f»__000
PAISSANDU, vendo apartamen-
to, 3 qts., salilo, frente, arm.
embutidos, ótimo local, 120m2.
Financ. SO1",, — Inf. sr. Garcia
tel. 42-9642 — CRECI 429.
—. _1092B 900

FLAMENGO — Apto. pequeno
Vendemos c' 1 qt., banheiro

compl. e- coilnha, na praia —
Tratar c| IMOBILIÁRIA CAR-
RILHO — Tels. 43-9672 e 48-2472

CRECI 16^. __lsiM í,0°
FLAMENGO — R. Stn7~Vêf-
guciro, 197, ap. 402 (4 p| an-
dar), frente, vazio. Salüo. 3 qts.
e| armários embut.,. sintcko, va-
randa envldraçada, copa-coz. em
Vulcaplso, banh. cm côr. érea.
de serviço envldraçada. Ver lo-
cal. Preço NCr$ 70 mll íac. cm
2 anos. Tel. 42-8335 — NAC —
CRECI 46Í. 16879 900
FLAMENGO — Vendo" npTqüar-
to, sala con.t. frente. 18 mll em
1 ano. Ver Silveira Martins. 132.
ap. 702 — 45-3681. 17900 SOO

Dom

1107. Tel.: 22-8320 — CRE-
CI 654. LOURIVAL.

13953 901
CASA X APTO. Troco caia de
4 qtos. 2 salas, 3 WC sociais por
opto. de 3 qtos, 2 WC sociais.
Facilito a diferença. Prado —
26-9010 CHECI 739.

10603 801
LAGOA — Prop. vende rasa Av.
E. Pessoa, 2 salões, 3, qts. ,|ard.
paragem e dep. vista márav.
130 fi vlsla e saldo a comb. —
Tel. 26-313!). 16043 1)01,
J. BOTÂNICO — Vdo. 2 qts"
/ala. dep, emp. Ed. dc pilo-
ti:;. 35.000 c| 15 sinal, restante
fin. Fontes. 22-1186 - 32-2493

ORECI 560. 19128 901
CASA NOVA J. BOTÂNICO —
Sem morro, 3 salas. 5 qts., 3 ba-
nheiros, gar. 230.000, comb. —
Aceito parte do saldo ap. pi ren-
«Ia. 56-3830 — 42-7151 — 22-5723CRECI 159 — FORTE.

 147ll_ 901
CASA — 6 qts.. etc, nova, Jar-
dim Botflnlco. Troco pi casa 4

22-3737 - CRECI 1175. Vt-mHo Soichet. 13900 lgp,
GÁVEA - Luxo, £ *aÍô7í7rot%'
íw?: dT* com5- »«»wm ::Frente, novo, andar alto mio,70 mll. Tel. 57-4940; 87-0761 

"
CRECI Í58 - Leio.

33773 tnm
TERRENOS — Gávea, próprio n ;
residência, a partir de 30 nude entrada. Vlata maravilhe."
Tel. S7-4D40; 57-0764 — CRF.C'1659 — Leão. 25769 ipfij.
GÁVEA PEQUFA'A — Vendo wlte c/ 92 m testada. Área 2.211,1tn2. NCr$ 1J mll só A vista EMfrente, casa n.o <03 —| Começa
lote que faz curva referida ««.'trada. inf. R. o. FERNANDES,
Av. Rio Branco 183 — Com
1823 — Tcl. 42-1280 — CRÍCÍ
HO'' 18078 l»l
ATENÇÃO GÁVEA — PI-
RES E SANTOS S. A./ ofe-rece aptos, em centro terre,"-

mm noiamco. 1 roço p; casa 1 -»Jí„ »«—,_ I.L11 , * *'?."
qts. J. Bot.-GAvea. inédita - '«ta. comp. hall, sala, 3 qts.
j.74 _ 42-7151 — 56-3839 — Yo- * nanns. soes., copa-cor., dep:

emp.. etc. Obra adiantada- cl
possibilidade financiamento'
COPEG. Infs. 31-2920 CRIÍ-CI 829 18109 10íi
GÁVEA — 1'rédlo, com duas
residências, a Praça Santos
Dumont, 74 e 7G, edlflcado
cm terreno de 12,00x20,00nt
(Zona dc seis pavimentou),será vendido em leilfio ju,di-dal pelo Leiloeiro CANDIO-TA, quinta-feira, 10 de maiode 1968, às 16,00 horas, nolocal. Mais inf, tel. 42-4426

18248 1001

LANDA — CRECI 159.
 _ 14718 SIDI

J. BOTÂNICO*— Casa 2 pavs.,
3 salas. 5 qts., 2 banheiros, co-
pa. coz., .deps. emp., garage —
180 mil flnanc. Dr. Jesus 37-3378
- CRECI 424.  25623_901
J. BOTÂNICO — Ap. frente, si.
3 qts.. var., coz., banh., deps.
empreg.. Área U0m2. Vista La-
goa. 43 mll fln. Dr. JESUS —
37-3378 — CRECI 424.

27322 901

FLAMENGO
Diogo, Senador

Ed.
Vergueiro.

Rnrk»n KtJ\ „„ K(\t Am. 250, apto. 1.210, sala, 2 quar-Barbosa, 560, ap. 503, de t0R „ demals dependências —
frente, vazio: 3 qts., 2 sis., Excelente ponto, preço de in-
dp. empr., etc. Ver hoje. corporação. Inicio de cons
LUIZ BABO IMÓVEIS. Cre-
ci 466. Estuda-se permuta
apts. menor preço.

trução — Tels.: 42-7067 e
32-6543. LUIZ RODRIGUES.
CRECI 1096. 16962 900

Clara. 372, a preço fixo. em '°c»l diariamente ate 21 hs.
final de construção, formidá-
vel ap. duplex. tendo no pa-
vimento de baixo living, sa-
Ia de almoço, 3 qts.. c! ar-
mários. 2 banhs. sociais, am-
pia cozinha, dep. empregada,
área de serviço e no pav. de
cima grande pérgola banhei-
ro social, magnífico terraço
social com G5m2 e mais um
terraço de serviço com 17m2.
Ver c tratar sábado, domingo
e segunda-feira, das 10 às 17
horas. CELSO MES SINA —
CRECI 818. 16860 700

BARATA RIBEIRO, 259 — Aps.
de sala, 2 qts., novos. Tratar
Assembléia 45/1101, SR. ISAAK.' 11845 700

ou n| dep. de vendas: Av
Graça Aranha, 174, s| 516 —
Tels.: 52-0866 e 42-5206 —
CRECI 1160 — J. Gomes.

1C806 900
PRAIA DO FLAMENGO — Be-
lisslmo apartamento de esquina
decorado e mobiliado — luxo —
NCrí 120.000, à vista e NCr?
80.000, em 2 anos. Tratar Av.
Graça Aranha, 145 gr. 706. Tel.
42-1949 c 42-3330 CRECI 73.

19200 900
FLAMENGO — Vendo NCr$ ...
13.000,00 à vista aoto. de fren-
te com 1 qto., saleta, banheiro
e kitch. Ver Rua Almirante Ta.
mandaré, 41 apto. 1103, com o
porteiro Sr. José das 14 às 19
horas diariamente. — Tratar
THEOPHILO DA SILVA GRA-
ÇA — CRBCI 101 — Av. Copa-
cabana, 1085 sala 301 — Tel.
56-3590. 25664 900

TERRENO com projeto aprova-
do, 14 x 30, gabarito 10 anda-
res. vdo. ou troco por apt. de
3 qtos.. Copa., Ioanoma ou Le-
blon, tel.: 42-DC42, Sr. Garcia.
CRECI 429. 16926 900
GLóHIA — Frente — 75 m2 —
SalSo, 2 qts. .transformado — em
R3]5o, sala jant. ). inv. qto.
ban. soe., copa, cóz. gar. Base
40.OCO.00 íac. 30 meses. Visitas
46-0648 — CRECI 931.

25787' 900
FLAMENGO — Sla., 3 qts., ban..
coz. dep. Armários embut. nr
condicionado. Frente. Ver hole.
Tel. 57-4940; 57-0764. — CRECI
559 L. 25765 OOO
ÃV. RUI BARBOSA — Vendo
nesta prlvjlcglada av. ótimo
apto. frente, vazio, andar alto.
salão ffuplo, 3 qts. deps. • go-

i/te» «AA FLAMENGO — Vendo exce- üii.»,16758 V0O lente apartamento de frente- creci
c| 3 salas, 3 quartos, 2 va-
randas, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha, garagem e dc-
pendências de empregada.
Preço NCrÇ 100.000,00. 50%
facilitados.. Tels.: 42-7067 e
32-6545. LUIZ RODRIGUES

TERRENO 700 m2 — LojM c'.e-
pois do viaduto c' 20m fie. R.
Jardim BotSnlco, 300 mil lan-
«tados — 57-9071 — TITO LI-
VIO, eng." -- 22-9100. Compra
e Venda Imóveis. CREOI '. 099.

27617 001
JARDIM BOTÂNICO — Vende-
mos ótimo apto. c/ saiu — 2
quartos, dep. empr. — garagem
—/novo — pilotis — benfettorhs
— Ver à Rua Lopes Quintas, 335''
211. Tratar na Av. Copacabara
613, gr. 1001 com Mattos ou Ed-
hillson. CRECI 1331.

23730 SOt

OPORTUNIDADE — Vista des-
lumbrante — Sal5o, sala jant. 4
qts. c/ arms. 3 )ians. soe. 2
qts. empreg. 2 vagas gar. Base
120.000,00 iac. Tratar 46-6048 —

93L  25785 801

JARDIM BOTÂNICO — Vendo
Dlógcnes Sampaio, 18, apto, 2
sis.. 3 qts., copa-coz. garagem
edif. 3 pav. c/ elev.. Tratar
pop. — 30-4408. 1476B 901

GLÓRIA 1100

JARDIM BOTÂNICO - Ven-
_ __ __ demos ótimos apart. dc fren-

— CRECI 1096. Visitas a par- te à Rua J. Carlos n.° 5, esq.
tir de 2a.-feira, depois das R. Jardim Botânico cm cons-
16,00 horas à Rua Senador trução pela Cia, Construtora
Vergueiro, 237. 16964 900 "

VENDO apto. vazio, Bala Gifril"'na. ala.. 2 qtos.. ar cond., arm"'
emb. coz., dep. compl., 'ào
Xrente. Perto Hotel Glória. Tal,;M5-9154. 

 10967 ljOtl'.
VENDO apto. íino gosto 2 s.,'i
qts., b. em cór, dependOnclai" —
75 mil — B. Constont, 92!202 wiu
Tel.: 42-1909 — Glória. tm

95575 íaOfl
GLÓRIA — Vende-se apt. líè
quarto, sala e demais depen-
dências, Tratar pelo Tel::.'
45-3473. 19125 11W<
COSME VELHO — Vendo qa"alugo, casa Rua Indiana, 6, ter-
reno plano, 11x30, nova, \n?\i,
2 pavs., garagem, 187 f(i2, NCrS
130 mll, 50r„ financ. DR DIR-
CEU ABREU, 22-3654, 22-6302.-*
42-1330. 20020 1100

ragem — 47-7438. 25736 900

PARA MORAR

FLAMENGO — Vende-se npb.
2 sis. 2 qts. dependências para'
empregada — Jardim inverno,
área de serviço, hall entrada pri-
vatlvo, nálio para carro. Pra'i
Flamengo 2 — apto. 602 — Tra-
tar no 601.  14790 90O
PRAIA DO FLAMENGO — 2
salas, varanda, qto., coz. banh.
dep. e gar, ótima vista. Tratar:
Arilson Balcx Imóveis — CRECI
1112 — Tel. 57-7309.

14302 900
PRAIA DO FLAMENGO — V.
ap. luxo. novo, frente 10.° um
p/ andar, 213 m2!, 3 living, 3
qtos. 2 b. garage. NCr$ 150 mll.
50% flnanc, Dr. DIRCEU ABREU
Av. R. Branco, 120 s'loja
22-3654, 22-6302. 20027 900

FLAMENGO — R. Almte. Ta-
mandaré — Vendo apto. com 4
qtos. 2 salas 3 banh». _ garagePRAIA DO FLAMENGO, 234 —

esq. Barão do Flamengo, novo. 2ev! completas c/ 3Ó0 m2.~ NCr$*,.„.,,. i,.„..«„ -..»„ .„is» „i„ 
lsfm c/ M% íald0 ij rteses

FLAMENGO — Rua Almirante
Tamandaré 38 ap. 1.201 — 220 m2Frente — Alto luxo — LivingSala Jantar, 3 qtos. cf arms.
embutidos, jardim de inverno.
2 banhs. sociais, copa-coz. em
íónnica (arms.), 2 qtos. emp. —
Garage. Ver local. Base NCrS...
120.000 — Facilito. GVI LTDA.
CRSCl 956 — 22-5912 e 42-5863.

 oica 900

FLAMENGO — Atenção — Vdo.
270 m2 de conforto, 4 òts. qtos.
2 salões 2 banhs. cores etc. ga-
rage. Aceito prpsta. Conipra. ... '
33-3340 — 42-1337 — P. LIMA

650.  18275 900
FLAMENGO — Vendemos mara-
vilhoso apto. alto gabarito, c/
living, 2 salas, varanda, 4 dor-
mitórlos, 2 banhs. soes. copa-
coz. área, dep. para 2 criadas,
garagem etc. Preço 140 mil no-
vos c/ 70 mll entrada, restante
24 meses. Ver Rua Senador Ver-
guelro n." 159, apto. 401. Infs.
FRISA S.A. Tels. 32-8803 e ...
22-0087 — CRECI 205 e J. 263.

17956 SOO
"ATENÇÃO — Rússel apto. su-
perluxo 202 m2 linda vista p/
Guanab. 4 quartos, 3 sis. 2 ba-
nheiros soe. 32-4708 e 22-7938.
CRECI 284. 16991 900

SrLEt u em revesti- GLÓRIA - Alugo apart. em

3-quartos c| ann. emb., 2 ba- «ererencias — 42-2275.
nheiros, cozinha, quarto e
dep. empregada, • garage pri-
vativa. Pagamento grande-
mente facilitado em 30 me-
ses. CIVIA — Trv. Ouvidor,
17. (Div. de Vendas 2.° an-
dar). Tels.* 32-6394; 32-8539
e 32-4830 de 8,30 às 18 ho-
ras. (Sind. Corr. Resp. P. Pi-
za — CRECI 640). .Informa-

19161 1100-
lT HERMENEGILDO DE BAR-
ROS esq. frente V. apt. coni. -
b. coz."Alugo »/ contrato 6 en-
trada 5.500. a combinar. 37-3830.

27561 1100 .

GLÓRIA — Oportunidade
excepcional. Sala, 1 quarjtÒ,
1 banheiro c cozinha sepo-

ções tambémem nosso Stand rados. Com financiamento
à Rua Prudente de Moraes. je -jqo/ 

a{jfc DS cj,av6s147 (em frente à Praça Gen. WÍ \. i "j, ¦ ."VW.
Osório™ diariamente inclusi- Obra aceleradíssima, ia M,
ve «iálmdos e domingos das 9 11. laje. Junto a ACM. Si-
m 21 hs. 19306 901 nal de NCr$ 700,00. Toddá
icARAt — saco — apto. novíss. de frente. Construção a cúf:
^hLi.'4?8^%ináncqte faPd!: so da Brasinco. Mais deter-
uts. Ouvidor. 183 - s' 303. - |nes à Rua da Lapa, 200;
ík*V____l 

F0™m$-m diariamente, das 9 às 21 Ko-'
j. botânico - Terr. 15x30, ras, inclusive aos domingos.
placo, entre reslds. no comíço OU Ò Av. Rio Branco, 15è,.
da R. Eng. Pena Chaves. Ouvi- i ani -pi . M wl1dor, 183 — s' 303. Tel. 43-5340. S! <JUI. lelS.. S/.-ÍHIS, . . .'.
jacy pordeus. creci, 1282. 52-7494, 52-8774, 22-2793.

21022 901

EM FEVEREIRO
DE 1969!

FINANCIAMENTO APÓS A ENTREGA
DAS CHAVES

APARTAMENTOS
DE SAIA EZ QUARTOS

Mmtao, cobhhi. in, nt siroco
fMtrmMMmH ftn> titfwtttfc
4ti« tt «»••(•• Iulntit

ucous - coMlieio - cohsuíío

AV.SANTA CRUZ, 2640-BANGU
ÔNIBUS NA PORTA

l»r — «. S. fMMOSCO — CiUWO CtANOt
711— OSCAOUM — SWUDOOCAJWIÀ
tm — unt.u — srnntA
tn — ubt* — c«uro cixmk

' • 714 — MABCH*!. HBUUS — aMW OUMM

1ENTRADA
400,00

PRESTAÇÕES
176,00

HCOlliK) NO i- Of. «.". OC UUÓVES
uv«o «i - ns. utiii

Ha 331 E S>1

RESERVAS NO IOCAL
DIARIAMENTE - INCLUSIVE DOMINGOS E FERIADOS

Vendo luxuoso apto. salão, sala
dc almoço, 3 qtos. c/ arms.
embts. ein jac. 2 banhs. soe. em
mánnore, copa-coz. decorado,
der»s. empr. compls. aqueclmen-
to central, ar cond. gar. priva-
tiva Tratar: 56-9425. 9477 900
PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR -
Vendo 3 qts., Eal., dep. írente.
Alug. s/cont. NCr$ 50 mll. 50%
rest. 2 anos. Inf. D. Antônla
— 3S-6328. CRECI 1230.

27533 000

RUA PAISSANDU, 179, Apt
1005 — Apt. todo atapetado
com cortinas ricamente pin-
tado, saleta, sala, 2 quartos
com armários embutidos de
luxo, banheiro, copa-cozi-
nha, dependências, garagem
do condomínio. Facilita pag.
Tel. 45-8387. Creci n.° 1082;

19094 900
«FLAMENGO — Vendo ap. luxo

frente c| 2 salas, 2 quartos c|
arm. embutidos, cozinha, ba
nHeiro social, piso mármore azu

SANTOS. 32-2080. CRECT 922.
20019 900

NO MELHOR LOCAL DO
FLAMENGO COM LONGO

FINANCIAMENTO APÓS
praia DO ,FLAMENGO. AS CHAVES — Obra já em
apto. 1003 — «to. cl 3 slas., fjna| de alvenaria. Rua Mar-
deps. empr. Vista p mar flUis j Ahronfpç 178 Sn
Chaves na portaria. Tratar ?ues ae ADrantes, l/B. ia-
36-7103. 9017 900 '°/ 3 .ou 2 quartos, 1 ou 2.
compro ap. de frente pj Praia banheiros sociais, dependên-
Flamengo ou Rui Barbosa, e/ cias completas, e garagem.
5 qts. 2 ou 3 banhs.., salão etc. - -— ---
Para cliente Interessado. iTüL-
LER — 51-4640. CRECI 744.

11857 900

RESIDÊNCIA MODERNA —
Terreno ajard. com piscina

Salão, sala jantar, 4 quar-
toa com ann. 3 Jtf»nhs. soe,
copa, coz, 2 qtos. empr., ga-
rage Base 250.000,00, fac.

Visitas 46-6648 ~* ALE-
XANDRÉ O. F. MAYOR
IMÓVEIS — CRECI 931. -
(Tenho várias ontras).

25790 901

db JÚLIO BOGORICIN
CRECI 95. 89908 11CÒ-

GRAJAÚ 12p0;

Construção da SERVENCO e
M. Hazan & Nudelman. Pa-

gamenfo em 72 meses. Si-
VENDO à Rua Silveira Martins, i j KJCrS 5 áfifl 00 n
147,'ap. 102. Ver local das 14 às nal °Ç.. 

^í , t;^?7is horas. Preço 23.000. Entrada mensalidades de NCrÇ
16.000 — Saldo Cx. — Telefone 34J 94 InínrmnrnM nn In-54-4640. creci 744. muller. ^f'*?; 'nrormaçoesno 10-

11&58 soo cal ate as 22 horas, inclusi-
compro aptos, de 1, 2ri qts., ve domingos, ou ò Av. Rio
Flamengo e Laranjeiras — Para Branco, 156, s| 801. Tels.:

GÁVEA 1001

pretendentes comprovados. DI
reto do proprietário. Informa.
C5es MULLER, 54-4640 — CRECI 22-2793
744. 11858 900 y

TERRENO — 2 lotes vendo —
Estrada das Canoas, junto ao
Gávea Golf Club,. medindo os
dois 40x77.00. Preço NCr$ 30.000
S. ETOCKLER IMÓVEIS — Av.
Nilo Peçanha, 155, sala 221 —
tels. 22-7221 — 32-92G1 — Crecl
117. 13969 1001

32-3813, 52-7494, 52-8774 e oàvjea - rw* «, .de fren- co'mp. R. gâ ytenç. m

FLAMENGO — Vende-se
magnífico apartamento com

íej'ãdõ teto — V. garagem .Acei- 3 amplos quartos, 2 salões,
2 banheiros soes., copa, coz.,

JÚLIO BOGORICIN
CRECI 95. 89909 900

ÍBNH
MNQO KMXWAl. OK IU»TlkgiO

TRÍPLICE
9E6ÜRANCA± $mffl&

rior«itoAoi,mcoi»oii.ç;o 1 vixim

COIMBRA BUENO S CIA. LTDA.
ENGENHEIROS - URBANISTAS - ARQUITETOS

to ap. quarto e sala parte paga.
mento — Tel. 25-1418.

16855 SOO
VENDE-SE apt«. 313, Av. OsT,val-
do Cruz, 90, sala e qt. sep., banh.,
coz.. Área tanque. Chave port,
Preço: 260.000,00 à vista ou ....
20.000,00 iinanclados. Telefone
42-7500 — 30-2080. CRECI 1222.

-.  1C881 SOO
PRAIA FLAMENGO, 254 —
Vendo ap. salão, 3 qts., Z
banh. sociais, copa-cozinha,
amplas dep. emp. novo, 70
mll sendo 40 sinal,, saldo fin.
l'ano. Ver local. Sr. Jair —
Tel. 30-0149 e 56-9022.

25650 900
COMPRAMOS para clientes
— Apts. 1, 2, 3 qts. Zona Sul.
Aceito p| venda' imóvel cm
qualquer bairro. Corr. Resp.
FONTES — CRECI 5G9 —
Tels.: «-1186.

17758 P0O

FLAMENGO -^~Av. Oswaf-
do Cruz, rara oportunidade flamengoj- vendo apto. ci

.' j, 1 sala 2 quartos banh. coz. de-
em majeStOSO eat. úe lUXO pend. empreg. vazio frente fi
Vdo. apt.0 pronto de fte. nanclado em 3 anos. Ver R.Sil

te linda vista nflvo s. 2 qts.
arms. dep. cómpl. gar. Alto lu-
xo 60 mil à vista. Inf. 47-9730.
Batulra C| 1S0. 18197 1001
GÁVEA — Vendo moderna resi-
dência da luxo. 320 metros qua-
drados. Facilito pagamento e
f.celto troca por apartamento
grande. Base: NCrS tlOO.000,00.
Telefone 27-0513. 18105 1001

GRAJAÚ — apto. 305. Rua Ea-'
rüo de Mesquita, 998 (Pca. Ver»
dun), sala, 2 qtos. banh. eo:.
dep. comp. p/ emp. Área <•¦'
tanque. 2 peq. varanda. Ver no
local. Tratar Cemll — Tel.: ...
42-3721. CRECI 038.

89922 1200
GRAJAÚ — Vendo casa com 2
pavtos. c/ 3 salas qt. hospedo
dependências completas e gara-
gem etc. R. Canavielras. NCrS
65.000 a/v e 65.000'em 3 anos.
Fernando ou Santos, 32-2080 ,-
ORECI 922. 20016 120"

ATENÇÃO —¦ Apt. vazio, sa",;
Ia, 2 qts., banh., coz., dçp.""", apt.

FLAMENGO — Novo Incor-
dep. emp., garage etc. Fa- poração da CONSTRUTORA
cilita-se o paqamento. Ver CANADÁ — Edifício Dom cobertura nova frente 2 sis.
np local à Rua Barão do Ascoli - localização excep- Sw^prv.eBaCS»s£ &
Flamengo, 4, apto. 1.1 Oo, cional — Kua raissanau, raÇo c| j3rdms. Linda vista 85
com autorização por escri- 220 — Amplos e conforta- mii 27-2790. íosos 1001
to do corretor: Antônio veis apartamentos compôs- lagoa — Vende-se |pto.g 

Rua
Maksoud. Av. Rio Branco, tos de espaçosa sala-|iving, apt"? 103."térrêS!lateral, iV!'
108,sl 1309. Tel.: 42-5115. dois Ótimos quartos COm ar- sala, coz., banheiro e área c|
Creci 132. 87736 900 mórios embutidos,'banheiro '_^v^Uo*tm.m& Vil
TERRENO — ÍSÍSÕ^^V à Rua SOcial de lUXO, COpa-C0ZÍ- nanciados. Ver no local, chaves
Pinheiro Machado, próx. ao nu* nha, quarto e banheiro de ?L.15?rt5£?*--SJSSSii** ?fiefo°mlnpnne mnffnlf terreno, va- , 1 Otonl, 123, sobreloja. icieio-™of 

gabaríu? b pavtos Í16-345!» empregada e demais depenT neS: 43-5780, 23.4114, 43-9795
— cçeci 1157. 27568 ooo dências completas. Sinal creci 727. 18170 1001

(FltAMBNGO — Vrndo npto.
quarto sala banh. Kit. vazio.
Preço 12 mil financiado. Ver R.
Almirante Tamandaré 41. apto.
120. Marcar visitas SÉRGIO
CASTRO R. Assemblí-la 40. 12 o
and. 31-0898, 31-3629. CRECI Ü2.

16919 SOO

nortir de NCrS 1 200 00 e LAGOA — Magnífico apartamen-pariir ae ixv.ra i.zuu.uue to.,li0 :02, em cohstruç5o,.à Ave-
O Saldo dO pagamento em nidr, Epitácio Pessoa, 1684, com
40 meses. Aproveite esta
magnífica oportunidade de
residir num. dos famosos
Edifícios Dom. Visite-nos,
ainda hoje, no local até as
22 horas, ou em nossos es-

Epitácio Pessoa,
vestlbulo. grande living, salas de
Jantar r. ue almoço, copa,. co7.i-
nha, 3 banheiros sociais, sala In»
lima. 4, quartos com armários em-
butldos, vestiários, 2 quartos de
empregada com banheiro comple-
to, grande área de serviço e vaga
na garagem, em edifício sôbre
pilotis, com' play-ground. ótima

304 — Vendas PACHEGO
IMÓVEIS — Tel. 32-5382.
CRECI 635. 13985 1200,
GRAJAÚ — Vendemos, bom tet-.,
reno na R. Vise. de Sta. Isabel
Junto ao n.9 684 — C| 25 x.as,
ms. Preço baratíslmo: NCrí,...
41.000 c| 21.000 ft vista restante
12 meses. Trat. Av. R. Branco,.
133, a\ 1.705 — Tel.: 42-2820,„•*:.
BERGER — CRECI 24.' 16674 1200'
VENDO ótima área 1.000 m2 «H*
trega, Imediata B. Bom ReUnr
próxima ao GrajaiS. 2a. feira".."
48-9307.  11840 HM>
NEGÓGIO URGENTE — Vên-'
fle-se uma casa na Rua Granja
n9 111, Vila da Penha, tendo o
terreno llxOOm. Ver no local e,

¦ tratar na Firma F. Santos -'
Tels.: 22-0581 ou 32-1038. CRECI
605 (Aceita-se prop. avistai:'

19193 1200

RÜÃ~BARAO DE BOM RETIRO.
1.588, aptos. 201 e 301, vazios. 2
qts.. 2 sis.. e dep. 32 mll a coral'-
c] próprio. 43-9077 — Não acei!"
ihterm.  13955__1?0"
GRAJAÚ — Vdo. ap. 

"írente. 
va-

7,10, e| varanda, sala, 2 qts., hai.,,
dep. emp., área c| tanque etc.,
Rua Vise. Santa Isabel, S43/2W
— Senda Imob. — Tels. 31-Oojt,
e 31-2802 — CRECI J-228 — E.
SILVA. 16781 120H

AV. WO MANCO, 120 - 12.' ANDA» . S/1.Í28 - lEli. 5MJ3 í 32.9421 ¦
I

*j; .... __^B

vazio cf 250 m2 financiado
em 24 meses c| 3 salas, 3
qts. grandes, grande jardim
de inverno, todo envidraça- j^,^^ Vend0 uríente pe.dO e piSO em mármore, i. jj, melhor oferta ao. de frente
banhs. SOCiais, COpa-COzinha J-om 200 m2, 3 quartos, 2 salas.

, ' 2 banheiros sociais copa, conr
e dep. COmp. empreg. e ga- nha cl garagem ar condicionado.
ragem. Todo pintado a óleo v« R^ooi^de Derembro^
c] arm. emb. em todos quar- com o proprietário, 25-0071.
tos. Visites só com horário ™® m
marcado na ORGANIZA- flamengo — Vendo apto. c/
rín nAKIIFI FFRRFIRÀ 266 nii et 2 salas 4 qtos. 2 ba-
?Ay ÜANItL rDKKEIKA, nhclros dep- Compl<,tas émp. ga-
R. 7 de Setembro, 88/203. rage e terrace NCr$ 120.000 a
TV.I fi 1C10 _ A") fiQlK combinar R. Honórlo de Barros.
i.tli-.Í»r5B ,;í^^«nA SANTOS. 32-2080. CRECI 922.
CRECI 236. 16997 900 20015 ooo

: çritórios^ Av, Rio; .Bronco, ^^Sl^^M%^__t ^SL^^velra Martins 136 ap. 301. Cha- 173, 12.° andar, tels
^íL£02elr?- Trluli S^l° 32-9191, 22-5458 e 52-4515CASTRO H. Assembléia 40, 12.» -. . tin
and. 31-0898. 31-3629. CRE« 22. CreCl449.

. 16925 900

Construtora (anaüa 5A

copa-coz.
emp. rev. área peq. jard. 50
mU comb. 23-9199 Ollvar. CR/.-
CI 318. 19147 1200

Só NCr$ 1.450,00 em 30 mefjM
6em entrada — Belo ap. cober*.
tura novo — Hall, sala, 3 qt?.
terraços, banh., copa-co^inw,.
dependências criados, área ser-

94993 900

JARD. BOTÂNICO 901

CASA — 4 qtos. 2 salas, 3 WC
sociais, qto e WC de emp. abri-
go p| auto. Prado, 26-9846. ~
CRECI 750. 16B04 901

I-eiloeiro FERNANDO MELLO,
quarta-íelríi. 29 de maio, às 14h,
em su? loja, à Rua da Quitanda
n? 35, Mais inf. a Rua da Qui-
tanda. 62 - 4.» andar — Tele-
fone 42-8205. 19294 1M1
KAIC — KOSMOS — Junto do
Gáve» Golf Club, rua Capurl.
Vende-se magnífica residência c/ -.--¦ -. ,.„„ r..,
2 pavs., vista deslumbrante pi vlçp cl tanque garage. Ver m
o ínar è,Gávea Golf. Grande 11- PaUln Bri<°' Mt- "¦ c-01 c %f
vlng, sala música. 4 dormitórios,
2 banlis. sociais, toalete, sala de
Jonos. copa, coz, 2 atos. empreg.
garagem Ip/ 8 carros pequenos
ou 6 grandes. 600 m2 de cons-
trução em centro de terreno de
.1.126 m2;' Rase: 380.000.00 flnan-
cioíios. Aceitamos proposta. —
Tratar KAIC. tels. 52-2995
31-1544, 32-4240, 57-8066. 57-8067.
CRECI J-72. 17059 1001

Paula Brito, 691, ap. C-01 c'
ra de 9 às 12 hs. Tratar STL-
VIO. 42-9313, 27-4575 e S7-05OB.'
C. 365. íoflssjyo
BOM BARATO — SI. 2 qTíf?..
prox. Barão Bom Retiro, altur*
Cinema Sta. Alice, R. Joaquim
Távora (Calçada), prédio 2 pav-
26 mll à \-iffta ou 32. metade »
vista. 57-9074 — TITO LH"1.
Eng.» — 22-9100. Compr» • ^('"'
da Imóveis. CRECI 1009.
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(íomprn c Venda de Prédios e Terrenos (Continuação) COnilKIO DA MANHA, Domingo, 12 de maio de 1968

¦

vfcNno nparlaniAnto cnheriurn,
njiròn dPHbnmoiiio, iirimeirn ln«
raiinOi Rua iiuiiin Uoni Hetim,
inv. Vir com i> hIikIIuo, Trittni'
com a proprlel-u in.

I7IHH) 12(10

GRAJAÚ — Apartamentos
Íl0('v) financiados cm 120
mosos pela 

"CREFISULa
Entrega cm 120 dias. Rua
Mqjso Senhora dc Lourdcs,
186 (entre o Cinc Bruni c
Rua Barão do Bom Retiro).
Ótimos apartamentos dc sa-
lo| 2 quartos, banheiro, co-
unha, quarto dc empregada
c rirca dc serviço com tan-
que: Prédio de 4 pavimentos
jõbrc "pilotis", com eleva-
dor c garagem. Acabamen-
lo dc l.°. com azulejos dc
11x11 ate o teto, no ba-
nheiro lem còr) cozinha c
nica dc serviço. Louça nio-
dernu, ferragens "La Fon-
te" c aquecedor "Junkcr".

Preco fixo, irroajustávcl,
desde' NCrS 35.000,00, com
entrada dc NCrS 5.250,00.
Atendimento no local, hoje
c diariamente, até as 22
horas. Vendas: VIMAP —
Av Rio Branco, 156, gr.
1302 3, rei. 52-1460 (J. 304
— Corr. Resp.: A. B. Mo-
rhado. CRECI-1213).

89932 1200
V1WÍÍK-SÉ confortável casa va-
••Js.' Ilan Barão do Cnteülpc, 625.
r,-,.»1 3.

lli's:i 1200
Av

lie

Knq
*.. ti-
nal <•
pi'>l

Richard.
alto lu-
snlrio a

no local.
: üiiíii l-Jiiii

(irn.lau
:i <|ti>s.
cnpn co/

i nplo

Uua
SlllilS
dep.

uns fun-
dr entra*

ir,. Clmvcs
KAI.CAO, CHECI

-.'ST-iri 12011

guajai
32U., ,\ < n
vo, ,'."''
minb Tratar
(-IUVI «Kl.
nri"\ casa i
AÍ-JVii 2 |)VH"
vflT^irln. hntíh. f
rrnp o mal* wm
<im ha«* im "'ii
da. Tpitcho II..VI
td. .ir.-:i7nn
7'li,
CltA.t.M —- Vendo 2 casas
ti Jl m de frente. 2 quar-
to*! i sala. banheiro e co-
7iniia. tendo no terraço, l
quarto o banheiro em ca-
«Ia ca^a Unia grande área
podendo construir. Tratar
Rua Thcodoro da Silva 883
„/ 3 sr HELY.

28202 121)0

GRÃJÃC — Canavieiras 57.
Vende-se ótima residência,
estilo inslés. em centro de
belo jardim, grande livins
cnm lareira, quartos eom ar*
mários embutidos, cozinha
americana, duas grandes va-
rondas, aquecimento dc á-rn-i
central, acomodações para
família de tratamento.

28202 1200

IPANEMA 1300

r?\Kl-'.MA -• Vende-se ap. or' 597
4s J!ua Antônio Parreira, 114. i,l|
3 qls , sala. cor... banh.. e dep.
«•mnregada. armários fin fórmi-
r, .vulcnplso no hanli.. áren o.
cn- . SINTEKO, com todos os nui-
vou. Ver no local domingo dia
MiHiro. seg., terça <* quarta, d«
f i. 12 hs. Tratai- Una Tcnfllo
Orcmi 12.1, sobrclojn. Telefones:
«.KM 23-4114 - 43 IV'*-*',,--
,*IU-.C1 727. 1BH2 !:•.'"•

II'ANIMA Vendo á l>"-.
Vise. rira.|ã, r. 15 o apto. 501
de frente. Ia. locação, apenas
1 «ffor and ir, cnm 2 salas. '.',

qt„,-.. 2 h.iiilis., cozinha, dep.
enij*. c saruse. Ver local e tra-
tar .iavme Furhiarz — CUli-
(*I'2.-,:i Av. Hio Branco.
1JIV Rourc-loja 210 — Tels.:
31-1011 e 31-0881.

18075 1300
ifáxkma l.cbion -- Copnca-
haiií. adquiro negócio direto apt.
jq, ! hs. snla (h-pds. vazio ate

IPANKMA — Vendo npto. frente
r)Ui c hiiIii KCpnniiloii c ' ilop,
vonip. emp, men norvlvo, l.-1
nnd. Preço NCrl an.timi c 90.000
iMilrmlii 1-i'siniiti* ini.nit-i.iiii> ..
U.MIWISA, CRIWI 4iil. Ttl
s:M07:i. 1-1707 nino
PÍIÃCA N. S. Í)A l'A/ -¦" Ven-
iln apart, Vluo, Plrujn, do frente,
miIiiii, miln Jmvtnr, t <ltiii*. dl-
veiin* iiiiuiiilos cinhiillilos. 2
ii.mli. compl, (icpcndonc compl,
p unniíent, l.ludn vIMii, Preco
2110, cm I ano. aceitando bfcrtll,
Inf, Arca Imóvel*, Av. Coiinen-
liaiiii, 005 sala 12112 lei. 30-3SS1,atuei iam. 217.1" laoo
ÍPANKMA — Final 

"coiuiirT 
ün*

láo, :t i|tiis. co|ia co/. dep. rui*,elev. prlv. Imsc 73,000,00 fac.
Vlsli.is 4R.|tn*tll, CIIKCI 031,

2571111 1300
CODÊRTIIRA — IPÃNÊâlA

Grande oportunidade —
1." Inc.icáo — Stiper-luxo —
.I7(im2 — Quadra da Praia —
Vende-se pela melhor oferta,
motivo viagem para o exte-
rior — Prudente ,l,« Morais,
1711. 11771 I.KII)
IP. LEBLON — V. ap. luxo

salões, \ <iis. arm. emb.,
billlll, soe. nant'*., 2 qts.

empr., novo. p lamilii r.ós-
to. Aceito menor. 'I0lllll2 —
Outro salão, 3 qls , dep.
comp. 2 banhs, soe. miras.
2001112. Prédio I2\3II. «I da
Praia e outros ALVIM —
36-1700 — 32-935*1, IM. 182

CRECI 374. 25740 1300
COBERTURA — LIXO —
2501112 — Salão, 3 qts.. 1 es-
critério, 2 banhs., 2 qts. cm-
prosada, garage. Entrega em

meses. 180 milhões. Inf.
:t(t-ar»8» — creci 438 — 11.
MATA. 25777 1300
IPANEMA — Quarto e sala
separados e1 dep. completas,
c! vista p1 o mar. entrega 00
dias. Inf. 36-GC8-. — II.
.MATA — CKKCI 135.

27781 1301)
VÍÊÍUÀ SOUTO — Vendo 3
aps. de alto luxo. 300. 370 e
450m2. 2 salões, sala de jau-
tar, I qts. c arms.. 2 qts.
para empregadas. 2 vagas na
gnrngcm etc. Ifl locação. In-
formações na ARCO IMÓ-
VEIS — 30-3551 — Av. Co-
paeabana, fiii5, s 1202 CRE-
Cl 1270. 27034 13(10
AV. VIEIRA SOUTO —
Vendemos os melhores aps.
desta Avenida.. 250 a 800m2.
Inf. na Av. Vieira Souto. 474
ou em nossos escritórios na
Av. Copa. <»0n. s 1202 
30-3551 — CREC 127G.

27035 1300
VIEIRA SOUTO — 1 p an-
dar — Salão, sala jantar, 1
qts. e' arms,. 3 banhs. soe.,
copa, coz., 2 qts. empregada,
sar. Bapc 350.000.00 fac 
Chaves: 4(5-6648. fRECI 03*1.

25791 1300
IPANEMA — Vendo an. K.
Prudente Morais --- Cons-
trueão SISAL, adiantada 
Luxo fte. 246 m2, salão. 4 o,
cie. Preco fixo — Ncr, dir.
Inf. 57-0S20 de !) àfi 12 li.

27500 1300
IPAWMA - Venfln I por an-
dar. 1! Joaquim Kaluieo. Inf.
Av. i:i dc Mulo, 17. s jiíi . .
Tels. 22-ti7B4 ou ã7-2HI!l. hn|e.cngci in2o — a. f. snuZA

I7!>:;:t trioo

cfin nül — Tel 48-8095.
11810 1.10(1

IPANKMA — A Rua fiarão
dn Torro 521, vendemos rx«
veicules .ipui luinciiliis em
conutruçilo (pela Clu. Cons-
trutorit Pcilenuii.is) já em
fuso dc revestimento c com
entrega prevista pura teve-
i-eiio próximo, constando dr

2 sulns, 3 quartos c arm. emb.
2 banheiros, roziuhn, quartoc dep. empregada», garage,
Pagamento grandemente la-
cllltndo cm 30 meses. CIVIA.
Trv. Ouvidor. 17. (Dlv. dc
Vendas 2." limiar) — Tels.
32-0304: 32-85311 e 32-4830 de
8.30 ãs 18 horas isind. Corr.
Resp. V. Plza — CRECI 640).
Informações (amliéin cm nos-
ho Sland à Hua Prudente de
Moraes. 147 (cm frente à
Praça dei*. Osório) diária-
mente inclusive saltados o do-
mimiiis das ') às 21 hs.

11)304 1300
IPANEMA • llua Prudente tm
Monila 1.044 ap. SOS AIub.i-
do. Controlo findo, hu-uili o
notlffcudn, Sal;i. -J c|los, nepen-
dineln* einiipicla-. Vor loetil
Tratar GVI I.TDA CFILX 1 KVI•- „.Sflr2 e «IS.RIIH» - Prego c
eoiuiicões a eoiuhlniir.

mun 1:1110
IPANEMA ••¦ Lola"" Vendo •-•
Nova — 7 X 35 — Vnzln — fWc
\C-rS 270.0110 — Facilito. Mais
mis. GVI LTDA. CFtECl OJH —•i-i-âOia c 42-J8ü:i, !'171 1300
IPANEMA •— Run Iriitcondê-do
Plrnin, 210. njii. 301, vòndemos
dc Irente, lado da sombra, novo
p entrega cm :m dlni, apt. do
sala, 3 (ilos, 2 lianl.s, scicinis,
eopa-coi-.lnha c demais deps. ga-
rngom, preco NCrS 123.000,00 c]
parte fln;-ncle.dn. vor no local.
Tratar; 11. MARTINS IMÓVEIS
LTDA. 7 Setembro, lia s BC4/Ü,
Tr!s. 22.4838 o _-IO.W (CRKC1
2rv.i1. 10283 ÍHOil
LACOA -- Vendo luxuosa re*l-
dtnel.i Av. Fpitáviii Pessoa,
I.1140 Ind v.is-iivcl centro torre-
11» lá x ao, 2 pav. e' Jardim
prnndo varanda .1. Inverno 3 sa-
lões 7 ti uai* tos 3 banh, oòr Toi*
leio eopn co/inhfl ciospensn uar.i-
qe azulcjadn 2 qto* oaipre-jada
Preço 4ãn mil c, 2(0 mil fiuan-
eladn 2 mios. Aecila-se imóvel
como parle pnRnniento, Trat.ir
.siíllOIO CASTRO H. Assem-
lileia 40. 12." and. :;i-:i02n e ....
ai-nann checi 22. 10007 1:100
APARTAMENTO Super luxo,
Rarno da Torre. novo. Salão. 2
¦ alas. :l qtos, com armários, qlo,
de enstiira. I ini!- .;ndar. dco,
rompi et 11 ••'. ;t vnsns ti^ (-«ira^cn,
»í bnnlis sofialfl, nr rcírlgernrio,
ele. inf. S'-. GARCIA, tel•,2-ni;i2. CKKCI 420.

ir>n:_ iain
CASA t~ 

"TERRENO 
— T8 X 20

- V. prÓN. á P(;a. N, S. da
Pa?., rcsidénclti dc 3 pavtos.
tiduptAvcl a Clinicas ou Colcfins,
i*. saláo p. recepção sala dn cs-
lap— sala de .ianlar — 6 dormls.
i*. arnis. «mots. — 4 banhs.
soes. côr — demais depends-, --
gtirngQ 2 carros — :tC-a43D. —
CRECI Uã7. 27570 1200
IPANEMA -- V. apto. do alto
luxo. c' 220 ms2. novo Edif. sfi-
bro pilotis, 1 por and. hall —
¦*<;;¦ t.o >ue. saiu òo jnntnr —
Caloria -- I dormiu, ei arms.
i»mbt. - h»nhs. snes, cor nzul,
;'U' o teto -- copa -- COZ —
área c. lavand. — depends. em-
prcR. — KaroRC. Inst. p. refrl-
.'U-rjcfio todo apto. 36-í»4iín. —

-CHECI llãT. 275li!l 1.1011

CA8TKLINHO - - Vdo. apto.
Cobertura em Ed. 10 pav., I
por andar, U, Incacilo, 2.10
m«, crniidc (rrruco, naliio, 4
qto*., 2 banh., rupa, coz., dep.
dr empr. garage. Visitas OR-
BTFLAN - 22-0022. 52*1837,
CKICI .1-21)1. 10084 1,100

LAGOA
e nrm
dcspcrisi
,iesi:s.

IPANKMA
Ptrn.1.1 514

Vendi,
. 701 ,

Ia. •'* nt.-.. deps.
yntclto, persfan.i

Vise.
frente

oinpt*?-
1." lo-tas.

cngilo, Chnvtis c porteiro. Tm-tar r-onu-Toi-r-s associa-
aa-liT.IO — 42-042.1 - CRE-

WV.V.I 1:11:1)
DOS.
Cl .107 .l-aa

VISC. PÍRAJAi
Jtitüido. vazio.
andar, 28 mil.
sr Carei.n; tel.
CI .1211.

vendo auto. con-
h.-inh.. eo/... 2"
facilitados. Irf.
42-0042 - CUK-

1B02Í1 nno

IPANEMA -
Souto, vendo

VBJTDE-SE um apartamento com
: ouartos, sala. banheiro social,
copa, cozinha, banheiro dc em-
prü-ada e gni-apem. O aparta-
monto '¦ de Iuno. Na Rua Vis-
conde de Plrajn n" 210. apt 701
-- Ipanema 11)121 _l.a«)
IrtnC. PONCE DE LEÓN —

CRECI 843 — Vende vários
terrenos mínimo 10x50 e

preços convidativos. Marear
encontro. 37-9334 c 27-4058.

18210 1300
i"\SA — Vcndc-se na Hua Rc-
dentor 111. mapniflcn residfcn-
em. tendo 3 Falas. 4 quarto» eom
nrjiHvios embutidos. 2 hdnhçi-
ioí sociais e cozinha em cor,
dispensa, dep. dc empresada,
isv.-mdarin c uarasçiil. Preco
DOft.inilhôes, eom lãO de entra-
iht.i o restante ;i ajustar. Pv-
de-sr telefonar para 47-0270, a
fim de combinar hora da \i>ila.

1078!) KiuO

IPÃNlMÃ"'—' LUÍZ BABO
IMÓVEIS, vende: Rua Pru-
dente de Morais, 768, casa
7. Ótima resid. 3 pav. 1.°
pav. si., qt., copa, coz.,
banh. — 2 pav. 3 qts., hall,
banh. comp. — 3 pav. si.
e qt. conj., banh., varanda,
terraço e garage. Com tele-
fone.' 150 mil, 50% entr.,
resto a combinar. Ver dià-
riamente. Inf. tel. 32-0861.
CRECI 466. 193101300
AT>ARTAMÊNTÒ 

' 
EM" IPAXE-

MA - Reunimos grupos rie ;.
-n*ssn»s p.irn adquirir' terreno
nílo custo e mandar construir
pnt rníonhoiri-,, cNfelrM-t*1 ^x"
fjrlo t-oir, 5 apts.. do salfio '-À
"fi . 2 hanhs., den. eompl. fl
piraEt1 E' a solução ideal (já
Imolamos niVvó gntpol liifor-
tp«, plantas c iirojetos, na
Pt.ANE.IA Imobiliária R- Farina
(Jo Amoedo, 55 -- Ipan. 27-7r.ini
- 27-2R55 |.1-2B!> — CRECI 153),

1785.1 1300

- Av. Vieira
apto. alto lu-

xo pronta entrega, 2 salas,
jardim inverno cm mármore,
4 qtos. com finos armários
embutidos. 3 banheiros so-
ciais. 2 qtos. de empr., ga-ragem 2 cairos. SILVIO
FLEÜRY IMÓVEIS Creci
580, tels. 36-2735, 36-4320.

27639 1300

IPANEMA — Av. Vieira
Souto. Vendo grande cober-
tura 3 salões, 5 qtos., com
banheiros privativos arma-
rios emb., copa e coz., 3
qtos. empe., garagem 4 cai-
ros. SILVIO FLEURY IMO-
VEIS, Creci 580. Tel. . ..
36-4320 — 36-2735.

27640 1300

LAIUNJKIBAS — Vendo -xce-
lenln apto, cl Klilrta, naln, - qt»,
e imi , emhutldoi, eopu-co/l-
nnu, den, comp. cnnp,, Art*
srrv., (rrntc, l»do ria «onibr»,
Prccn: N*CrJ ".'O.flúO enlrndn e ...•10,000 em 2 mioíi «' Juros. BAR-
BOSA, CrtECI 401'Tel.t 32-4078.

11)148 1100

LARANJEIRAS 1400 LEBLON 1500

l-CISME VELHO -- I.. CIIAI.I-
1'IIA IMÓVEIS vende terreno,
Rua Con-elhelro Ltmpróln, lote
Hil. .'irea lolul 1S3 m5 ao lano
prédio OFin, rua eniçsdn, anua,
lu/, oc-ôto etc, Llndn vluta pura
o innr e Cor. ovado. LlIRnr apra-
/.ivel c habitado. Preco 17 nül,
ninai -.'ti',, restante 2 unm. T.
Prlce, Tratar Tr.iv Ouvidor, II,
0.', s 00-! ••• Ffilies -12-7130 e
.Vi-0842, CRECI tlllti. I787II |!(.il
FRENTE FLUMINENSE —
Vdo. ap. luvo. Frente. Salão,'I iitos., arm. emb, en/.. a/.u-
le.i. até trio. Banh. eór. .lar*
ilim Inv. 2 varanda*;. Ilep.
eompl. Garage. Tratar: ....•!-!-7.107 — JOÃO SANTOS
CRECI 1.Í8R.

178-M 1100
COBERTURA — Vondo-*e êoni
2 quartos com nrmnrloa bnili.
2 salas, banh. e cozinha cn
core*, dependências dc empro-.
e ampla área. Sinal NCr" ....
15,000,00, renl.intc ;. combinar.
II. Prof. Luis Cnntanlierie Jl"227, npto. 502 - Larnnleli-a<.

0I.-.2 líOO

LEBLON APTO -10úm2, cüma de
montinba novo bonita vista cor-
re,s,iüiide ao 4," «nd, pc!n Ite.
du [lua e peq, quintal HlilKo 4
nt.., -serit. 3 lianiis. em vhr
eor, dep. einn. 8 (tar. com eiu:*
perio. Inf, 42-;i.'a7. CFUCCI ir.2.

t-gfli i,inn
LAGOA 

" 
—""DÜplêx. VUta

(leslr.nibrantc. Jardim tropi-
eal. Terraço c pérgula, II-
vitiB. sala .ianlar. sala músi-
ea. «ain .focos, biblioteca, 4
quartos, :: banheiros, enpa.
cozinha, lavanderia, área. 2
ctls. e \vc de empresadas

ocasião — vistii m»r -- Vendo
ap, luxo 4 qlou, 2 tulHK — 2
li.mli. -.o. . - ¦¦ (|tiM, emp, (•¦•
latte. Em eiiii-.iiuc.ni. em crniio
dc terreno, pliiv-üround. nn Cur-
loa Qo4i, Sinal 27 mil, in a un d.,
10 .i CO dlns r lOildn rm prent,
il tnll - Tels, 80-0022 p 58-0140,
(CKKCI 1030). 14720 IÍII0
ÍI, APRRANA — V, At, «pto.
térreo 2 qt, 3 -, 11. Co», 2
iimn de «orvlp, Ind. dep. emp.
111*. 43. mil, .17-3BS0, ANÍSIO.•um iiicn
BELO" 7\P, — Novo fronte 130
ni2 Ia. quadril (ifl praia ') ql<i«,
«nln 2 banh. soe, cn/, dep.
Mr*.f-*m no mil (lnanvludo*. —
lltin «ietici-nl Venáuclo Elórcs ap.
.1(12 Leblon Inf, 37-115:1 HEI.-
TlUO ou S01II1A1., CHECI 133(1.

2ri72ll I3IW

LEBLON — IIun IlutnberTn Cnm-
pon, 042 npto. 302, c «ala, quar-
tn, hanli, coz. e ãaragem. Fren-
te c varanda, Ver 2a. a tia.
feira. 14 as in hs, NCrí 26.000
• - Tel. 27-H0B3, 25(140 1500

QUADRA DA PRAIA —
Apto. novo 250 m2 com vis-
ta para o mar. 1 por andar.

duas garagens. Acabamento 2 salões, 4 quartos, 3 ba*
de luxo. Combinar visitas nheiros sociais, dep., garo-

A RI \ VISC. PIRAJÁ, 584
— Vendo em final eonstru-
cítn <-nni sala, l e 2 qtos.,
hanli.. eo-/.., dep. de emp. «*
sarasc. Ver diariamente no
local com sr. Barbosa, dias
úteis de fl às 12 sáb. e do-
min-ros o dia todo. Jayme
Farbiarz — CRECI 255 —
Av. Rio Branco. 151, sobre-
lota 210 — Tel. 31-1011 o
31-0342. 18076 1300
tPANEMÃ-— "Construç. 

adlan-
Uria entre-;, em 15 meses sala
3 qts. arms'. 2 ban. soe. dep.
cnrnpl. j,ir. 130 m2. Vista oa-
norarhioa 14.» and. iã inil entr.
!7-37:;o Batulra. CHF.CT IPO .

iain.-i uwo
ÜBSIDÈXCIA moderna —
Vendo casa I salão. 1 ^.'.la, copa.
1 Tos., ar.ns. :t banh, cór. 2
l"».*;. empreg. garnae. NCr!* ...
2-» (ifin. ;,ceito aoto. Inf. :i2-92Cii"ITTRA MATTOS - • CRECI 42S.
'XiMPRO IPANEMA"- 2 aptos.
1 de a qts. 2 banhs. soe-., ricp.
t*r. fto outro 1! qls. si. co/,
^Anh. dep sar. nmhns pai»¦*.,if»r.tr'í. robm V, comissân.T-^t^. MniIAXDINI -i2-32n-.-.
niwi iR2. i7Rnt 1300

ATLÂNTICA — VIEIRA
SOUTO ou DELFIM MO-
REIRA — Vendo vários
aptos, do Leme ao Posto
Seis, todos de alta classe
para família dc gosto exi-
gente. 250 até 1.000 m2 e
em prédios à altura do pa-
dtão social do comprador. 3
a 5 quartos, 1 q 3 salões,
2 a 5 banheiros sociais, 1
a 3 quartos de emprego-
da, lavandaria, copa-cozi-
nha, demais dependências e LAGOA
garagem para até 3 carros.
Temos outros no mesmo gè-
neros,. duplex e cobertura
em transversais e próximos
da praia. Visitas com hora
marcada. SILVIO FLEURY
IMÓVEIS — CRECI 580 —
Tels.: 36-4320 e 36-2735 —
Av. Copacabana, 861, sala
1111. Plantão domingos e
-feriados para melhor servir
à sua restrita e selecionada
clientela. Também vende^,
mos o soii apto. em tempo
recorde. 15 anos dc tradi-
ção e vasto conhecimento
no ramo. Avaliamos, assisti-
mos Juridicamente.

27651 1300

— Aplo, 2 *•:.-. 2 qts.
emb. 2 áreas, banh.

. vindo, •!,-, mil fln. Or.
:í7-l::rn. CHECI «4.

2ã(>24 1-1110

ÍPAXEMA — Vende-se uma ea-
-ii de 4 pavimentos •.¦ara eliih,
clinica de repouso, embaixada --
Cinrascni para 4 carros. Preço
ótimo. Tratar com D. NAIR —.
Tel. 5G-:iíi2ll. 2.ítl!18 1200

iP.YNGMA OU LEBLON"~— Cor-
rela Imóveis I.tda. necessita pa-
r» atender cliente, apto. de Co-
berlura Duplex e saláo, 4 quar-
lo*.-. 2 banli. soe. copa eozinba
dep. p-' emp. íivoa v' tanque
terraço e garagem. teleroÀir
pnra .17-1001 c dr. SÉRGIO ou
52-7700 Sr. (iEflAl.DO de 2a. a
(1,1. feira. CTIECI 237.

2.-)7'.i2 1 "011

ÍPAXESIA —• V."SOUTO ap. ou
eobert. 210 e 2711 á vista pronto
dn---(;n inf. .í(!-:'.RTO - 42-7151 —
22-0722. CHEOt 150 ¦¦ Fonte.

14715 i:ton
CÓTlPIlO CASA ou apto. Í7Õ
mil Ipan-I.cb. No alo 25 e 120
mil em apto, It. Aires Saldanha,
P. 5 <|u;'se novo si, dupla :i qt.
2 ban. arm. 2 gar. e ctez-na 15
mil favor üil-2830 — 42-7151 —
22-5722. CRECI — 159. Forte.

14722 1.100

LAGOA ¦— Lado de Ipanema --
Belíssimo apto c. sal5o 100 m2,
sal. ianlar, si. intima, 4 qts.,
2 banhs., cm mármore, copa-
coz., 21 qts.. empr. e garage.
Preco 2Hfl mil a comb, Visitas
c PLANEJA Imobiliária Ti.
Farine fie Amoedo, 55 Ip.-n.
27-7.--11 — 27-2R.*". (J-2II9. CHE-
Cl 1521. I7H.iT 1P.-0
R". iMONTENÊGWo_~v'ê*ido cã-
sa ;' sntas. escrit, íí'qtos. ;u*m, 2
h.-uili, etc. g-arairc. NCrS 180.0(10,
aceito apto. frte. I s;:la. 3 qtos.,
ete. Inf, 22-020(1 VIEIRA MAT-
TOS — ("KKC1 422.

IliSIll 1300

AMÒRA IMÓVEIS — vende
grande ap.irt. em final de
ronstrucãn á Uua Laranjci-
ras. quase pelo custo. Tels.
20-nifiB c 38-3H5 — cnr.-
CI 118. 10331 140(1
LARANJEIRAS — Rua C;udos:.
.lúllioi-, 434. Vdo., npto. 4112, He.,
c .-•!: 3 qts., banh., copa-coz.,¦íaragem, etc. Tr. p. te'.s.i 01-1101
• ¦ ni-IOtÒ e 4.Í-IÍ212. BRANDÃO
-- CRECI 7112. 10102 1400
ATENÇÃO — Laranjeiras --
\«'nt!r! à Rua das: Laranjci-
ras n.° TZ", cxeelenle apto.
em eniistrução. já na alvcn-.i-
ria. para entrega em um ano.
e sala. 3 quartos, e depen-
ciências ¦ completas. Grande
neçrneio e ótimo preço. Acei-
lo permntii nor aprtvtaruclitn
pnuto — Tel.: 42-TOfi* e
:i2-f>.-tr>. I.UIZ RODRIGUES.

CRECI 1006.
 169IÍÕ uno

JUXTÕ AO FLUMINENSE — V.
ao. frente, vazio, living, ,1 qt-.,ete. NCrS 00 mil. 50% financ.
DK. DIUCEU ABREU, Av. Hio
Erar.cn. 120 s/loja 22-2.-.Í1
22-n,iti2. 20028 14P0
lTtíÃNJHIRAS - Casa do 2 pa-
vimentos 110 milhões. Rua Joáo
Coqueiro. .11 — ELIAS BICHA-
RA - 22-672(1 — 42-7829. CRECI
542. 20001 140(
LARANJEIRAS •— R'-ia Pereira
da Silva. Vendo lote, fundo? ter-
reno baldio quo. esta .lu**to *
antes da casa n.° 541. NCr'! ...
5.Ü0U n^ entrada restante 20 me.
ses. R. C. FERNANDES, AV.
Rio Branco 185 —- Ccnj. i?::3

Tel. 42-1280 — CREC! 1511
líiMO •.: '

ÃTÊXÇXO — Vendc-Ec ótí-
nia residência ein -Laran.ici-
ras. Preço 13n.O00.0O com
nOTr dc entrada e 50% em 3
anos a combinar. Informa-
eõe» pelo tel. 42-30B7. CRECI
1175 19.:i5 1400

VENDO ótimo apto. de sala, ,i.
inverno 3 qlos. c' arins. banh.,
em còr e. deps. compl. Frente,
vazio. 82 mil c 'fin, em 24 me-
ses. Ver Pinh. Machado. 51 '7111

tri»ar 57-4940, 57-0784. CRECI
55il LEÃO. 2577£ 14011
CÕNDÊ BAEPÊNDÍ,"23 — »>
andar, Vendo spto. c| sala .1
qts. dep. emp. ete. Alu-iado
ihq. notificado. NCrS 43.000 e|
50'> 2 anos ou à vista por 38.000.
BARBOSA. CRECI 401 Tel.: ...
22-4073. 10149 M(-0

eom CL.C, — Companhia
Laneadnra de Condomíiilos.
Responsável: Glusto Morolli.
(CRECI .I-11-J0.O) — Rua do
Carmo. 17, 2.° andar — Tels.
31-2(577 r 31-154IÍ.

90085 1500
LEBLON — 2 aptos. 3 qui. si.
2 b:.n.is. cm côr cuz, área he.-v,
anulejada ali teto pintura a óleo
sancas, f,ar.. elo. 95 mil um á
vista out:o fine. marcar íiojh
A. MORANDINI 42-3287. CRECI
402. Ii3'j:i 150U
LEBLON --• Incorporação —
Vende-se terreno c' casa rua
Sambaiba. Tratar Dr. NEL-
SON — 47-0802.

10210 1500
LEBLON —~Aluga-se nn Ruã
Arittldes Espinola, 121, o apra-
zivel apartamento S02, de fren-
te para duas ruas, composto de
p-ande sabi, amplo quarto, duas
varandas! cozinha e banheiro
completo, álea com tanque. Rc-
ucntemente reformado. Ver no
local c tratar com ALENCAR E
CIA. — Av. Mal. Floriano, 10 —
I.» andar — CRECI 1371.

16854 1500
LF.3LON - Cupertino Durão,
110 ap. 402, vendemos c/ 9ã m2
— 2 sis. 2 qto.i. dep. armários
einbuticio.-;, garagem. Ver no lo-
cal das 13/19 horas. Tratar tel.
22-4024, das 12/19 ha. — CRECI
.1-316. 13989 1500

LEBLON — Cobert. e/ elevador
próx. Jóquei 186 m2. Terraço,
si. 3 qLs. 2 banh. copa-coz. dep.
empr. gar. Edif. novo pilot. —
ISO mil como. Inf. 47-9730 —
BATUIRA — CRECI 190.

18199 1500

gem. 230 milhões. JORGE
CASADO. 57-3486. CRECI
423: 18212 1500
LEBLON — Vendo ou tvoco por
apartamento no local, terreno
medindo 20x40. na Run Timóteo
da Costa. Tratar THEOPHILO
DA SILVA GRAÇA - CRECI 1U1
— Av, Copacabana, 1885, sala
301 — Tel. 56-3590.

2.5(ii;i! 1501)
COMPUA-Slü apartamento d» sa-
In. quarto e dependência», Zona
Sul. Tombo financiamento Cnhca
Econômica. Telsfoiinr urgente,
46-2SJII de R Aa 10b.
LEBLON — Vendo NCrS 400.000
residência p*-ó::ima p*-ala. Terre-
no 400 m2. Tratar 47-1164 o pio-
prictíirlo. 13912 lSOn

Leblon x Tar an j ei ras ]Em imponente edifício, já
inteiramente pronto c com"habite-se"', dispondo de
excepcional hall dc entrada
em jacarandâ, mármore e
vidros blindex; espaçosa sa-
Ia de espera com mobiliário
e decoração de fino gosto;
Fachada principal cm pasti-
lhas e esquadrias de alumí-
nio; servido por 3 elevado-
res Otis; no qual foram em-
pregados material e mão-
de-obra de primeiríssima or-
dem, inclusive ferragens La
Fonte, Parquet Paulista e
pintura a óleo; vendemos os
dois últimos apartamentos
com 355 e 424 m2, dc fren-

LEBLON' — AHÍMlmo luxo
— :i qta. 0 Unos arma., 3 ba-
nlirli-iiM em mármore, 2 qts,
••inii.i-Kuda e RaraRe •— OIks.:
Tenho oulroa cl 4 qU. — Inf.
36-6584 — CRECI 438 — II.
MATA. 25780 1500
RESIDÊNCIA DE AL T O
LUXO — Tenho as mellio-
rea nos bairros de Jardim
Botânico, l.acoa. Gávea e
I.ehlon — Visitas IC-IIIMK —
CKECI 031. 25789 1500
LEBLON Esq. da praia,
300 mS, novo, luxo. vendo
npart. e 4 dormlt. ü| arm.i-
rios, 3 salões, copa-cozinha.
2 hanlis. sociais. 2 qts. emp.
e ffnraitr. Ver e tratar à Av.
rturholomrii Tilllre, (18, ap.
401, tipos as 14 horas. Tel.
30-35S» - CRECI 570.

25008 15110
LEBLON — Vendo, apto, ufi*
vo, ei 3 quartos, sala, depend.
eniprep., RaraRc. Preco 80
mil, sendo 40 a vista e 40 em
2 anos T.P. Ver Rua Gal.
Urçulza, nn, apto. 305 (esq.
Prof. Arthur Ramos). Tratar
tels. 22-1130 e 32-0511. LUIZ
ALBERTO — CRECI 414.

18130 1500
APTO. LEBLON -•- Otlmo 

"de
frente, .«ala, 2 qls. 2 banh*..em
còr. coz. amplas dep. 4 ap. ri
andar, Rua F.ur. corte? Slgaitd.
Preco: 85 mil novos o1 00'.. entr.
e cnldo n combinar,. Visitas-
OCEAXO IMÓVEIS. Fones; ....
22-0000 e -12-7002. Haa.«e (CRECI
(143), 10255 1500
LEBLON — Vendo a Flua Cor-
tes Slgaud. npto. de frente fino
acabam, final de const, área de
145m2, cl sal.-io. 2 qtos. 2 b. cooa-
«o?., arm. emb. dep. emn, ea-
ragCrh cie. Preco NCrS 45 mil a
vi.stn c o saldo p' adminlstraclio.
preslngões de NCrl 1.500.no.
Tratar c/ V. LIMA — Av. Rio
Branco, 15H. si.rim. T, 22-n.inT
e 48-.1283 á noite iCEECI 90i.

nono i.-.no
LEBLON -• Vendemos á Rua
Dias Ferreira. K-17 apt, 001 de
frente, ¦•¦ala. 3 cils, 2 banhs, em

ótima «ala, ticp. emp. e área
c' tanque. Preco NCr.*; 50.nno.00.
='.nal NCrS 25.000,00 restante em

anos. Tratar e! RERNA l.TDA.
Gonçalves Dias. 05. 2." tels.: ..
42-R513 e 52-2in.-, CRECI .1 -10.

102117 ISCO
LEBLON — Vendo belíssimo np,
pilotis. em frente ao clube Ame-
ricatio. sala 2 qts. c' arm. emb,
hanh, em cor. ,cj arm, emb, am-
t*ln area. dep. emp. ei gar. preco
50 mil em 10 meses. Ver Rua
I-jaranava. 31. das in ás 10 ho-
>••>«!. Trn'ar tel. 43-3063, CRECI
12.12 -- Mario Carvalho

10252 1.100

ITANIIANCA — Jardim d* Bar-
rn — Vende-"e belo terreno Pi
rnldtnoln com ".iflii mi o| muro
de pedra noi fundos o nn local
iloatlnido A plaolnu de Auua cot-
1'entOi o kitennienlo tem ns ruiu
ealçailni c! lu/.. Aaua r trlelo.
ne. Ii-eco 5."» mil ncndo 2."l à vl»>
Ia r 30 cm Irlntn nietea mni<
n.ro,-, Inf, com OAVAZZI - Av,
Rio llrnnro, RI, s 1 H'!i (CBE-
CI iTlli. Tel 43.7445.

10210 mon
ATENÇÃO — Casa cm Silo
Conrauo! Com vista maravl-
lhosa para o mar da Av. Nie-
mcyer projetada por Sérgio
Bernariic* em São Conrado
confinando eom o Gávea Gnlt
Club. em estilo colonial lua-
sllelrn funcional eom tijolos
aparente r madeira, compus-
to de srandr llviiis. 80 l»2,
sala de jantar com lareira,
copa, c cozinha, tres a qua-
tro quartos c armários em*
Initldos, 2 banheiros sociais
em cór, deps. dc empreitada,
(jaragem e até mini piscina.
Sinal NCrS 1.500,00. na pro-
mossa, NCrS 1.500.00. presta-
cões dc NCrS 177.00 c o saldo
financiado cm 3 anos. Tratar
Tels. 20-0281 ou 40-7003 e
:!u-!U01. com ANITA GEL-
BERT diràiamenle das 9 às
20 horas. Raro e único ne-
sócio. CRECI 763 Preco
54.000. 2738!) 1800
BARRA DA TIJUCA - Tijuca-
Mar terreno frente cnnnl — Ven-
dn 33 milhões ELIAS BICHA-
RA 22-0720 — 42-7820. CRECI 012.

10142 intui
P/ COMPRA — IpPôstõ 6.
aptos. 2 qts. ou qts. sala sep.
Pref. Runs transv. Não inte-
ressa anunciados. Clientes a
esprra. Tel. 31-0957 — NO-
VAIS - - CRECI 5Pfi.

20003 1300

LARANJEIRAS 210, apt. 1504.
vazio, treine lateral, com saiu. 3
gr. quartos e dep. pintado de
novo. Ver rias 9 às 12 h. dlar.

18044 1400

IPANEMA — R. Rainha Eli;-a-
bclh — Vendo apto. duplex fl-
nal de coiistruçüo sem reajusta-
monto, ólimo erif. 4 pavtos. (co-
herturn.) cl 3 qt.s. :i banheiros,
2 galas, 2 cjts. emp. e . dep.
completas e.' 260 m2. preco fixo
NCr? 210,000 e/ 110.000 a/v —
Fernando ou Santos _ 32-20IW.
C11ECI Ü22. - 20014 1300

ATENÇÃO — Vendo ap. 2 qts.,
sala. dep. frente, vazio. 60 à vis-
Ia. BRILHANTE — Tratar sáb.
e dom. até 10b. Tels. 57-6809 e
37-5107 — Léo. CRECI 243. Sáh.
e dom. ató lílll. 27546 1300

— Marmífica resi-
dência. Avenida Epitácio
Pessna. 618. Ver no local --
Tratar: Dtor. Elias Filho. Tel.
52-5588 c 56-1941

!)439 1300
COBERTURA -- Ipanema ou
Leblon — Negócio rápido — Pro-
cura-se c| 3 qts., sala etc. Tra-
tar até 22h também sáb. e. dom.
Sérslo Castro — Rua Baraln Ri-
beiro. 3116. sobreloja 2118. Telefo-
ne 56-3768. CRECI 22.'

27555 13110

LARANJEIRAS — (General
Glicério) — Vende-se apto.
101 da Rua Ortiz Monteiro
n.° 24, composto de sala, 3
qts. e dependências. Ver no
local \s tratar na IMÓVIL
ETDA. — Av. Pres. Vargas,
417-A -* Gr. 1101/2. Tel.:
43-8092 — CRECI 517.', 17921 1100
pTrcTÜE~GÍTNLE — Casa
moderna c, livins, s. j., s.
alm., 4 qts., escrit., coz., la-
vand.. jard terraço arm. emh.
Ver hoje — Rua João Co-
queirn. número. 52 — Tel.
25-3621. 106R6 1400

LARANJEIRAS -~ Rua das La-
ranjeiras, 430. apt. 1.201, vende-
mos 3 qtos. 2 saJns, 2 banhei-
ms sociais, co.ia, cozinha, demais
deps. lodo pintado a óleo. e ata-
petado. prego NCrS 71.000, si-
nal a combinar, saldo em 2 anos
ver no local das 13 às 18 hs.
Tratar: H. MARTINS IMÓVEIS
l.TDA, 7- Setembro. 80, .si 604/6,
Tel. 22-4838 e 22-401)6 l'CRECI
265). 10287 1400

LARANJEIRAS — 
~Apto. 

si. 3"
qt. c/ arm. copa coz. azulc.iada
ban. côr grande área deps. emp.
lugar pi carro. 60 mil fin. Dr.
JESUS — 37-3378. CRECI 424.

27523 1 -1011

RUA LARANJEIRAS n.° 83 —
Vendo o belo apto. 201 frente 2
slas. 3 qs. c' arm. 2 banh. dep.
criada Garage. Ver no local e
trat. C JOSÉ-ANT,». Rua Ro-
drigo Silva. 10. S ' 904 tel
32-6U04. CRECI 563. 25714 1400
COSMK VELHO — Cosa 2 piivT
NCrS 05.000 facilitados, r à vista
aceito oferta. Estação Corcova-
do. Rua Füinto do Almeida. 283
— MARINHO. 95265 1400
RUA LARANJEIRAS — Vendo
ou troco ap. vazio, «panorâmico
de 3q. s. 107.. banh. q. e dep.
s*mpreg. local carro; Play
Grounri. NCrS 52 mil, metade á
vista, resto facilitado, tratar ..
37-3663. 16942 1400

LEBLON — LUIZ BABO
IMÓVEIS vende j. oo Jard.
Allali: Av. Atoulfo de Paiva, te, um simples e outro du-
80, 2.° and,, frente Apt. de plex, ambos com caracterís-
2 qts., si., dep. emp., etc, ticas de luxuosa residência,
peças amplas. Vazio. Ver com, todas as peças amplas
hoje. Propr. Sr. Nelson de e confortáveis, constantesde 

3 salas, 4 quartos c! ar-
mários embutidos — sendo
um c banheiro privativo —,
toaletc) 2 e 3 banheiros so-
ciais, copa, cozinha, área dc
serviço, 2 quartos e banhei-
ro p empregadas, e gara-
gem; — podendo ser visita-
dos, diariamente, no mais
moderno e luxuoso edificio
do Bairro das Laranjeiras,
na Rua Moura Brasil, 61; ao
lado do Fluminense e a dois
passos do Palácio Guanaba-
ra. Aceitamos troca por ter-
reno no Leblon, Ipanema ou

te em unimio com Juros d» Copacabana, pagando ou
recebendo diferença em di-
nheiro. Também aceitamos
imóveis, mesmo alugados,
como parte do pagamento
da parcela financiada. De-
talhes no escritório de MA-
NOEL DE SOUZA SANTOS
— Rua do Carmo, 9. 11.°,
tels. 31-0314 e 31-2372 -
CRECI 134. 95096 1500

LEME

Andrade. Tel. 32-0861. Cre
ci 466. Dois apts. p! andar.

16760 1500
LEBLON — Casa vende-se es-
tado de nova esquina, l." pqv.

salas. cop. e co::. WC dep.
compl. 2.» pav. 3 q. e b. de lu-
xo. Preco NCrS 220.000.00 á vis-
ta. Ver à Rua Gen. San Martin
n." 512. Tratar na IMOB. SAN-
TA HELENA. LTDA. — á Av.
Pr.-s. Antônio Carlos. 607. gr.
«04. CRECI 28. Tel. 52-8874.

16811 1500
ATENÇÃO I Vendo excelente
apto. de frente. Ia. locação, de

aniDlos quartos com armários
embutidos, salão, copa-coiiuha,
dependências completas empíe-
->ada, área com tanque e -"ara-
gem. Preço NCrS 100.000,00. Eu-
trada NCr$ 50.000,00 e o rcstnn-

ros da
12^ a.a. Ver com o Sr. Aldair
Siinas na flua Timóteo da Cos-
ta. 151. apto. 603. Tratar com o
Corr. Resp. HORÁCIO V. DA
ROCHA FILHO -- Rua 1.» cie
Março. 17, 2.» andar, sala? 3 e 4

Tels, 31-3651 e 31-2560 —
CltECI 1.198. 16793 1500

LEBLON -~ Vendo terreno Rua
Dias Ferreira com 10x36. pro-
,ieto aprovado. Preço NCrS 260
mil. CRECI 904 - Te's. 42-6471.

52-5332. 18164 1.500

LEBLON — Ótimo apto. de
frente, Av. Ataulfo de Paiva

com grande varanda, salão,
quartos com arm. emb.. ?.

banh. sociais, copa e cozinha,
pias duplas ' de aço inoxidável,
dep. de empreg. área de servi-
ço com tanque, box para máqui-
na e vaga na Rarage — S.
STOCKLER IMÓVEIS. Av. Nilo
Peçanha, 155, sala 221 _ Tels.
22-7221 - 32-9261 CRECI 117--.

13970 1.500-

LEBLON — Vende-se casa e.rm-
fortável, 3 qtos. 2 salas, 2 banh.
copa. cozinha, lavanderia, de-
pendências empresaria, garage,
varandas, quintal — Fone 27-17P.2

18Í58 1.500

ATAULFO DE PAIVA 50.A2 ap.
1.303 — V. si., ,i qts., coz. banh.
deps. Financ.. 24 meses. 22-8165
— CRECI 582 — Boloanani.

16661 1500

AV. ATAULFO DE PAIVA
630 — Excelentes aps. de
1 sala, 1 quarto, cozinha,
banheiro completo em côr,
área c! tanque, dependên-
cias de empregada e garar
gem. Entrega em 120 dias,
a preço f*oe irreajustável.
Apenas 4 p and. Fachada
em pastilhas, entrada em

LEBLON — Vendo apto. quar-
to e sala separados banheiro c
cozinha entrega Imediata Preço
20 mil metade financiada 2 anos.
Visite R. Timoth^o da Costa 511
aoto. 410 chaves cl norteiro.
Tratar SÉRGIO CASTRO, p.
Assémhlóin 40. 12.° and. 31-0838
— 31-3629 CRECI 22.

16P21 1500
LEBLON — Vendo apto. luxo,
qdo. praia, finos armários emh.
ar rei'."iR. aqiicc. central. Sal5o.
2 s's, 2 banhs. é coz. em már-
more. 4 qts. vae-i« 2 carros, 2
ots, emo. etc. 306 ni2. Preço
280.000.1X1 -- 50", financ. Ver A
Rua Aristides Espfnola. 22 —
3" andar com propr. rias 10 ás
18 horas, ' 10Ü65 1.500
LEBLON. — Apto. frente e/es-
paçosa sala. 3 qts. c' armários,
2 banhs. dep.. empregada, gara-
2em. Rua Timóteo da Costa —
Preco NCrS 80 mil, Detalhes:
B. C. FERNANDES — Av. Rio
Branco 185 — Coni. 1323 — Tel.
42-1280. CRECI 150.

16981 1500

tT^gMM
Rua Sete <Je:S#t«nbn>4é*-i

até 20 horas. 18174 1500

EDIFÍCIO REX - ENTREGA IMEDIATA - CINELÂNDIA
FINANCIADOS '

Vendem-se conjuntos comerciais e residenciais a partir de NCr$ 13.000,00 —

Lojas e sobrelojas — Rua Álvaro Alvim, 33/37 — Conjunto 501. 13498 91

S -**"' -%JÊÊwÀWm
I Esta magnífico negócio WÊÊÊHÈl *9ê 

*"T**!

está no seu alcance. SPIm3bB-W-Í
í Agoro chegou a sua vez. ^ pagamento em 60 mesesI

¦_-_e—_—_BBB-_l> SEM JUROS. M

UWTSi

VILA LUIZA
Ttrrtnoi residenciais • cwnerciol*. Lottanmt* na ESTAÇÃO DE

HVÜHA
Estrada do Ria da Mu, entre os N.« m i 1.08».

Pavuncr i, indiscutiv*!m»nte, am do* melhoras subúrbios da Gua-

nabara e disto, ap*nas, 45 minuto» do centro da cidade, condução

partindo do Praça Tiradin"«, Proço 15 do Novembro • Praça

Mouó • Tfi-riJ fiótricos. At obrai d* Drbantzoção da Vila luira,

constarão d* gaUrias d* águai pluviaii, -golertai dt engato, mtios*

fios, água potável, ruas asfaltados * luz elétrica.

Considere também
MTOR CONDUÇÃO

ÔNIBUS

ÁVILA RAPOSOttfniores
ÍTjnrmaròes

com
Rua Senador Dantas, 76-10.*- S. 1007. Toi.: 52-0579 - CHECI lio

Projtto oprovodo «ob o N.* I3.4S7 • Avtrbads

no -».* Ofício de Imóveis ni fi*;. 70 d« Üvío 3BZ.

Pavuna • Praça Tiradentes
Pavuna * Praça 15 dê Novembro
Pavuna - Praça Mauõ
Pavuna * Jocaro^aguá
Pa-runa • Miier
Pavuna • Cascodura
Pavuna •» Madureira
Pavuna • Magalhães Bastos
Pavuna - Orodoro
Pavuna - Ponha
Pavuna - Bonsue«sso
Povuno - Belfort Roxo
Pavuna • Caxias

CASmO-ÂHOUiU • Atual-
mante>> ponto iina) próximo tro
Joteamento. Esla linha Iara \
ponto final em írento d VILA
Í.WZA

1600

APARTAMENTO — Vende-Fe no
Leme Rua Gustavo Sampaio 3Õ8
apto. 1202'. tri'S quartos, sala
fírnndc. banheiro cm cór. gara-
pem, vario, vulcapiso, krea c.\
tanque etc. Visitas 11 à? 18 hn-
ras. hoie. proprietário, n. Au-
relino Leal, 7. apto. ."07 (Le-
mei. llilinii IHiiO

ALDO MOURA LTDA. ven-
dc ap. Av. Atlântica, frente
p Gustavo Sampaio. Salão,
3 rits. amplps, banh. cm côr
coz., deps. empr. 80 milhões
— Sinal 40 milhões, parcela-
dos em 8 meses. Saldo a ven-
cer a partir dc .janeiro dt*.
l!)6f). Chaves na Seção dc
Vendas. Av. Copa., 583, 8."
andar — Tel. 37-9471 —
CUECI 353. 14805 1CO0

KAIC — KOSMOS — Av. AtlàJl-
t.iea. Vende-se magnífico apt. ia.
locação. 1 p| andar, fachada mo-
derníssima, acabamento Interna
de alio luxo. 5.10 m2, living, sa- '
Ia da estar, sala de jantar, ;t ha-
nheiros sociais. 1 toalete. copa,
coz. 3 dormitórios, podendo se-
parar p! 4, Area rie serviço ci 2
tanques, 2 qlos. empreg. 2 vaga.1!
de gar.isc. Base*' 550.000,00 c,
2j0.000,00 o saldo à combinar.
Tratar KAIC. \cU.: 52-291'.-),
31-1544, 32-4240. 57-006.1. 57-0007.
CRECI J-72. 17M0 15011
LEME — Vende-se apto. sala,
3 qts., dep. emp., boa Are.* ser-
viço. garagem. H'M Gustavo
Sampaio, 260, aot. 102. sóbre pi-
lotis. Preço: NCrS S.0.00C Cha-
ve c'o porteiro. Inf. co dono.
Tel. 23-2017. 1K1.',1 '.OÍO

LEME — Apto. J. inT; sala,
saleta, .!• qlos. c' arm. emb.
banh. côr. 2 copas, área, deps.
emp. garage. 140 mil fin. Dr.
JESUS. 37-337R. CRECI 424.

25B2I 1601)

RIO COMPRIDO 2001

RIO COMPRIDO -- Vdo. ótinv
np. luxo. frente, cl 2 qtí. dep.
emp. área c tanque, gavace etc.
Preço. 40 ii combinar, ver r.
Hnrfin cie Petropoüs 201/401. -
Senda Imo!>. Tels. .-11-0,131 e ..
:il-2&R2. CRF.C1 .1-200 K. Sllv.

16734 20(1'
AMÔRA IMÓVEIS ^"Vciide
2 casr.s vazias, c terreno at-
lado à Rua Eüzcu Viscontc.
(lfi por 40 mil. 50*:; financia-
do. Tels. 36-3196 c 32-3115.
CRECI 178; 19317 200'
KÍO COMPRIDO — Apartamen"-
to ll.o 101, em construção bas-
tante adiantada, à Av. Pauli.
de Frontin. 164, com vaga de ga.
ragem, hall. sala, 3 quartos, bn-
r.heiro social, copa, cozinli.
quav.lo e depend. dc emprega*.' i
e área de serviço, ótima ono.
Umidade dc aquisição em 2.» .
definitivo leilão pela melimi
olerta, a ser realizado pelo I.ci-
loeiro FERXAXDO MEI.1.0
quinta-feira. 16 de Maio, ás 14.0
horar, cm sua loia. á Rua d:
Quitanda. 33. Mais Inf.. á Rua
da Quitanda, 62, 4.« andar. Trl
42-8205, 1C2IÍ3 20;r

RIO COMPRIDO - Tijuca
Vendo em rua próxima à Av
Paulo dc Frotim, residência dr
pav. p ent. vazia, c-/ 3 s. 5 nto3 h. 2 coz. dep. emp. etc. •
Ter. dc 14x21. precu NCrs f
ml] c/ 50--, à vMa e o *=m;c'
financiado. Tratar com V. Lima
Av, Rio Branco 130 S 1.30.
Tel. 22-0287 e 46-5::8B à noite ¦
CRECI nn. 17ÇIQ7 2M1I
TÍIO COMPRIDO. — Vdo. .bci •
casa c/ 2 apts. indep. c/ gani-c;c. R. Aurcliano portuásl, 64.
Inf. 32-6006 ,1. Mendes — Cn*."-
CI 1430 — Ocasião. 17017 2001

COMPRE PELO PREÇO DE
ALUGUEL — Particulai
venderem edf. residencial,
apart. de 2 q., s., coz., áreo
coberta, armários embuti-
dos, garage, sinteco, pinturr.
nova, lustre cristal, impôste
pago, R. Santos Rodrigues.
96, ap. 101, c! porteiro (Tra-
vessa da Maio Lacerda).
Tratar c| LUIZ 28-9529 on
56-2458. 89907 2001

RUA BARÃO DE PETRÓPOI^IF.
476, 102. Vazio. 3 qtos dep
comp]..NCr. 10 mil entr. NCrf
3 ml! fac. s. Caixa Econínn.
ríCi-S 306 mil mensais. 38-6644'•...-' 12903 201'!

ÓTIMO apto. írente c' 45 m sala
e quarto separados c dep. comp,
p. 25.000, ent. 5ü'-i ,e. o rest.
¦is financiado pela Caixa Eco-
nòmica c/prest. 114.00. p/ mes
Rua Bartolomeu Mitre. 000. aplo'.
301 ou tel. 42-0723. CRECI 204.

16990 J500
APTOS VAZIOS —~Sala, Lo.ins,
Casa. Terrenos — 57-9074 — TI:

, TO LIVIO, Eng.» — 22-9100 -
mármore, SinteCO, azulejos 42--1769 — Av. Rio Branco, 134/
nrí n tptn Atr Vpr nn Inrnl 506. CRECI 1099. Compra e Ven-are o reto etc. ver no locai imóveis. Avalia. .27023 ísoo

COBERTURA" LEBLON —: a
20 m da praia, de frente. Ifl
loc. cl NCrS 50.000,00 financ.
em 10 anos. Preço NCr$ ...
139.000,00. Rita Ludolf. 33.
C-01 c' Isidro. Proprietária
27-1722. _J47L0 1500
LEBLON — V. conf. apto.

sis., 2 qts. arm. emb., 2 ba-
nheiros sociais, garasre c| box,

carros, ótimo edif. Bem si-
tuado — Rua Timóteo da
Costa. Bom viés. Outro lin-
do an. luxo 300m2. Avenida
V. Albuquerque, próx. Praia

E. Cobertura e outros —
ALVIM — 36-1700. 32-0354

Est. 182 — CEECI 374.
25743 1500

LINS VASCONC. 1700

LINS — Vende-se casa à Run
Aquidabã, 222, casa 3. com v3cjtos, 2 slas o demais dependei*-.,
cias. Com entrada para carro.
Preço 50 milhões á vista, ou 20
de entrada, e 30 financiado em
dois anos. Tratar pelo telefone.
5S-5271 — Sr. MOISÉS.

9457 1700

VENDE-SE — A .R. Aquidabã
as casas 241, casa 1 e 247 ci sala— 2 qts. — coz. — Banli, —
jard. e quintal. .Tratar Tel.: ..
57-.28D1. 9482 1700
LINS — Vdo. ap. frente cl 3
qts. sala banh. cclr dep. emp.
ed. 2 pav. financio 30 meses.
R. Biculba esq. Dona Romana.
Fone: 32-2403. CRECI 569.

19129 1700

S. CONR.-BARRA 1800

RIO COMPRIDO — Av. Paulo
Frontin, vd. ót. terreno p1 ir.-
eai*pòração 12x30, inf. 42-1337
CRECI 761 — Ribas. 18272 2001

RIO COMPRIDO' — Rua Sam-
paio "Vianna —' Vendo casa en-
trepo vazia c; 2 pavts. em ter-
reno 14x24 c 3 salas 5 qts. ::
banheiros e- dep. completa-
NCrS 85.000 c 45.1100 a'v sal-
do 21 meses. SANTOS 32-2030.
CRECI. 922. 20017-2001

SANTA TERESA 2100

RECREIO DOS BANDEIRANTES— Transfiro grande lote próxi-mo ao aprazível clube dos Ge-rentes de Bancos. Ncffóclo àvista. NCr$ 3.000,00. Tel ....42-3903 — CHECI 1149.
2000R 1800

ITANHANGA — Vendo terreno
C 2.100 m2, R. Eng. Pires do
Bio.' Inf. Av. Rio Branco, 81-
1105 (CEECI 628). 43-74.15
GAVAZZl. 

18270 
1800

SANTA TERESA — Rua Almi-
rante ' Alexandrino. 074 ap, 301
dc frente, vazio, 3 qtos, salão,
dep. e gara-f, 35 mil a comb.
—- com próprio. 43-9677.

13957 í.10'1

VENDO OU TROCO — Dois aps.
tipo casa c terreno na frente
13x48 R. Alm. Alexandrino, 94
T. 46-4608. SANTOS JR. CRECI
534. 13991 2100

BUA DO TRIUNFO 37 — V.
,lunto ou jcp. casa. c/ 2 mora-
dio.?. 3 qts, «alfio. cop. coz. dep.
e quintal — 62 mil e comb. ho-
je e ftmflnh.5 - c/ próprio. —
43-0677 e 30-2550.

. 13954 2100

SÀO CRISTÓVÃO 2200

BARRA DA TIJUCA —
LUIZ BABO IMÓVEIS ven-
de terreno grande, de esqui-
na, de 1.938 m2, junto ao
Itanhangá Golf Club. Tel.
32-0861. Creci 466.

19187 1800
COMPRO — Terreno Joá, Bar-
ra da Tijuca — Tratar à H. Ba-
rata Ribeiro, 589, sala 602 — Te-
lefone 66-2034. 25540 1800
BARRA DA TIJUCA — Com-
pra-se terreno no Jardim Oceâ-
nico e Tijucamar e no Recreio
dos Bandeirantes. Tratar: Tele-
fone 43-5903, sr. Antônio, das 8
ás 12 horas. 18149 1800

ÍTANHANQÁ. R,. Dulcldlo Pe-
reira 205. Vendo. Res. moderne.
700 m2. final de const.. Ter. 1.800
m2. 5 q. i s. 5 banli. 2 \*ar.
lav. i-oupi gAr. b. visto. 310
mil. comb.' com ' pTon. Victor
tel. 57-1950 ramal 163. Av.
AtlSntiCíi 1.800. 29230 1800

APROVEITE esta oportunidade!
3 qs. sala, coz. banli. e deps.
Servindo p/ fins comerciais. —
Aceito proposta — Gen. San
Martin, 749/101 — 31-3367 e
31-2334 — CRECI 203 — SAN-
TOS ou MAX. 16820 1500

SAO CRISTÓVÃO — Aparta-
mento vazio — vendo com 2
salas. 2 quartos c demais de-
pendências --Rua Curu7.il, 49
aplo. 101 — 60 meses para pa-
gar — sem juros, chaves por
favor no aplo. 102 — S. STÓC-
KLER IMÓVEIS — Av. Nilo Pe-
canha, 155, sala 221 — Tels.
22-7221 — 32-9261 — Crecl 117, •

13973 2.200

SAO CRISTÓVÃO — Rua Bela
n» 853. Grande galpão para ln-
dústria. depósito etc. Mede o
terreno 13x27, próximo Av. Bra-
Sil. Entrega imediata. Preço 160
mil Crs. novos, Tratar, Trav.
Ouvidor, 11, 6» sala 601-2. Creci
630. " I.. CHALITHA IMÓVEIS
LTDA. 10719 2.200

CASA. — R. Lopes Ferraz n.o
23, casa N. 1 c/sala, 2 quartos,
copa, cozinha, com laje para
mais um .andar, vila c/3 casas,
cem condomínio, perto da .Can-
cela.'farta condução. Tratar c/
FERNANDO MACEDO — Tel.:
34-9Í79 — CRECÍ 1431.

28205 2200

SAO CRISTÓVÃO — Sotero dos
Reis vendo casa ocupada sem
contrato' ocasiüo 30.000 a combl-
nar. Terreno 3x40 46-5044 e ...
23-2927 Costa ou Saraiva. CRE»
CI. 141. 20034 2200
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 12 tio maio ele lf)f,8 Cnmprn *t Venda de Prédios « Terrenos (CnnlintuçSo)

MARACANÃ 2300

MARACANÃ -- Vendo «pi,
lodo om *lnteco r pintado aoito, com VMtibtllo, llll, ti quar-teu, banhruo, COpi.coiinll», qto,r WC de empreitada, vag* na
íara**., -play 

ground", 70 mil
arUMtrO" novos, eom .V, em
4 «no». Ru» Jorite Rudft, so-v.
¦Pt. 303. UjÇlfl 21100
AMòRA IMÔVEI3 — Vende
por 40 mil, 0| 15 de entrada
• easa 14 e anexa, onde se
acham aa chaves, á Hu» Jor*
Ce Rndjce, 45 — Visitas dia-
rlnmrnte até 13 horaa. Tel*.:
26-3196 • 32-3115 — ORECI
17.I. 19320 2300
MARACANÃ — Vende-se riu
Sta. l.uln* 173 «pl. S03 com qto.«ala, dop. completai r (ararem.Ver local e Ir.itar Tel.: 53*5749 —
J-3J4 — Soma — CRECI I0S7.

_llll.V.i 3300

MARACANÃ — V. Prédio
terreno 12x36, -aliarito dr S
estudo 42 aptos, próximo ao
estádio, outro 21x36 esquina
Rio Comprido, ótima rua —
ALVIM — 36-1700. 32-9351
— Est. 182 — CRECI 314.

257422300
MARACANÃ — Apartamento
n.» 304. em coilltrucAo, A Rua
Sfio Vranrlsco Xavier. 40ò, com
vaga de garasem. «ala. 2 qii.ir-to«, banheiro. copa-counha,
quarto o depend. de emprega*
da e área de serviço, ótima
oportunidade de aqulslçfio, em
2.» - definitivo leilão, pela me-
lhor oferta, a ser realizada pelo
Leiloeiro FERNANDO MELLO,
qulnta-felva. li! de maio, ns
14 horas, em sua loja. á Rua da
QUITANDA, 35. Mais tnf. à Rua
da Quitanda, 62, — 4.» - Tel
4--S20Õ. 1£:'Í4 3SCW
MARACANÃ —^Vpt72~quar-
tos. ete. vazio de frente. Av.
Paula de Soura. 175 — Ven-
de-se. ver e tratar Tel
34-08130 eom proprietário.

9493 .300

ZONA INDUSTR. 2400

ZONA INDUSTRIAI — Vendo
NCr? 70.000.00, galpão com 
300m2 de área construída, com
l residência de 2 qtos., I s.iU.
banheiro completo e corinha,
instalações de torça com trans-
formadores de 43 KVA. 1 seira
Tisao. francesa. miillct e fils.
montada com carros sobre rodas.
permitindo serragem rie toras cie
120 desdiâmetro. 1 serra circular
rara desdobro e motores, gum-
chos para tor.ts etc. áre.i tot.il
da propriedade 11.000 mí. Ver
i'ampo Grande. Estrada das
Amorelras. 190, Junto A Av. Ce-¦Ario de Mello, facilito pagamen-
to. Tratar THEOPHILO DA
SILVA GRAÇA — CRECI 101 —
Av. Copacabana. 1085, sala 301

Tel.: 56-3590.
_____ -5653 34W

PRÉDIO INDUSTRIAL —'
Vicente de Carvalho — Av.
Automóvel Club. 2.119. Ven-
do c galpão, escritório, re-
felt.. 2 banh.. depósito. força
instalada. Preço: NOS 150
mil facilitados. Visitas no lo-
cal c! vigia. Tratar em FRO-
TA-IMÓVEIS Av. Nilo Pe-
çanha. 12 s 821. Tel. 42-3996

CRECI 75S.
17995 24110

GALPÃO a 50 metros d.i Av.
Brasil com 2 andares construçío
nova. área de 1.4SOm2. com iòrça
tur. tel. e água ligados. va;io —
Vende-se 330 mil novos. F.nan-
elo. Tratar D. Ar.tõr.-.a. tel. .
36-6338. CRECI 1236, -T.V-4 3400
ÁREA NO 'ACAREZINHO -
2.100 m2, K. Par de Siqueira 13
frentes), para Conjunto KesUlen-
rial ou Fábrica. 37-9074 — TITO
UVIO. Eng.' — 22-9100 — Com-
ora e Vende Imóveis CRECI
1099. 27619 2400
SANTO CRISTO - - Terreno in-
riustrlal. vendo 1 000 m3 ótimo
nara depósito madeiras, material
construção transportes, ou nu-
tro*. Luz, força local. I into Fr.-
hrica Bheriní. Ver Rua Sar.i.
.16 (começa R. Sto. Cris-o. -591
próx. Av. Brasil, C. Porto. I"í.
tel. 48-3-tOl sáb., dom. q. pon ou,
2a. a 6a.-f. dep. lã hrs : prop.

17976 S-tl'0

GALPÃO -- C- 350~\Z. .-.via in-
dustrial. para oficina mecânica,
depósito, manno.v.-ia. peq. In-
dú-tria. carga e descarga o dis
todo. B. Licinio Cardoso n.-' 4o

Inf. FERNANDO MACEDO
CRECI 1431. -K>M 8400

GALPÕES — Vendo c. 5.0Wn_!,
ci 10 m pé direito, cimento. Ca-
ju Sâo Cristóvão c 3.6Wm2 c
força, tel.: Av. Brasil c 13.000
m2 c| força. luz. tel. frente S
ruas. Bonsucesso. c' l.POOmJ, c
2 800m2 c/ força. luz. tel. ter-
reno c 4.300m3. Inf. Av. K:o
Branco^ Sl-1103 (CRECI 6281.
43-7-445. GAVAZZI. IS36S 2400
ÁREAS p indústrias — Vendo
Av. Brasil c| 16.000m2, c| 13.0W
m3, 13.000 construídos. c| SO.0CO
m2 — Jacaré c: S.OOOroa — Fa-
nina c' 38.00Qni2. S3.0004t\3 —
Del Castilho cj 3.000m3 — 10.000
m2 — Pres. Dutra e 44.000n\2

50.000m2 — 220.00n_i — ....
300.000 m_ — Inf. Av. Rio
Branco, 81-1105 (CRECI 63S1.
43-7445 GAVAZZI.

IS2Í9 S4P0

AV. BRASIL — Distando desta
100 metros. Vendo terr. placo
10x40m. R. Tagipuru entre os
n.°s 73'7S. jto. à Cia. CAK-
BKASMAR. Visitem. NCrS ...
3.000.00 à vista. H. SILVA: K.
Gonç. Dias. 89 s' 405. Tels.:
32-38S6 — 53-3S40. CRECI. Í43.

16955 24C0
AV. BRASIL — Terreno indus*
trial 6.0OOm2 — 3 frentes. Inf.
INÉDITA. 22-Í732 — 43-7151 —
36-3S39. CRECI 159. FORTE.

1471Í 24CO

TUUCA 2500

TIJUCA — (Próximo Pça. Saens
Penal — Rua Barão de Meserui-
ta, 256 apto. 502. Vailo 2 p and.
Salão, 3 qtos. banh. em cor, eco.
dep. compl. empreg. (pintado
a óleo c sinteco. Preço NCrí
50 mil com 50''.. de entrada e o
saldo em 30 meses s juro*. Ver
local. 42-3335. NAC CRECI 465

16S7S "500

TUUCA — Vendemos ótimo apto.
de luxo. 8° andar c linda v.sta
e lado da sombra — Fica prõxl-
mo: PTiça Saens Pena, Colégio
Militar e Inst. d«- Educaçio. —
Salào, 3 quartos, banhs. em eór.
dep. completas etc. — Rua Sáo
Francisco Xavier. 90. — Preço
fixo sem reajuste para entre-
qa dentro de 6 meses — Multa
facilidade de pagto. em 2 anos
à combinar. PREDIAL COLISEU,
Rus México, 16S — Gr. 305. —
22-45Í2 e 32-3309. CRECI 44.

1(5537 2.V-1
TIJUCA — Vdo. excelentes
aptos. c| 3 e 4 qts. copa e eor.
depends. compls. emp. Peça-,
ímpias claras e arejadas. to-
dos de frente c' gara-xm em
prédio de somente 3 aptos.
Ver e' a proprietária à Rua
Clóvis Beviláqua. 2.4-.V

18-09 .300

TLrtTCA — Vdo. p] Ca:xa Tc. c
sinal 4.000. ap. n"vo, va.-ie, fren-
te. ed. pilotis c i-títtv.. só I
oi »nd., _; 3 qts.. etc. R. Pontes
Corrêa 339 ap. 301 Ser.da Imob,
31-osn. creci j-ms t -süv»

1S.H0 ÍS-0

tijuca — Rim Afoimo Pana,
M — Vi ap. 3 oloí, n.ilíio, dep.
r itar«(!o. 60 mil a comb, --
43.0«77:_ 13D.V1 :.R0rt
TIJUCA - L. diAUTHA TMóT
VEIS vende aplo. Ru» Conde
Bonfim, 930 aj.to. "ÍH — -Ia.
qlo. ro-, banh, de?, empreg.i-
da, peq. Are.i em COlUirUÇAo
i-df. ,'J revcítldo ext. — Preço
12 mil facilll.ido» — Tratar Trav.
Ouvidor, u - «.o i 802 feneas
_2.7480 e 62.6642 — CRECI 630.

161223000
TI.'UCA — Vendo «pto. 2 «íãi."
3 qio».. dep, compl, firace,urea 132 m!. Conde de Bonfim.
79 apto. SOI. Ver 10 ns 16 hs.Tratar local c, prop. qualquerhora. ouj ;,too
TIJUCA — Qualquer um
pode compror, porá alugar,
revender ou morar, pagando
cm 7 anos, sem correção mo-
netário — Aps. de sala c
quarto, amplos e separados,
banheiro e cozinha. Cons-
trução já na 3.° laje, à R.
Joaquim Palhares, 267. Pre-
ços desde 17.120, com 
800,00 de sinal e prestações
de 180,00. Vendos exclusi-
vas — WALDEMAR DONA-
TO - R. 7rSet.°, 124, 8.°,
T. 43-8000 e 43-8700 (CRE-
Cl 5). Corretores no local.

16732 2500
TIJUCA — Vendo ap. tipo casacom s quartos, sala. co:. banh,e mas. área podendo construir¦ outro terreno 7\44:n - NCrJ .70.000.00 com NCrí 27.000.00 jifinanciados pela CE. saldo acomb. em 2 anos. Tratar- Tel :2S-ÜLM das 9 ás 17h. CRECI SS7.

1SÍ71 2500
TIJUCA - 

~Ruã 
Conde :Bem-<;m. antes da Muda. Vendo, (a-

clllto ícasa antiga) terr, u re-
citado 9x3Sm, II. SILVA -
Ku.i Gonç. D-.a>. ss s/405 Te'« •
52-3886 — 53-SS40 - CRECI 648.
«-69IXI. I6ft>3 _,styi
TIJUCA" — LUIZ BABO
IMÓVEIS vende res. 2 pts,
ò R. D. Delfina n.° 160. Ter-
reno 12 x 38. Tel. 32-0861.
P entr. Creci 466. Ótima
casa. 19186 2500
TUUCA. - Vendo ap. üpo cãsãcom 2 quartos, sala. ço.-. banh.área com tanque. NCrf 30 000 00com NCrí 17.000,00 U ünancia-
rios t-eIa CE., NCrS 6.000,00 osaldo .i con-.b. cm curto pra.-oRua Silva Teles. Tratar- 2<-'H.-,4CRECr 887. 16969 3500
T1JUCU — Vendo ótima casa,Rua Al.-ira Brandilo, c- 1 sa-las. 5 qtos.. copa. corinha. ga-ragem, dep. completas. NCrt
60,000 a v saldo a combinar
FERNANDO ou SANTOS 32.2080CRECI 922. £0021 2.V10
TIJUCA — Vendo, sobrado va-
.-io. 3 qtí.. salSo e dependência
ãrea c tanque, NCi-j 10.000,00
entrada, saldo longo prazo. Kua
Maxwell. 346 c/9. Tratar — Sr.
CARVALHO — 5S-9706.

20.-.21 25i\1

TIJUCA ~ 80% financiado.
Edifício de fino acabamen-
to. Construção de Méson
Engenharia Ltda. Vende-se

apto. 502, de frente, de
salão, 3 qtos., coz., banh.,
dep. e garagem. Sinal NCrS
5.000,00, uma parte na es-
critura e o saldo financiado
cm 12 anos pelo BNH, em
mensalidades equivalentes
ao aluguel. Ver à Rua São
Francisco Xavier, 175, es-
auina de Prof. Lafayette
Corte, c o zelador ou à Rua
7 de Setembro, 44 - Loja: A
Econômico — Tel. 42-5136.
CRECI_903. 17892 2500
TERRENO - Tijuca - Vende-
se i- 20_4Sm. Preço 170 mil.
Aceita*íe 50*" c;v. aptos, prontos
na -ona Sui. Ver K. Aguiar. 85.
Tratar c LUIZ OLIVEIRA IMo-
VEIS S. 7 Setembro SS gr. 1Ü7
tel.: 52-0749, CKECI 198,

16íí>5 2.WÍ1
S AO FRANCISCO X<\\n_R—^'
Sete casas de Avenida, rie rs.

a VII A Av. Marechal Ron-
don. 1-154 i antiga Rua Eicuei-
ra .2:?y cada uma com 2 salas.

quartos, cor. banh. área com
tanque e q-.-.arto rie empresaria,
desmembradas, serão ve.nriirias
em le-.'.ão judicial pelo Leiloei-
ro CAXTJtOTA, terça-feira, i rie
.'unho. às 1s.iV horas no local.
Mais int. tel. 42-4iif.

1S250 2500
TIJUCA — Vasa VI. cie riois pa-
vimentos. à Kua De:oi".o de Òu-
ttihro, R13. com 2 salas, hall,
copa e cozinha c no '-." p.^v i-
mento, 3 quarto?, depAsito, ba*
nheiro e riep. cit» empregada
seva vendida em IcilSo pèiol.ei-
loeiro FERXANDO MELLO,
quarta-feira, i"_ de Maio rie lííü.
às lí.O-à horas, uo local. Mais
inf., à K-.:.s ria Quitanda, 6i. 4 •
.ii-.ri.ii- — Tel. 4:-S».v.

18-ãS .SOO
TtJUCA --- Prédio de riois v»a-
vimentos, à Kua Clemente Fal-
cão. 35. com uni salSo; 4 quar-tcí. fr-.-ar.ric v-aranda enviara-
caria. 5 banheiros, dependências
rie e:r.pres:Aria ç entrada (para
carro. Pcrie ser vislo, ciaria-
mente, das 12 às 17 horas, in-
cl-.-.íive sos rior.-.:ncos. Vendo."-ratar tel, 22-45S2, riaj 9 às 1"
heras. 1RT-6 2.VO0
PESXnSTA iocaçio. Troco apar-
tamento amplo rie frente, riois
quartos e àepei.dÒncifts comple-
tas na Tijuca. nrvVxinio a Pra-
ca S Pcíis, por um de quarto
e s,*',.í na Eorsa Sul Resposta
rara n.- -.'..514 deste -ornai. De
proprietário a proprietário.

11544 2500
TTJUCA — Vendo ap. 101. Rua
C. Bonfim, 1S14. M.:n-,o local,
rie frente Cia. Sousa Cru:, ur.i
por ar.d. prédio 4 pavimentes
e'evarior. cümodos. grandes com
ar.te-í.-.la. liv.r.s tsalSo), s. jan-
t.\r. 3 quartos, demais òeps.. t»m-
bí:n confortáveis, frarageni. con-
domínio K;rs:o. Preço TR. a
comb. Ej-stresra em ju',:-,o. Mo-
tivo receber outro ap. Ver e
tratar com próprio, só síb. ou
dpminjro, rias 14 às U!-.s.

-SlfiT 2500

TUXJCA — Terrenos vendo cor.1.'.; por 50. Preço NCrJ 15.000,00
o-.::ri^ -.H per SO Preço NCr$
20.0CO.WJ, Tratar propríet. Te.l.
.:5-6*J7. 2S170 25-M

APARTAMENTO VAZIO — Ven-
rie-,«e. varie, de frente, com ga-rape. K-.-.a S. Francisco Nav.er.
J*t art. 203 — Inf. 47-4704 —
-t7-5í-í.I e 4Í-SÍÍS.

1S5ÍS 2500

Apfo. Vendo c/ 1
qtos., sla., coz., banh,
qto. e banh de empre-
gada. Rua Conde de
Bonfim, 142. Tratar R.
do Chichorro, 25 Ca-
tumbi.

TIJUOA — Vendo à nu» Dr.
Sut.iinliil, 202, o apto. 420 cm
final oomtniçlo n preço fixo.
Com sala, 2 qtos,. banh., cor.
drp. rmp. Ver local tratar
.faynie Farblan — CRECI
255 —TeU. 31-1011 e 31-0881.

 _18____ 
'lm

APARTAMENTO vn.-Jo - TijüèaU oioí., hu, deii. emp, inrn-
KC pílotif, Ent, is mu. "M pime», H. Visconde de Figueiredo,
Tratar alé 22 hs também inb, edom, SÉRCIIO CASTRO. R. nar.ltíheiro. niW, • |o|a SOS Tel.:
.UÍ-.17ÍI". CRECI 22. _7."<- 2,-00
TIJUCA — Compramos aparta,
mentos de 1, 1. 3 r 4 quartos, so-lucilo Imediata. Trata ilibado e
domlnjfo at<1 10 hs. brii.ha.ntk•- RUArto de Gouveia, 60, cr. 51BTel. J7-C80:) c 57-5IR7. I.ÊO —
CBECI 248. 27545 3JM
casa baratlulma 

*— 
Tijuca —'.'5 mil no ato, 700 p més. ,1 otos.,

i salas, dep.. garage. Ambiente
bom, sossegado. Terreno lll x 15.
R. Arailjos. 5 c Xt.. Alue -|
contrato. Trat.-.i ate 22 lis. tam-
hem s.ih. r dom, SÊllGIO CVS-
TRO. R. Bar. Ribeiro. SM, -lota
20$. T. '6-3768, CRECT 52.

27.-i.-8 2,100
ATENÇÃO — V. ap. 2 qt 

".'sl." 
dep.

carnerm. frente, Ia. loc.ii-Ao —
•¦BRILHANTE". Hilário de Gou-
veia. 66, cr. 318. Tel. 57-68011 e .
37-.MR7. LÊO - CREi-I 243 «ah.
c dom. até lfi hs.

27344 iitXl

AMORA IMÓVEIS — Vende
por 70 mil, confortável c só-
lid:» casa em centro de trr-
reno, no fim da Rua Um*
cual. Tels.: 26-31015 e 82*3115.
CRECI 178. 19318 2ÕII0

TIJUCA - Av. M.oacaii',, 526- • Apto, «01 • - 2 p/ andar -
Vendemos 2 quarto* — wm —
bnnli, co/.lnhH — uepn, coninlo.Ins — Arca o/ tanque — ii.ua-
Bom entrega em fl nn-ne*. nci.s_a.000.iK) a combinar em 24 mt*hés — Ver no Inc.il Tratar liMARTINS IMÓVEIS LTD* 7Setembro, im ¦ bch/ii Tel.22-48311 o 22-IOild. iCRECI 2631,

18211 2,1011
MARIZ E BATIROS, caaa, allose baixos, 2 «ala*, 2 qtos., copa,ro-., nnrngcni, dep, completai,
bom terreno, inf. i-r GarciaTel, 42.J6I2. CRECI 

'420 
Va-7|". 16930 23011

CONDK R0NFIM - fttlinn apto,
miln, ii qtos. roy. biinh, dep.
compl, Frente. Entr, 20 mil.
Tel. (17-4040; 57-0704. CRECI MU
— LEÃO. 257116 23110
TIJUCA - A II. Uruguai; próx.A C, llnmflm. Snla, qlo. b. depu.
empr, e Área *orv. Novo. vu/.lo,
frenl» 17 mil tle Ollt, e «aldo 211
mese» Inf, 57-41)40 — &7-07II4 —
C. 550 — I.EAO. 2376» 231)0

APTO TIJUCA - Vende-se otl-
mo a;\\:tamento de sala, 2 qur.--to... 11 reverslvell, banheiro, co*.,
V C. de emprepida, vazio. Ha-
bi.r-.-e reesnte. Sinal e lotipo
financiamento. Ver bole 11a it-.u
Silva Te'.es in — ?pto. 210. C1h-
ves c port.uro. Tratar cl pro-
p-.-letA-.io ril-et.im.^nte 2a -felr.i
- Sr. Jo.<é tols. 22-6905 —
32-0831), 132042 2500

TIJUCA 
~ 

Vendo linda casa 2
«vias. 3 q. Mia n'.móço. banhei-
ro em còr e mais dependên*
e'es. Armários embutidos, pin-
Ináa e sinteco. Ver hoje de 15
A.; IS, na Rua H.iddock Lobo. 137
cl 1. Milton Me.f.„hàe?. CRECI
PO. Fone: 22-0128 — De 13 3-
1.1 horas. isi32 2500

URUGUAI. 194-B — Vdo. ap.
vnzio de frente c sala. 2 qts.,
banh., coz., área de rrv. c'
tanque, dep. de empr. 32 mil
finsnr. Inf. no local ou OR-
BIPLAN — 2.-0022. Õ2-1837
CRECI .1-218. 16H8Õ 2501)

i I.l I"CA — Vende-se apt.o dê
frente, R. Car-.iso. 31 - Áp. 201.
vario, fino aeabamomo. c 3
cti.. sala. banh.. co?... dep. em-
pregado. Arca c/ tanque. To-
do pintado e flnteko. Ve- no
local íábado e domlnso. Tmtar
P. Teòfilo Otonl, 123 — s/loja.
Tels. 43-37S0, 23-4114, 4:--i)796 —
c-.TKCI 721. 1S171 2300

11.11'CA — Terreno C projetoaprovado — vendemos A flua
Arlatlrtei Lobo — esq. de Pro'.
Quintino do Vale. avaltü-flo i.-l-
ta d/Argfto financiador. Tratar
II. MARTINS IMÓVEIS 1.1'DA,
7 Setembro, «a s/604/6. Te:i-,,:
22-41)38 e 22-411(16 ICRECI 2631

_l!)2[« 230(1
TIJUCA -• RUA Uruguai, 339 —
apto, 203 - Vendemos 3 qtos-•• saiu — hanh. completo — i'o*•inha -- deps. p- ninoreg,
arca c/ Ianque — pintura nova
e Bintelto — preço NCrS .1S.0_U.U0

• sinal .i combinar — saldo cn
2 anos. Ver no local c' o por-
lelro Sr. orlando — Tratar: H.
MARTINS IMÓVEIS LTDA. - 7
Selcmbro, 83 — S/604 il. Tels.
22-1338 e 22-4908 iCREH 2631.

10283 2.100

TUUCA — Dois prédios asso*
bradados c do/e ca"a* do nve-
nicia. A II. Campos Sales. 21.'23
r 23. serAo vendidos c:n !ei)3o
.iiifü.ir.l pelo leiloeiro GASTAO,
ounrt*.feira. 20 de i-:nlo do rvt,
às 13,00 horas. nos' respecti*
vos locais. Mais Inf. te!, fj'2-0333,

13211 2300

TIJUCA — Vendo, à Rua
Professor Gabizo, 328, apur-
t.imcnto de sala, 2 quartos,
cozinhu, banheiro c depen*
«Itncias completas de empre-
Knda. Preço: NCrS 30.000,00.
Financiados 50% T. Prlcc —
Aceito Caixa t IPKG. Tels.
42-7067 e 32-C545. LUIZ RO-
DRIGUES — CRECI 1006.

10963 2500

Fhaça AFONSO PENA -Ven-
demos prédio •medindo Hxi2. (ju-
leila, b pavimentos,mala cobor-
lura - IMOBILIÁRIA CARR1-
MIO - Tels. 43-0672 e -18-2172
— CRECI 163. 10233 2300

ALDO MOURA LTDA. Av.
Copacabana, 583, 8.° andar.
CRECI 353. Tel. 37-9471.
A solução fie seu problema
imobiliário. Venha conver-
sar conosco sem compromis-
so ou solicite um dos nos-
sos agentes, pois, sempre
encontramos solução sem
qualquer ônus para V.S.
Aguarde inauguração de
nossa filial neste bairro.

14750 2500

ALTO LUXO NA USINA - Sa-
liio, 3 amplo* qtos. 2 l.lllill. 2
otos. emp. gar. umpla e llnills-
.-Ima vista, fte. Av. Edson Pa*-
soa iIiacIoi. quase pronto —
57*9074 - TITO UVIO. Kllg." —
22-9100. Compra c Vende Imó-
vels. CRECI 109». 27626 2500

TIJUCA — Praça Saons
Pena, II. Santo Aionso, n.°
14G — Vendemos ótimos apts.
eom 130,00m2 de frente, sa*
Ia. 3 quartos, copa. cozinha,
banheiro, dependência em-
pregada, área e garage, en-
trada 50%, saldo facilitado
em 20 meses. Tratar no local
ou na Imobiliária Vclasqucs
Ltda. pelo tel.: 22-1314 —
CRECI J-291. 18288 2500
TIJUCA ~ Vende-se apto. fren-
le — 2 qtos. — sla. — banh. —
coz.. — deps. emp. compl. —
área c tanque — sito à R. Dr.
Satamini lul apto .203 NCrS
:ç.ooo — a saber — NCrS 12.0OO
pela Caixa Econômica — trans-
Ccrência — Hipoteca — NCrS
10.000 na promessa de vendaNCrS 10.000 em I nno. Ver
no local, f/ralar sr. Real — ¦>...
feira cm diante — tels.: 42-6265
-7-3881. 9475 23110

TIJUCA — L, CHAMTIIA IMÓ-
VEIS, ventle-ne ca-a, R, Bnrflo
ltapaglpe, 417. 147,30x14,50 _ Arrn
11,138 ni2 — próprio para oon«-
truoflo. Preço 200 mllbõea ín.
ellltndo*. Tratar Trav. Ouvidor,
II, B», aala 802, (ones 22-7450 .-
52-60-I2. — CRECI 630.

18124 2 300

VENDE-SE APTO. LUXO — "S
qtot;. 2 11, 2 viiRiis garatte. Flr.al
de ennslruçllo. Ver Rim Um*
«uni, «79, Tratar: 27-1130 ou
-7-3332. 111690 2.500

TIJUCA — Edifício Esmera."
da, Cond* Bonfim. 685. Ven-
do apto. liivo 100 m2. Play-
eround 2400 mí. salão festas.
Garagem. Dr. Jorrre 28-0803.

10108 2500
tijuca — Cnsa. Em terreno de
7 x 03. que feril do esqulnn,
vendo nn Rua D. Maria, precl-snnrlo de reformo o 2 sn'ps, 2
nunrios ele. NCrS 38 n comhlnir.
Ocupada R mulr. Tols. 32-8838
iRrs-, •>7.-22.-)i. Cor-t-mr resp.
Je-í Maurlolo Ribeiro. CRECI
194. 17-fln 2300

TIJUCA. Vdo ap, vario, único
no 2.o pav. o/ " qts. sala, nmnia
\ht.. nc. rnsco: 25.000 c ..
12.000 F.n*. e 360 mensais. Vtr
R. Pontes Corrêa, 216 A. VIM-
:.'..s sp-feir.v 10 As 16'.>. ScnSa
Imob. 31-053! o 31-2862. CRECI
.1-226 E. Silva. 16T80 2500

APARTÃÜENTÒ' — Frente, sa •"
In 2 qtos.. úc\^. compl. Rua An-
nr.io B-SÜio, ISO. ap. 202. Cha-
ves no 120 c LUIZ. Res. CRE-
CI 636. DOUEK.

11872 2500

TIJUCA — Apartamentos
80°o financiados em 120
meses pela 

"CREFISUL".
Entrega em 120 dias. Rua
Nossa Senhora de Lourdes,
186 (entre o Cine Bruni e
Rua Barão do Bom Retiro).
Ótimos apartamentos de
sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha, quarto de empre-
geda e área de serviço com
tanque. Prédio de 4 pavi-
mentos sobre "pilotis", com
elevador e garagem. Aca-"bamento 

de 1.°, com azule-
jos de 11 x 11' até o teto,
no banheiro (em côr) cozi-
nha e área de serviço. Lou-
ça moderna, ferragens "La

APARTAMENTO luxo, sala, li'-
vlng. 3 quartos, arm, emb. deu.
compl. garagem. Ver R. Coi-.rio
Bonfim. 580. np. 201. Trat. Ruafrueuai. 4>18. I!cs. CRECI 6.".3.
DOUEK. U871 2300
Ãrâ0VÉÍtÈ~Ã"CHANCE — Aps..
1.» loc. ent. imediata. c| 2 qts.,deps. emp., ótiinn coz. e gar.Base 33 mil cl 50";.. Ver R. Isi-
dro Figueiredo. 31. Inf. J. Men-
oes — CRECI 1430. Tel. 32-6006:

17916 2500
ATENÇÃO! — Tijuca — Vendo
na Rua Uruguai, Edifício Del-
monte, no último pav., ótimo
apto. de frente. c| varanda, sa-
Ia de 17m2. 3 qts. deps. NCrS
45, c| .WT, em 2 anos. Ocupado
a| contrato UNIL — Av. Almte.
Barroso. 6. gr. 911. Tel. 32-8S38
(Res. 27-7223). Corretor resp.
Josó Maurício Ribeiro — CRECI
104. 17757 2500

TIJUCA — Casa de 2 andares.'2 salaí.. õ qu.-rtos, banheiro
copa-cozinha, Rna 12 rie Outu-
bro, n. 312 — casa VI -- Ven-
00 livre c desembaraçado, maior
c.lerta. Leiloeiro FERNANDO
MELLO — Rua ria Quitanda,
n' 62 4.o andar. Fone 42-S203.

18265 2300

tável, desde NCrS
35.000,00, com entrada de
NCrS 5.250,00. Atendimen-
to no local, hoje e diária-
mente, até as 22 horas. Ven-
das: VIMAP — Av. Rio
Branco, 156, qr. 1302 3, tel.
52-1460 (J. 304 — Corr.
resp.: A. B. Machado. CRE-
CI-1213). 89933 2500

NÚCLEO INDUSTRIAL
NO RIO DE JANEIRO — GB

Vende-se. construção sólida, c/ oíicina mecânica, cs-
; critérios, almoxarifados. galpão, garagem, usinas de as-
l falto c/ depósitos, 1 instalações de britagem c/ silos de
| concreto. PEDREIRA, posto de lubrificação, fábrica de
\ tubos, casa de força com 200 KVA, instalação de ar com-
í primido c/ 600 pes cúbicos p.m.. ruas de acesso pavi-
I mentidas e demais benfeitorias em área de 69.000 ME-
! TROS QUADRADOS. — Infs. no Rio — GB — p/ tele-
i fone 32-0S61. c/ Sr. LUIZ BABO — Av. Alm. Barroso

n.o 90 - õ.° and. — CRECI 466. 16753 91

RUA URUGUAI — Vdo. ap.
Frente 2 p/ andar. Salão. 3

' 
.=>- --.., — qtos- arm. cinbut. sancas,

Fonte e aquecedor Jun- florões, cofre parede, coz am-
kor". Preço, fixo, irreaius- ",a- banh- dep. empr. Prédio" anos. NCrS 55 mil combi-

nar. Tratar: 22-7307 —
JOÃO SANTOS — CRECI
1388. 17823 2500
APARTAMENTO, frente, no me-
lhor trecho residencial ria Ti-
nica. Sala. living, 3 qtos. 2
banh.-:., copa, e coz. dep. compl.
íarapem. R. Andrade Neves, 296.
Res. CHEC! fi.1fi. DOUEK.

11875 2500

TIJUCA — Vdo. CRita fachada rie
pedra, com 4 qtos.. 2 salas con-
linjada*. i-opn. cozinha, snrago.ver a run Homem de Melo. 44
cn-n 50.000,00 de entrada. CRE-
Cl 116,1 tel.: .18-00M. Yolcle.

1013» 2500

TIJUCA — Apartamentos
vazios. Vendem-se na Rua
Padre Champagnat, Praça
Xavier de BrJto e Rua Cou-
de Bonfim. Com 2 c 3 qunr-
tos, depend. c garasrem. Pre-
ços 20 mil. ent. 10 mil, prest.
2'i0. 55 mU, ent. 18 mil, prest.
830/8'.i Ver e tratar c1 AN-
TOMO NONATO VIEIRA
& CIA. Rua Quitanda, 20. s'
101. 31-0994 e 31-0804. (CRE-
CI 232). 18134 2500

VENDO na Av. Edson Passos.
3114 (Alto Boa Vista), matr-
nifie.i cusa em área de 4.000
m2, linda vista, piscina, bos-
nues. campo de esporte, po-
dendo adnptar-se p' institui-
ções sociais. Nef-ócio direto.
Ver qualquer hora e tratar
Av. R. Branco. 151. sala 1505,
tels. 31-1321 e 31*3338 ~
(CRECI 810).

17SOI. 2500

VENDO nu Rua Senador Soa-
res. fl (.iunto !(, Gonza.-ra
Ras(ns). easa fino custo, sn-
lão. 4 qtos. deps. 2 banh. soe.
íarage, instalação de músi-
ca em toda casa, ar refr.
arms. emb.. lustres cristal —
NCrS 170.000,00 c' 50% fi-
nane. Negócio direto. Tratar
Av. R. Branco. 151, si 1505,
tels. 31-1321 e 31-3338 (CRE-
CI 840). 17800 2500

CASA — (na USINA) Para
entrega vazia c| 3 salas, ter-
raço, 4 quartos, banh. coz.,
quarto e dep. empr., garage.
Preço: NCrÇ 180.000,00 cl
50% em 2 anos. CIVIA ¦—
Trv. Ouvidord, 17. (Div. de
Vendas Z.° andar). — Tels.*
32-6394; 32-8539 e 32-4830 de
8,30 às 18 horas. (Sind. Corr.
Resp. P. Fiza — CRECI 640).
Informações também em nos-
so Stand à Rua Prudente de
Moraes, 147 (em frente à
Praça Gen. Osório) diária-
mente inclusive sábados e do-
mingos das 9 às 21 hs.

APARTAMENTO -- Rua Antô-
nio Basllio. 120, ap. 102. Pron-
ta entrega. Sala. living, 3 qtos.copa. eoz. dep. compl. Ver 9 x12h. 14 As 17.30. Res. CRECI 03K-- DOUEK. 11876 2J00

DIA DAS MÃES
A ra<» própria é o melhor presente para a mamãe

Dr. JESUS LOPES
Corrempem de Imóveis — Advocacia imobiliária.

Av. N. S». Copacabana — 728 — ap. 1003. Tel. 37-3378
CRECI 424.

2.-|fil7

VASCONCELOS
I.otcs a 5 minutos da estação, urbanizados. Ver no lo-

ral — Av. Artur Rios n.° 355. Todos com pequena en-
trada. Vendas com CABRAL — Rua Silva Cardoso h.° 3
— Bangu — CRECI n.° 921. 13966 91

1 MELHOR PONTO
Prédio e/ vários APARTAMENTOS VAZIOS e ALUGADOS,

I para vender MESMO — Sala, 2 qts., banh., cor., e boa área c/
j tanque, ótimos preços c/ pequena entrada e saldo 4 anos. Ver

Rua Visconde Santa Isabel n." 507, todos os dias c tratar
31-BM7 — Cbrlstlano — CRECI 053. 16799 91

I Loteamento - BNH - Grande Rio
S.10 lotes com 300 m2 e maiores, já aprovado em Nova Iguaçu

a 3 minutos do centro, estrada de rodagem pavimentada e es-
trada de ferro, projeto de eonstruçilo de casas também já apro-
vado. Vende-se íste oportuno c ótimo negócio. Tel. 52-9248 —
José Marques. 139R7 91

PARA BANCOS
' 

1

NITERÓI — Zona Cenlral. Vendo grande loja e
Isobreloja. Prédio novo — 580,00 m2. Telefone:'2-3536-CRECI 97. 23266 91

VENDE-SE MANSÃO - BOTAFOGO
- ENTREGA A PRAZO CURTO -

Vende-se magnífica mans&o de propriedade de um Go-
vfrno Estranseiro, ocupado por seu Embalxado», com as
seguintes características: áre» total de 1.000 ra2. área cona-
tr-uida 500 m2, eitilo colonial brasileiro, 2 pavimentos ecas* de empregados independente, jardim plantado em bomestado de conservaçAo. ainda dispondo de uma área de
30* m: ipara eventual constmçSo de piscina), 6 caixasde água (cap. 80.000 lts.l, garage, rua sossegada. Dis-
pondo de 5 dormitórios, 4 banheiros sociais (em már-more) sala de Jantar p 20 pessoas, grande living, hall
(em máimorel, 3 salas menores, grande cozinha (20 m2),

. í"-,-" s bocas <nâ<> eüA incluído), dispensa, lavanderia
(lartrilhada). ; quartos de -mprcgidas e 2 quartos de mo-toristas. PREÇO: VSS 150.000.00 ou equivalente em eru-íelros NCrS 450.©00,00.

Visitas com aviso prévio de 24 horas, atende-se somenteno escritório ou no escritório do próprio interessado. Curió-
í?f..e-.««2.teI-.^.ííéJ'i<>s escorados. Vendedor exclusivo ALE-
_^E_Í-,KÍ»-?V f,°.rr,,.tor ofleta- CrKl 4S* ou eom JOSfi
Min -preent dent-ch — Engllsh spoken. ns.14 91

ADMINISTRAÇÃO DE BENS |
IMOBILIÁRIA NOVA CALIFÓRNIA

RCA URANOS N.« 1200 — S/ 207 — RAMOS — TEL 30-'109 !Adiantamento de aluguéis, tôdas operações imobiliárias em '
ÍV;1Í3."cr. j,airro °a GB- Comissões módicas. Direção: SOS- ;
CHF.R F1SZ — Aníbal Queiroz advogado, Delio Lacerda — ICorretor CRECI 143. 15903 -|S I

Lojas - Andares - Sâo Cristóvão
Vendo lojas, prédio novo, R. Figueira de Mello, c/

140 m2, 6m pé direito, facilita-se pagamento. Anda-
res corridos p/ indústrias ou comércio, c/ 1.300 m2, c/
força lig:ada, elevador, frente p/ 3 ruas. Inf. Av. Rio
Branco, 81 - ll.o «_ t, no5 (CRECI 628) 43-7445 —
GAVAZZI. 18267 91

VIEIRA SOUTO-
COBERTURA 800 m2

1.» locação, vendo o mais bonito desta avenida. 2 sa-
lôes, terraço 6 quartos, 6 banheiros sociais, 3 quartos
emp.. 4 vagas garafrein. todo refrigerado, aquecimento
central, fachada cm mármore. Mais infs. 36-7840 
36-3683 — CRECI 987 — Sr. Dantas. 27607 91

R E A LtNGÕ—
Cltimos lotes urbanizados, eom pequena entrada. Ver naRua Piraquara. esq. de Rua Carumbé. ônibus, 744 (Cascadura-Realengo). Vendas com CABRAL — Rua Silva Cardoso n.» 3 —Bangu — CRECI 921. n%5 n

ALTO BOA VISTA
Vendo magnífica propriedade, c/ casa, estilo nor-

mando c/ 3.200 m2 de terreno, c/ matas, cachoeiras,
piscina, parque, jardim, p. p/ casa saúde, repouso, clí-
nicas, colégio. Marcar hora p/ visita. Inf. Av. Rio
Branco, 81 — 1105 (CRECI 628) — 43-7445 GAVAZZI.

18266 91

PRÉDIO - CENTRO
Para grande empresa, indústria ou banco. Vende-se,

c/ 4 pavimentos, força e elevador, vazio. Preço: NCrÇ
500.000,00, com 50% financiados. Av. Gomes Freire,
447. No local, das 9 às I_ horas, com\3>_j.elra Lima —
CRECI 502 ou tel. 47-7223, das 7h às 9h, com Murillo.

9442 91

COMPRO LOTES EM BRASÍLIA
, E GOIÂNIA

Compro lotes em Brasília e Goiânia. Pagamento
à vista. Tratar com H0N0RAT0. Fone: 25-8041 —
CREC1-47. _• 25752 91

ANDAR 250 m2
STO. CRISTO

Av. Cidade de Lima, 192 — Aluga-se para
comércio, indústria ou depósito.

CHAVES E MAIS INFORMAÇÕES COM
0 PORTEIRO

9454 91

TERRENO — Shcii» Pen»
Vciule-Ne c/ 3 frenU-s. Ma*
Jor A vila, 271 ¦¦Mitilna Ilm-
.lamln Franklln. Tra':;r ...
43-2021,

28168 2500
TIJUCA - - Vendo dcfocupiuíõ
na nua Uruguai, Iim-a apto,
808, com kí\U, quarto, cozinha
e Área com tnnquo e tlcp, rie
empregada. 22 mliliOe» * vlsu.
Telefone 52-0307.

13946 2,8(10
PIEDADE —"Vendo casa no"
va. Rua Manuel Murtinho,
219 c/ 1 — R. part. sl.. 2 ctU.
Jard. inv.. sancas florões,-Int.. copa, coz., «des. artile-
Jo ao teto, banh em cores,
água quente e fria, cisterna,
haltar na Av. Suburbana,
8-051 — Tr o/ proprietário.

28168_2500
CONDE BONFIM ãp. TTTTY
muro 1 s. .1 a. dep. -ar. direta-monte u. proprll. 38-S334,

i min _2.ini)
CONDE BONFIM, ap. 1 por an-dar 2 salões 5 o. 2 ban Conncos, 2 dep. Rar. bo mil fácil, dl-retamente -- 38-BÍS-).
_.  1 íntis v.iin
S. PESÃ ap. tipo cnsa" snln""á
q. c-opn eoz. dispensa entrada
P' carro o.i mil ílnancindo 50<_'•' prop. 30-0554. ijm 2500
TUUCA — prcclho para cliente.aps. de 1, 2 e 3 qtos.. terrenosc prédios, Infs. c/ Joaquim —
34-1135 — Sí.cnz Pena j.1 -. 303CRECT 741. 11802 -ãUQ
TIJUCA •- An. tino c"«n. -;i-
7.1o, um p/ sndb. sala,'2 q. de-
mais de;). R. Almirante Gavinn,
50 (começa H. Lobo) térreo —
hoje de 0 às 12 e 14 As 17 tis.

23195 2300
ANTÔNIO BASIUO N.° 28 apts!
entroga cm 30 dias obra de Ia.,
sala. 3 quartos, dep. comp. va-
ga de caro. Todos de frente.
Ver p Ir.ilar e/ Fernando Mace-
<:o. CRF.CI 1431. .

 28203 2500
TIJUCA — Prédio 2 pavs., ten"
do an fimdo 2 aps. de sl. 2 qtos.
ele. Tudo 75 mil fin. Serve pl
eolútrio. Dr. JESUS. 37-3378 —
CRECI 4-4. 2.-|fil9__ÕOO
TIJUCA — Prédio 2 pavs. Ter-
reno 5;000m_ Gab. 5 and. 3 sls..
10 qts., 5 bans. 4 COZS. ColéRlo
nu cí"a saúde. Dr. JESUS —
37-3378 - CRECI 421.

:'jfilR 2300
VEND~ÉÍ5E —•, prídlti de cons-
Irucão antiea terromi 11.50 _
H7.00 m — á rua Barão (ie Ita-
pagipe, 417 -- Tratar 57-2476.

 I !79fi 2,'fO
TTJUCA — Vendo apto. 2~sa-
las 3 qts. dep. comp. garageclc. Preço: NCr$ 50.000 c'501",.
em 2 anos. BARBOSA. CRECI
401 Tel.: 22-4073. 11783 25Í0
JUNTO Ã P. SAENZ PESÍÃ-"-'-
Vendo Ap. de frente, novo —
gr. sala, 2 amplos qts., dep.
emp., banh. em côr azulejo ate
o teto. coz. em azulelo até o
teto. Entr. 35.000. Inf. MÜLLER
54-4640 — CRECI 744.

11855 2500
COMPRO — Casa Ide prefercn-
cia) ou apto. cobertura, térreoCasa ou 3." andar — Laje e
abrigo carro — Tijuca iS. Pena
a A. B. Vista) — Z. Sul (j.
Bot.. Gávea de preferência) e
Itanhangá 'Barrai —.34-4167 —
48-1800 — Base em 10 meses —
78 milhões velhos.

11864 .."ir.n
EVA — Correto-a tir lii-ávcls —
Compra e renda d? torr-nu.-.
easas e apto.-. Tel:-. 38-4578 e.
58-3321 — CRECI 680.

28178 2300
APARTAMENTO — Vazio na
melhor rua da Tijuca — Sala
dupla, 3 quartos, copa, cozinha
etc. Dependências empregada
completa, garage, sinteco. Tel.
28-2417. J18B6 2500

AP. MARIZ BARROU - 6.° an-
dar, vista livre, sala, dois qts..
depend. acomod. empreg. sem
garag. 33.000. á vista, ou 30^
em 24 mensal de 765.71 inquil.
r.ot-f. Tel. 52-5636 das 13/14 c
18.19 hs. Dr. PERCIO.

11832 25(18
COMPRO — Px. Praça S. PenaAptos, de 2 e 3 qts. com ga-
ragem para pretendentes legal-
mente comprado. Inf. MÜLLER

54-4640 — CRECI 744.
11,54 2500

JUNTO à Praça S. Pena. Vendo
aptos, de frente, grande sala, 3
ats. arms. emb. Cd. Bonfim,
Dez. Izidro. José Higlno. Inf.
MÜLLER — 54-4640 — CRE-
CI 744. 11853 2500

RUA ISIDRO FIGUEIREDO —
Vendo ap. de frente c/ 3 qts.,
salão, 2 banhs. soes. copa. coz.
deps. empr. e gar. privativa.
Trat. 54-1435 c/ JOAQUIM —
CRECI 744. 11861 2500
CASA VELHA precls. reparos —
Sala 3 q. dep. terr. 7x60. junto
Pua Uruguai, ponto com. 75 mil
fin. c/ proprietário. 38-8554.

11889 2500
APARTAMENTO — Frente 1 e
2 qtos. sala. coz. banh. área ser-
viço. qto. empreg. Rua Uruguai,
440. Tratar R. Uruguai, 468 —
DOUEK — Res. CRECI 636.

11877 2500

APARTAMENTO — Novo. sa-
lão, living, 4 qtos. 2 banhs. co-
pa e coz. dep. compl. 2 qtos.
empreg. Prédio, pilotis, ajardi-
nado. Play-ground. R. Andrade
Neves. 296. Res. CRECI 636 —
DOUEK. 11878 2500

URCA 2600

AV. PORTUGAL — Esquina Rua
Ramon Franco, vendo casa 3 sa-
las, 4 qtos. 2 banh. etc. gara-
ge 3 carros. NCr$ 300.000, Inf.
32-9206. VIEIRA MATTOS.

16832 2600

ALDO MOURA LTDA. -- Ven-
de apt. Av. São Sebastião. Quar-
to sala. 14 milhões. Melhores
informações na Seção de Ven-
das. Av. Cop. 583, 8.° andar.
Tel.: 37-9471. CRECI 353.

14746 2600

VILA ISABEL 2700

•VILA ISABEL — L. CHALITRA
IMÓVEIS vende apto. Rua 28 de
Setembro, 280 apto. 306, qto. sla.coz.. etc. edifício final cons-
trução ficando pronto no fira
ano. Preço: 8.500 mil à vista.
Aceitamos proposta financia-
mento. ' Tratar Trav. Ouvidor
11, 8." S| 802 — fones: 22-7450
e 52-6842. — CRECI 630.

18121 2700
VILA ISABEL — Vendo terreno
de 15,29x60 à Rua Teodoro da
Silva. Aceito troca para anto.
Tratar pelo tel 43-8544 — AL-
MYR WIGG. — Creci 1.007.

18144 2.700
VILA ISABEL — Apartamentos
novos p/ Caixa. Inscrição até
15/5. Sala e q. sep. coz. e banh.
Souza Franco, 161. — 31-3367 e31-2534 — CRECI 203. SANTOS
ou MAX. 16823 2700
VILA ISABEL — L. CHALITHA
IMÓVEIS, vend casa. R. Correia
de Oliveira, 30, área 1.100 m2,
próprio para construção de di-
versas casas. Preço 85 milhões
facilitados. Ver local com
CAPITÃO. Tratar Trav. Ouvi-
dor. 11 — 8\ sala 802. fone=.
22-7450 e 52-6848 — CRECI 630

Um I.7M

(ASA EM VILA ISABEL -Vendemos o| i miiu. 2 qüa,o toda-j -H deps., local .„
guarda de Carro — Atad»
em coii_lmçfto «. locolltada
na Kua Rouza franco, 882 -1
Parque V. Isabel - Vcjã imlocal a casa n.° 8 — Prrroí
Terreno e Benfeitorias nlòoüfinanciados cm 18 meses -_
A construção da casa poderáser financiada pela Cilj.Vi
ICconômlca. Ver no loca cl
Sr. JOÃO c tratar nu Av
Graça Aranha, 174. gr. SM _'
Tel.: 52-0866 c .2-ri20(i —
CRECI 1160. 16807_ 271*0
A.MóRA IMÓVEIS vende pôr .o'mil c/ 20 em IS nnos pcli, ,•„..
xu, n rasa 403 dn Hua Mnx-vell- Tels. 26-31II6 e 32-311,-, .
CRECI_ 1_78. __ 10327 27n.
VILA ISABEL --" Veildo-W.;
tante facilitado casa bonita i/
palia-ele c terreno 15x43, .\on.
to oferta, veja '/comproinlbho wproprietário. Rua Senador \,.buco. 121. Tel. 38-0080 o f4.,,r
SR. WILSON.

liiiiii! r,io
VILA ÍSAB-L — Vendo terfç" õ*C casa — llllll m2 — litunn pufltci.I!. Vise. de Abiiolf, !I6 (serve p/
Colégio, Casa de Saúde, Inc ir*
poraçüo etc). Aceno aptos y.„

na Sul. sem IntermediÃrlo», —
Tratar: S»r. ARNALDO. Tc], •
38*8065 e~30-7800. lflBOO 27iiij
VILA ISABEL — Mendu Tava*
res 13-A c B. Vende-se ou ulu-
ga-se 2 lojn-i novas. Tratar o/
prop. 38-3448 — CRECI 603. -

11870 3710

VILA ISABEL — Av. 28 de
Setembro, 177, quase esqui»
no do Rua Pereira Nunes,
bem em frente a AA. Vila
Isabel. Sala, sala de almò-
ço, 2 quartos, banheiro, (Ç_-zinha, área de serviço, quar*
to e W.C. de empregada,
garagem; c sala e quarto
separados, banheiro o <pzi-
nha. Edifício de 2 por an*
dar, já em revestimento.
Preço fixo sem reajustamen-
to. Entrada a partir de NCrS
4.500,00. Prestações men-
sais de NCrS 375,00. Vor
hoje mesmo no local. Tratar
na

(Õ£>XLC
Companhia Lançadora do
Condomínios. Responsável:
Giusto Moroli (CRECI J-ll
— 209). Rua do Carmo, 17,
2.° andar. Tel.: 31-2677 .
31-1546. 95083 2700

SUB. CENTRAL 2800

MAGALHÃES BASTOS - Vdo:
ampla e confortável rc>id .- 2
sls. 2 qts. cop. coz, banh, ':.«-
ragein etc. Ver R. Major Pr—
rente, IDO e trat. n. Pedro I,
n" 7 er. 002 -- P. Tlradeiiles.
Te!. 52-0:;28 - J. MAURÍCIO —
CRECI 1.017. 16727 r.BÓO
ÃÍÃGÃLHÃÊS BASTOS-^-"""Rua
Llberato Bitencourt, 147 (Jiiiilo
estaçãoi. Vdo. vazia, confortável
residência, c' salão. sl. 3 qlo--.
copa. coz. barril, deps. omjVK'
garagem, etr. Terr. 0x30. <3ha*
ves no 137. Tr. p tels. 3I--1101

31-3015 e 43-6212. BRANDÃO
CRECI 792. 18185 '2800

ÁREAS — Compram-se, planas.
s pari Ir de 3 mil mts2 tratar _
Rua México, 90 s' 712/3 — ,v.w
52-7476 — p/ de manhã. CRfiüt
164. 13236 2fiun
ENGENHO DENTRO — VmíÂ
boa casa c/ 2 salas. 2 quartos,
etc. — Aceito 1 carro VilK.i
como parte de pagto. .reco
NCrS 24.000 a combinar - Ver
na Rua Mons. Jerânlmo, 414 c/

SIMÕES - CRECI 180.
16856 .XHiiil

BANGU — Vendo 2 casas* "em
centro de terreno todo plantadoárea de 15.460. Tratar com
Corr. Resp. HORACIO V. "DA
ROCHA FILHO — Rua 1>: tle '
Março. 17, 2." andar, salas '3 e

— Tels. 31-3651 — 31-2580 —
CRECI 1198. 16794 "2800

ROCHA — Rua Alm. Ari
Parreiras a poucos metros da
Rua Ana Neri. Sala, 3 quar;
tos, banheiro, cozinha, árcà
de serviço e WC de empre-
grada. Vende-se para entrega
imediata a preço e condi-
ções de ocasião. Tratar dire-
tamente na CLC, Coiripa'-'
nhia Lançadora tle Contlomí*
nios — Responsável: GitMo
Morolli — (CRECI J-ll-íO!))
Rua do Carmo. 17, 2.° anÒaf.
Tels.: 31-2677 e 31-1546. 

"'

95086 28(10
.ROCHA —Vdo. ótima casa va-
zia. ampla e confort. Ent. 12.noo
e 400 mensais. Ver hoje R. dn
Rocha. 295 Senda Imbb. Tel.:
31-0531. CRECI J-226 E. Silva.

18097 2800
VENDO a maior e melhor área.
da GB plana, com água, luz, fôr-
ça, tel., esgoto. Ônibus no çe,_-tro de todo comércio e 5 bançpR.
para mais de 20.000 lotes. Tra-tar diretamente Av. Rio Brancn,
136 grupo 2.728 — 2727. Tel :42-6836. 

19163 2800
MARECHAL HERMES — Vende-
se casa cj 3 quart., sala, dep.completas, c| terreno 16 x 40 m.Ver no local e tratar Tel.: 52-5749J-254 — Souza — CRECI 1037.

19154 28Q0
VENDE-SE o apto. 501 á Rua'
Barão de Mesquita 595, c| 2 quar-tos e salão todos de frente, iba-
nheiro e dep. de empregada, de-
socupado, NCrS 15.000,00 de en-
trada o restante a combinar.
Chaves com o porteiro. Tratar
com Sr. Jorge tél.: 23-1776 Ra-
mal 24. 

 18111 280;>
REALENGO —~ Vende-se
área de 150.000 m2. Junto
a condução, luz e água.
60.000 m2 são totalmente
planos. ESCRITÓRIO SIN-
GÉRY E ARMÊNIO 56-002.
e 56-3412. CRECI 967.

27504 2800
ROCHA — Aluga-se o aparta-
mento 202 da Rua Canindé nASSi
sala duplex, 2 quartos, 2 banhei-
ros, cozinha e serviços, chaves
apt. 301. Tratar Av. Rio Bran-
co, 14 — lO.o and. NCrS 240.00

19126 2800
VENDE-SE à Rua Ana Néri, .835
o edifício c| 2 pavimentos, com
uma loja e apto. e no superior
com dois aptos., tudo sem con-
trato. Inf. tel. 27-1737.

27517 JSOO
HIAOTUELÕ — R. Figueira í.i-
nia, lll — Vende-se casa anti-
ga. grande. Terreno 12x96. ofi-
ma localização. Ver no local ,s
tratar H. Teófllo Otoni, 123 —
s/loja. Tels. 43-5780. 23-4114.
43-9796 — CRECT 727.

18163 2F"9

SAMPAIO. Vdo. llndfi casa e/
2 salas, 3 qts, dep. emp. etc ..
Ver R. Alzira Valdetárlo. 1-53.
P: 42.000 a combinar. ?enrf»
Imob. Tels: 31-0531 e 31-2865.
CRECI J-226. E. Silva

1K732 2'M
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Compra e Venda de Prédios • Terreno* (OntlnuaçJa) vWXKKK> \V\ MANUV Wm<w\ \3 M wh\« á<> \U*

nlAflHTI.O — Vendo «>
nplo, "in dtt Rua Dr. Manoel
i 

'rtirím. 
5i>, com i quarto»,

-alii'.''ilonendfinola», tOda en-
virtruínuhi. Frente. Financio
,-,0'i,¦ -Tratar o MOREIRA,
it mi -Llicídlo Luso, 138, Tel.:
40'9BO7 - CRECI 187-

10293 2800
V.MÜRA IMÓVEIS —" Vende
i„,i- Kl mil, oom 20 em 30 me-
ts í^m Juros, bonita e con-
forlavçl casa vazia c piscina .i
Itun Tiiplnatnbái. 101), pró-
\iiivMiu> cinema Uosúrlo, cm
iinmoii. Tels. 2U-310B o ....
;;>:ili:. — CRECI 178.

1)1323 2800
...NAIioil CÂMARA — Aliuia-sc

.mi, casa .i Hun CllllU'. IW
fundos. miIb, quarto, cozinha

,,1,,-n» n/ulejndo chuveiro elé«
], ii chaves n<> II'!' mesma ru*

. ikiI.m- Ci proprietária, tel. ..
1.1-0131 17tl71 *800
mi.i.ntim' Vendo '-' casas em
(-i-.t-i.ii (le II i SU. Servindo pu-
ru-Indn-in-i- iciii'-.-i depósito ete.
Hulriidli e liiU.il' para cario», Roa
\p- illn d" t¦•!r. e proprietário
,,, |5|,2 stlvii 20757 2800

l!(K il-\ Veiide-w ousa, 2 quar-
ln«. '.' salu« banheiro, cothilia.
qulnlnl '' l»rdlni Rua I.lno Tel-
icir.-i 5!i - l'"s "'i a< Ulh.

20759 2800

AMOR A ÍMÕVETs — Vende por
A mi), icilosa casa voila, »er-
vtmln p.ira loia na estação de
«irtqiilta, Tels 26-3196 e 82-3115.

( tiSCr 178. 19321! 2800
¦ VfiÍCNHÒ DE DENTRO •- Ven-

n. bna casa dc 2 pavs. com
...<nrí/h F sai agem. NCrS 70 mil
í-,,ini".icins. R. Fernandes —
V. -III" nranen U!"> — 18.» pav.

.. .T,«12-1280 — CRECI 150.
1ÜÜ78 2SÜO

I.NíitNIlO NOVO —"vende-"
mns um lolc cm vila total*
menti" construída, com 60 \
li, existindo no local uma ca-
w.^p/jsa que poderá ser rc-
inrtuqda com 2 otos., 2 salas
r demais dependências, por
:>prillls 12 0011.01) com 7.U0O.UO
dr siiwl e o saldo em 2 anos
a combinar. Ver Ktia Rela
\ ista^iys. casa li (Chave na
rasa 7). Tratar Av. Rio Bran-
io;'lfW s lllü.'> Tels. 42-::t)(i7
c ;^;;.!7 idiECI 1170.
>ii|i,iii Sniclicl.

l:!963 2800
Vil XVÁO ENGENHO NÒ-
\ O — Nau perca este nego-
cio excepcional — Vendemos
(asa dc frente dc Rua em
terreno dc 13.30 x 25 alugado
snq contrato rendendo men-
-almente JUO.ÜO. Preço 45.000.
comi .25.0111). de "entrada e o
saldo ''in 2 anos a combinar.
Ver a Rua Bela Vista, 194 e
(ratar Av. Itio Branco, 183,
s lOÚS. Tels. 42-3067 
22.8735 — CKEC1 1175. St-
mão Snichet.

1S963 2800
MÃOXjí ICA OVORTUNI-
ll.-TDR RIACHUELO —
Açudemos 2 ótimas residèn-
rias se;;do uma de trciü:- e
nutra dc fundos, construídas
i in Irrrrno de 12x35. ambas
rom '¦', iits.. sala c demais de-
pendências. Preço das 2 |un-
Ias «fi.000.00 com 50f;c de en-
Irada e 30';; em 3 anos a
combinar. As casas estão alu-
sadas sem contrato sendo a
dcínçupação feita por iios>:i
enuta.ti.Ver à Rua Perseverjm-
i:i 13...(por gentileza dos in-
miilimis). Tratar Av. Rio
RranFó, 183. s 1005. — Tel.
¦l2-3fl(!7 c 22-3737. - - CRECI
1115. Simão Soiehet.

13961 2800

VilÍNÇÃÒ IIIACÍIIELO -¦'-
Aproveite esta grande opor-
umidiidc — Por motivo de
estarem ocupados, vendemos
baratissimo uma casa de
frente e um apt. nos fundos,
nn terreno de 10 x 30.
lendo a casa 3 quartos e
sala e demais dependências
por apenas 31.000.00 (tu-
do) com 17.000.00 ile entrada
r o saldo em 2 anos a com-
lunar. Ver diariamente à Ru;\
Eíriíçfaldino Bandeira. 122,
(pnr gentileza do Sr. Olive-
rio). Tratar Av. Rio Branco.
183. s- 1005. Tel. 42-3067 e
Z2-3T37 - CRECI 1175. Si-
mão, £óichet 13D64 280!)

M \IH!>IWK\ - VwHi*-»* tvr-
rtfiw c i ,<n>4 3 IW wi, trvitt*
pma Av. MUttitro »Mí*'- Nv-ui*-
n>. lisiUr: S2-21H, +W i*)0

LINHA AUXILIAR 2900

DKL IWSTIUIÜ - • VÜO. Av stu-
burbjna ip«o.\. viaduto), c««-
tro terr, Wvlí. «unida e cwvtvr-
tavcl reildíncia. t\Kte »er <4e».
Uuada outros mu etv. vuivmi
vi.uas e im\. p t*U. il-ltot •-
at-auj e «•*»». BKANPAO ¦
lUKCl 7TO. _ t»'.í» ."*-•'»
COBUIO STO - ítua Ou».\íaV
(Mm, 211 Vdo- du.u t:±im*. ao-
tiifiis. habitada* em teneoo o»
I2\«I.S0. Vrr \f úvvi- (wal 'l'í>

l>/ teta. ai-UCI Jt-*ll>
il-iUU'. RUANOAO CRKCt
7ü2. IKtüt -.noo

PILARKS Vendo"terVwiw cl
[IX'0iu3 Av. Ji* Ribeiro ti.* »

•KW preço » md e| 5«*ú eot.
:i:-3M2 t<7W SUCO
C-OLWllO traja
quine pieutv «a Kstr.
mellio Vemlemv.< i
iomo parte de pa^t

.. Ayait.*
Barto Vet-«

neeltiuuoa
uu» ijai-iv

unado DaclMUl. Sati. .' qv.ai-
Iü.h. tmnh. co/inha. 4f*.t e \mUte*
que — Sinal 8.800 o rv«U»W *»>
preít. i*e U4.W. I'Xí:MU.
COUSEU Rua Ué\U-o. ItW .< >
— 22.4982 e J2-38IW. - CKiVl fl.

(U3W «UO
ROCHA M1RASUA - Mssuulva
área d» terreno, a Kstvtula J^>
OtavUuo, e.tquloa da Rua At.
fredo (iutivirie.i. será vendida
em lelLU» Judicia) pelo le.Uoet-
CANDIOTA, qulnta-íelra. * ü«
iuuho. às 19.00 hora* uv Iwat.
Mais Inf; tel. 42--W2D

tlWJt ííiW
ATENÇÃO— haja — Veado»
Facilito, R. Matxjuia ;!«¦ Cíuelií.
llü. 2 easat. 3 qts.. pnx'Wa»ciore-p. NCiS 32 OVO.1'0. IVrr. pi»-,
na. Visitem St. SILVA R, Gouss
Dias. 89 S] 40Í. Te.s 52-3Í84 •
}2-:!8-IO. — 2«-31JOo. CRÇC^ «S.

l*M9 .N«,v

JACAREPAGUÁ 3001

i:\TREGA cm agosto mesmo
^jytncianiento era 96 me-

ses. ..j:j,.concedido — Vendo à
Rus.Or. Garuier. 490, aptos.
dr Mia. 2 qtos., banh., cozi-
nha, dep. emp. e área serviço
ronm|fta. Sinal de apenas
í.!jltirr- 3 prestações de 450
naviC-ltavcs 2.200 saldo facl-
litariOR e financiados em 8
anos. ;Ver diariamente no lo-
ral inclusive sãb, e domingos.
¦lavinf. Farbiarz — CRECI
:.-,:,'— Tels. 31-0881 c 31-1011

Av. Rio Branco, 151. so-
bre-loja 210.

18077 2S00

S \fi - KRANCISCO XAVIER —
Vrnrln casa c' torrcivo 11.60 \
4" .in p entrega Imediata fi-
n.-.ni 2 anos. Ver R. São Kran-
rn Xnvicr. 896. Tratar SEROIO
CASTRO. I!. Assembléia -W 12."
aiul.-SI-WH», .11-3629. CRECI 22.

16923 28C0

JACAREPAGIA - Veudv sitio
2.0O0ui2. Prédio e si. 3 qt^. ue-
i"ais de-M. Fruteiras. Tel. CBTÍH,
S' ie.il £n». Dr. JESVS. 37-337S —
I. RbX 1 12-1. 2J3Í7 30i>t
JACÃRKPACliÃ - cãin^itiHô —
CSnd. Beniclo — Avto. 2 s. —

3 q. -- depend. ttijaueiado. Tio-
CO apt. 1 s. - ¦ 2 it. — Cs-:n ls»-
cal. Tijuca. Mendes CRSCl õi?
- 42-1 Ul. W9-U 300i
JACAREPAGUÁ - Vtíã Va)-
queive, tens. planos 12 x 40i>i
ou 43x-lCin. água. lu:. cálvauieu-
to, conduçã.-. Veado. H Sat-VA,
R. Gone- Dias. 89 s 40i Tels.
29-8i)03/32-333t?. 52-3840 CSSC1
^13. 18S96 300'.
ÃREA NO PECHDJCKA — U J3H
m2 e/ casa (7 chácaras). S. Ca-
matiá. quase esq. Armando G'.'.--'-
zaaa, a 2 passos de Pau ye!--v,
6"> mil (acUitados. JT-ÍV74 — TI-
TO I.IVIO. eng..-> — 2-.Í-91IW --
Comqra e Vencia Imóveis. C'K'áCliw. jjíuaasoot
JACAREPAGUÁ — Vcuõõ k-)to.
Rua Cereniávio D--:'ta, i2 a>. 202--- Sala, -l ctu.N. Uen. coiv»p)t?Ç3^
Ver tocai. IrMar GV1 t.TD-\ -
CRECI si."'i> — 22-.yii2 e 12--WCJ.

!H70- .juu-t
JACAREPAGUÁ ---"pivdio co.iv
.-ala. 3 quartos e deiuaw de-
petid. e outro prédio cou* do.s
apartamentos, cada uni coi>\
ítala, ij.ua et o, depend. e árça c
tanque, a Rua Piuto Tel-s 7ut
e 701-fiuidos, ediiicados ' em
terreno com área total ov t^.OU
ni \ 3S.0O m. será vendido tin
It*i Iâo Indiciai polo LçVv*$k< o
Al..VARO CHAVES. tèi\'.i-U'iia.
21 de Maio cie Uiij8. às 18.00 ^s>-
ros* no locai. Mais ntí'. telotone
22-4382, das ü às 12.0O tio: js.

ts:'5,s :;IJ0t
JACAREPMÍÜ7V -- Veudõ á^Rua
Jurdão. »a Creguàáií*. ótlauv >Í-
tio com gvande residèuela ç fí*"
elna pomar e dlvetsas beofelto-
rias\ Arca de 22.170 i»2 - - Pie-
eo NCrS SO mil taclUtadcs. Tra-
tar visitas e V. UMA. Av. Rio
Branco. 13» s 1804. T. 22-03»f7
e 46-õ.-:8« à noite CRECI »>.
PRAÇA SSCA — Vr.iò."lõopla e
confortável rvsü. ,' pav. 4 sK,
3 qts. coo. coz. 2 fc>.u'h,-\ etc.
Ver K. Comandante si oüvo 2S0
e tratar R. Pedro l n.'J í, gr.
902. Tel. Õ2-U323 J. Ui-v.rK-i,;. -•
C'RF'.CI_l0t7. 15721» 30O1.
j ACAREPA GUA - V<te7*cãiS

qts. si, bâítfx, e vo/.. o. \T enS
resto, a eorab. .J. Maurício.

R. Ped'-o ( o.» 7 v. S02 p. Ti-
radentes. Tel. 32-0323. '' K5\':
11)17. tè?28 31)1)1

I ay, dns <V »•*'>». Sv^i
tj *H \m v»*>s\t. V-é^*!^» tt
SHVA RVa t;s<*SNiá\*t VV,*< *«

X.'-3*W  JH-4HO.V - C*VX W*

VWÍÍ'Si V,Slt<«.^ANN» j>»V*»

í *>. í vtsvsi Kv* V*"< A» ^w
tWXW M» * V.«- M-vW^
S\-t\H C".«VI JO.» S»\*
tV\t ou UAX t*.V» »A"
VWVSH - Hvml VÍí»a *» O*).

quattv*. So:»)». v\M. J«^^ .\V»».í.v.,
«ios.vr*« NOÍ M AA.V v-i» .>«?
eatraJa * ií «^ »«.» t MK-*
wm íui\vt. Yví tsvWí >' W«M<»*«
rv tuf tí-kW - NVV C-«<S
Ct W.V '*tt AS»
-VVlifR - K*i vSko* U*.s» J«v.
av. UM Sa,"* >íVí. »»s\*„.lJ^s
*Vul vsx>4( • V.V1 WXXV
CRCCf **» iM».Vt * *N*a>s<

t«<« -V.-Af

i<M V-ííiwt-f VVAV > VOO C-.•;>.'
'.ijo Vv) Sr \mv.t\ «-«OA
k>«C< A>.u N»t VN

VtMÚSS Vei's»s» j-M* ; * ?i-W\
t X1.!^ Av*v,s(\' 'AuiXv.v W Sv*
04» ts IMPN» Í-VW^ÍLV .SMv\ v»\h,
í tUl*tKM * *ta.i*-s ^>w<íí.>i
CO.'l*'\'5.1f.. i''Cb*<Ji\« Wí »ÍViV.S->
«ada. Vw os» N*M.Í «. «*Uj( i*\v
ter NWKS». íM>t )tv«v
MVSÍS.H - '""YÜskr-i 

\v*s. s'
Qta.1 d< CfV4 »* íi» >,\v* t> V
WffW W vai)» .v 50i<5í »<st. .J»v!4«. UStt ,^M
01\< UV CKlí. #t***V **?
— YeuUí->vV VW«h, vàVKv
viU. S qlxvi.. c *nv, MW^Vit.
ivc.-vvv-» ctc>. eut-wv!.» *«\«
ewt.io il^ c.»rvv. t it\-<s *y>
íiíl rr-Nv N\.>S t\ MMt,WI
VAtw'-«d\». Vt.tv*t; ut.v.\»\W^tv>
l'\> lvs'al uIa* ti* às 1» & iív
tautí t j»Wtwa o ISAVv"
Wl: Ulít.V» »5^v\ AW

>1>:UK — A M vik«v<» A»
K l>Jax dt Ovut. VcvsjK» *y*^
A tHVÜXtlt Jtt tWV t^víVS V>AH\
,t ituarW, iTvviie e (Vttdws
iruwvio.s rm^iitsW c\M.OAÍNà.
t-t ii.ltcitv w» c\M v*^y>* kv *«>»¦
d?» e oersaa\.u.x. <iV4fí«.v «
t'tíi-lois> uói\vi -«.s^Jt* y.v5v^><
TvutAr dwwt Oo» o tt*c *» t*v»
d,- x Kf» tut?»<i««te i*v-aV\
MetiMvs. li»-* -- tvw. Vf.í. *«
ía.-teiri p-.'V \>l; íí-sV.*H
CKKVl IW Wt» ÍVW
tViWS s\s .s.w».\\t -• V>áV.

<c e.<.»a ;t íva,í v »4,\i » ,s,v> sv--1».
v\-ts.-i s- Wí<sSVV 4.WUI.Í ;k "S-.si.
Mavr Vla.<'.M-;<í.»AS. V... W«»i*\>-.
\c:saí .''^i* Svíi.-í.víav. \>C W*^
e u-aw \V. !WH» • .V JM —
SW8A — OHÍ.VÍ 5-W,

v^ VK1V - V'M* i VH v-
*v«\.\Vs\ Vt* *>,vk V »**¦

e.w i*A\s\ ww»v*^ ,VsW t»wV>-
íSK\v v*\m\w uV\\»-v».«* U
sV VhW %•» \*S.V *» \».V* ^•kt.,
Vs\ lí,V4\ Nkw x-Vkt, VfJk V^M'^

«i Vv.vA.»,ss»s- t>H M %.,; «%
,SM%Í M. <*» »*^». * «íl»**^^^,*
4ssy^*f*,*^ \V«» * S>- **Ys
\ «IV >V>>» ***.«!»

'H\* I.N»

Wtí^WYV ^ VSAV • ?**>*

.WV^Vs K\>»v <\V*« svsS\s^,\SSS W»

^•Nrfí >V*>Nk VA^N^A ÍWÍfs^s
\v >v»t,t,vs^»^v %<«,'•, j.íNs y^.
•v,N \s\0. í \sv^\\\,0 Vs.í'1-M' ¥<»

.,,\v>, ^.síü.\ C^Vv'^ W»

tlO\Sl t VSv\> Yvw^a V>*
R*» \>(sMv« Ao Y^v«v^ li

** xOv *»»v v^.vw *\\\\. ?• *<v

S *>tVVA>v <t *\ \\s\»*\SW* WW
\V* i^v.\tA»v^ \in vs» Kh-*1
v^»« ^x S»t> V*\ *w *V\-

«WàMN&t OWMVW VK>
i^ JHV \!»it*\ iN^>
W^«CHY • Y-»>M»»w,\4 snsv* va^s
,\vU **<\NÍ* V\\s*sHUV* ¥>M >V-iV<-

*V-W»S\V MkW>- • .S--'-'í,\>», K,
v\ \S»x íAi »S>Ss,v Xv^-V V» WM
•> W.V» 4-JsV.ss >W \\ » 'S-. ',
IMtVftWX x\\\A>Y^\ ^,« \;-
s -s\ >»v\ \^t> ?^>V í*xV>S( ^

íi<V* VW

>jm<*k-^V \xjo.v^,s (^ «v>NVi Y,Wi
iv\>íKv <i* í V*Y*v í- *. ^V>\
s* iS. t <X *< «J»N,VisN^ iWiW^
v.* x\\Wv t í*\*.' V^|V<WS<^'lt
,s •*',...W«-s. vV,\ > >,V,\ R yv

, . ,- --<>,s\v» »s, vs*A* A-ÍV^s
s> .s.sj^ s\v.\ NS\ *5S VWNvWsN »»
^.^WS AlV*V» * SVWi^Vlí.t

¦• .- ,v ^ ; jnw^ y \\vi\-»
K,.x >S»-,>\ \W;V. VA ^?ÍW,\v ,^>v,v >«>.».;,> í,í;o,

-%«k -»v—

^VNWYA \>>\rt*sw * Kot V»»
fiktAk. «, *«itWllM> tort» Víiwhl»*»*.
S^tÁM»-»!» A* \ rçrtMlY».. f»l« il»
v»*tMs .v«%*. .vittwfc» i«\siti« m>
«•f\1¥,S. \M"MiV». Hvkoi^Wi», 5 ViS-

fwrt*títt ihN\>s\«)*(iflR «s>mV>Vlnn
MdVV-M yxttit \W\* céVit ,) W

\V\9. tv.V» t»1» %M «w IbHii
> \^*YV\-W M. SSfSfl »WHt

SW*>'<1 W)jr» V*SJtó«
sv íM* *V>Wi WlVilvi * (M-Mn * Ro^
vv* l^v^Vl^^ to» mu* loijt-

ri 
\V<vtWlvK .SNAt*W.1« \ »<1**

WV« NUníi ve»««te «-oi» » eo-
wvA» H\>*M * rt<-0 omiv Tre.
W, \\S.* Mi ttMfitt ,• .<tnitl A*
WV-. v<» iy>»ti«IMe« ftvthvt. . Am í»
¦*í»*s tHv d \W* V>'\»
.". WvíVi VW fl* lí>i<»l Vimn"

> »**\\ \.11Y\ Mttt-ttW,^
\v,,» #, . *» t^. á.<> (IMS ».
iífcJivNt. vitv\1 .Hid

VVXWMíft'•' ^V«» o?.!.« Àf Snrt-
j(,s Vtd »A^ YV>., PMVMViotilft n»
)>Kt\ it: >» V Ndíi (tAivMrt 1,1-
WYvHA1! Vjí. IVrtMifcmeniyi .ia
SüiiW NlVítòn. VI *,f\t*-M. «o.
>í,s\ *Hv« wVwtrullvuv v>«)MiM -
Y',S * Y-'VlM- Vim lí »« 10 hnVft*
AA \">AVAtAfA ^?» Ifl »v 14 hAVI>'-.

r»í»5«n a,t(K»
K\WS^ VV«SÀ*>*« >At^ v>lAir-
V,M,-rV-\iii Wv»l!Vkfl*!i .Vnr.llm
ViUa (,ss, fi-ntnv W.V ftf.fíiíl —

O^Sà n Ü-.MÍY. ^W^ NoUT
IfiiM ,i:iiM

)-

ILHJVS 3400

ftSX \VS ,iO\T.7!\A»0«
ftSh-ÍVi vhf \'\1<V<-A -.'• YVi-Me oP"S
VlWtXWM OA IftWiW» - fiWitüKv-hVvs» WMS^iW .•..?< IA,<Mf. Have

^.W>1,WI. W-. 4Í-MVW
mt\l S«0fl

•AS.
rtlvd-
iS7 »»

ísVV^ »

w**, iv -Wr<t. í ^». A«, Kiw

nv\ y
V o

N^T£R?M S909

V it«<i» \wia. «o-
» >«U<v. 5 l>«nh., xnv.

t»T'. ItWft f-tttM c»-!»«t«^«.. »«»ie.
1TA\\ ».snK l«\í». rotulai.
j»iA \KK\H \ SM foiidie
^N Í<| UM <> f>«í> 17 -- i„
i <.\>f/..s^ \ . IMtivON 1.

•>0í(i7 yM(\t

V--Í - A ^w». i.s ->•¦»-•
, SÍ:¦¦-:. \ .-"-. -.v \V.-^

.SS\-. fitl^lt V

LEOPOLDINA ,<\V

VTSXVAO Ctvas- 0>\s>i,<ss
V.-:-i.!i» í cOfw-i. ,s''.'- fcM* sv. ^*A
b;t'>b, W.ç. aíiVvs Vi \ -v ..v \<"' A

i- >v •• i Yií*Wí». S
.V jttLVA (t t\v\
i'K\ Tels. XVS.tili
2:>-.1gO», ¦-. Ç^ISVt '¦

W.

Tll>tthM^ A\ \\
Sfl-WO*.

llN.n ¦ W s'

yvs>.vv w.
Vsií: S5V\

Ví.NVtA — ^vdJ*\ i Sv* ,*..»
quite. *iv -.-ví» v:va,. í ^.i,;.N\v
e- d<^n*i,s di?;,v»-i. *s*,vs\m),\ -s\-
tlí»l«(W W .i.lA.1.1;;. ,\ ^QÒv-s^ . v\

L?.!y^::s» ttYs.T\Ov ^WíV-W'*,ti dí." Yfc-ÚQ, dj,» tiiiitt, ts s,i,'W. !v-
!\IS. tHf, l.VSSlV .Vil!-,* 3tt *»h

OtAJÍU — C-j.-a Vt',l * Sva
1.A1-;-, C0l»-vS*. W'»\ Vssvii s<0* í
QU.íVtv... CO.M, s-vS"«-M * S*V-
wiajs de^sínsi. .-sHr..- *t.v sfísw-
sive. scesi KE<;nM,'a. »s--'-'X \^»s
d^clo e'» ^-''à^ 's'.1 s-'"-'. ¦.^^,s•• X^--
loet-o- AÍYA.SO CHAY*VÃ ss»^
a-, !.'da-oi«i>*. í. <>c- \í»as í"í
'.'¦idS.. d> V)-'-V Vvsiv %v 'iossí"
>Va.ÍH V"*. ".?<• í^- -'tN:s. s.-Xvx * -V

•tt hoi-i... t**>* -<M

N.-.^ Vi V>-*! ^-<
SssS9,V\t^->.
\ ,T.~> s-s-
>.*-> f j.\v ,HW^*V W S>\°1
->. \Nt\ -'S^VS. S^U* V^VV»
4H Assis A-W

Vx,\ «MísV sv»<s\

i\áV' 
" 

v<a ^ ^v V.>Vi\ W
Á->ss sV ^^ss v*t«ftcí»^ VH- V-
¦^ ;íi-s ^> i. \" v. \ v,^ >|N>..v.

? -,s S,*«Ws *i, *W Wí íS>»*1

m\\ Y V Y^ V$ Vw^j» vsísW %>
ws.í,i Vas^ »* WSV\ * *\**í>>
i*^íiT<N>Sv * stvX^v, ^*,W*»*i Y>' í
Nsv«vs >Vsv -^s^Wsswv Wvãví; -v-
va <• CSaV.-ss-» >í\v:* W> '•'''''' ¦'''i

CX *SÍ« :AVA

¦*\s\\'!„\ s.AV >*-<? $ ^As , vss-Av v
t-S\SHS ^.si'- NV.S, <(. 'br.t\')<tt

> Ji,\,\\ y X-sN-jSt ^ 'V.,s-,

V.v.'is. s\s-s" V\s--SSÍ>iW- -í>''
•ss^.^Ss ^\s; Jt-Y\i* v'^V\ >

\sYVd *i))ifi

YWYX *SY!stt VNsV^fV*
,sv-A. saV-.\ v.\ .x»>** * ^'.WaAx
SVí.sS^NV.t^-'. ^\V••V^s> frííWWJl

V\<i»a: v\v>s V>WiW<*v s5»)*. ss^iA

S,X<U \a'ns *»W. -.N >WHWíS
.-5.S-AV W^>VK,"A\ \V>W\ «Wl

V» \y\Ss-AA A^sj^Vs-ss». P%
V*s\A l^^» >N>* VVi^WiWs v*íl

.vsX,.íAs s^VC-íi *W
í,shA\ x*;;>í0l

VY^V5 VS.S5AVXS ^syftvSYAiSAA
\s í-ss;» H |(^>mwf(t sNSVisWHV-
v-;ss Ss>>s a\*nv«.Y!í. JSV», \V.V.
-.smví vV»*1: SSfi ¦ $WN\<t vi''lí>.
i *V,V. \s ,*J--AV^\ .Ji.s.v.^vsV^s.-j),.

...SiUv sí«s Vs*xx^,\« sy^-^s..
¦•'Hv VVAVüX ífwVpMí» íift -

- ss- - Y^ *^ y.v
^S!>'s-<; ^j>AÍI

S :0>'i v
s^ SÃ
«I

110
Si.Y^fíh Vnúttv-s ÃtMbns,

Vi* yViWnJruA»'*, Aí^nli. r-,
i^svHisS Mrti-nis. ft\í«llsf)n,

\'l -S Vi«;,s An VVvn*1Mt> fi\
\ >AA. WsiVlí* V1V«1 1 1\ IO.
*. v* -t-N-ílV^ «.'ViAiÂVA A VAÀ-
v» ^vA\*ls. Y^^Vl 1.0ÜÍ.

\\ft\ W(V' MWA1>OR
Vv^rtí) ,\»<<a í<1 filSClVl* Vevl-Piio
¦!ívA-íí. *&V *¦ ílmUw.i «'s-pla
V*Wlflk, VIA'^. t-nVss*-. VW R.

VAÍ. A\ VJl MfiliV 47. *| <10.
Wti Ml Vivi K-WW Urtle.
svví'ÀN\ l»f «a A V Rt>\l7,A.

Vi#Xr 
'IMS' 

^,rSVicr,Xaíiòk
.VMiYc.WAAM.s.. V,A\-í>« fi/cíiiM», 5
*Vs Vf.'!i>, VV>». l»»Vlll.. dí!í>l>. «
-;"M*W*Y ftti* .Vil^àis-A l^Viios.

» -SV-ikSÃí XN^VN"l íflfl - -üAN-

l('!HA «!'>A

XAS\ Vl(> -)) ^"N.iv» * <i<-í»All<l<'H-
VJfíís. Ys-Vi*i''-\,\ .\ íins M\itnYlDl)M»
\-íj. Vilft. WK.V -ÍIA \-,'A\-evV,-;rlni-. .vn-
v;vi >^ VMVMrfl, \\'v> IS ooo.flii
*\s -siVi!^ * \\Nr$ IS iW.no nilrm-
v^A,» V-Wi >íi riSAVes. fl-BlM fie-
>A W-. Wr-VAilí .VtVi M h.ViTA.

W0M7 vtfOO

NsA ti ^'rAv ,-A>. bnWi. fl>T. WfftVi
% YsVSWfíiS \v ^seMIStUis. l«'3!l
\W * VMMJr --- é l^i-Aiv 5fi-S2:ll

*V-%?ÇÇ*>.?it fi-.ymi VSTèftò 'As-
NSAlw WWtftYflA 1À \ 42 nVAlVAv í
^i>s -VWfi-àiMA ltN*ífÒlWíà<>, '\%

Y^sSis^V^ líliii^AWi <,';A\-Al-fi,S(1,M .
ÇS*y*í W» IS*-. sTORGE A RO;
WiVVtít. \tl sVM. lòl |MVSVhM lo
,s{í,i wí viv. .^í-^Mr í^-ifnr^

rAOfKTA — Y>iiiIa-»a |ml»e»)«
Nim XUeMi-o Aiidflfilo, 1!10. 0|
leifAii»! i «comi, çi\»v«i f don»
Mmm mnim um t.il..TiitUr lei,
,\»^74fl ._ J-JSt, ,SiM'l\. CltKCl
m-,. iiiim moo
r,\v}tVvvA .-- Y>iii1a-«a Htt* l)ol«
limíni» 47 ensn c S qimit. mil
r iIaii rwttolcuii côn\ UfMi»
HfVÕiMltdo I MO mi Tm(«)' Tol,
M-S74Í ,l-?S4 — NOUM
i niH i um; i»15J .uno
(;tU KKNADOU PrMli «le» 0/
mssnll. vt«l» |>. « m»r, OXCÍBC
tfliM, ílfltll», í »lv r' TiO e 40
III), 4 AU. qts. Ri. «lm, Inn, 2
h»ltltl>, iiimples. i-Ai, I luxai).
rte|i« Am|i I elniv. í-rnl» In-
vmuI. Knl' 5 uniVil» em teu. 15
\ «7, r 5 IVtei*. ISO.llOi), 50'.,
j «o.». Oinlrtor, «:i », Jo». Tel,
4V5H4A, J. roíden», (ltr.l'1 12112.' II.1M17 .HO»

VKMÜO i-ovlilénolu iiiiirtoiiiit,
Astiolnenl»!-. »v nmiilos sntóets.
4 num ins c anil., eimn-on».
o imiili. y\w oór. grande vn-
iniiiln. (lAtln» r pisos rriii-
niioii ii.l.irilliiAdos, i q(s. «Io
owpvrn, ci Mitit,, lavando-
ii», (tarajtr pi í forros, (ov-
vnoí». .irti-dliis, quintal c fru-
(oívas ele,! Coitstruciio dr 1,*|
Aeahanimlo do Itixo! Trceii
dc clutol l'3fl milhdos a tom-
hlnftrl Vn- o tratar »Abado o
diminuo c prop. no local!
IM Onlcilo; lífil (prd\. 37°
llist. rol.) -- !)(l-0521 (CE-
Tl'1.1. IIÍR02 34110
ll.HA nõ" V.OVRRNADOU -
.lim1v.ii (inniiíili.v.n — Vende-se
pnt.. lodo d« p-ci-te, va.-ln (Ino
MT.li.ivenlo, P,-A. .le in.:iti ni. Í8S-
sn. 2(12. »n',lf>a Prnln <f» HtíH,lodo nl;>'-At.-,d<i, nr cot\d'olÒliado
nnii qtlfivtciK, tvmilVInt em róVlllL"en. (talrfltOj telefone, <¦ 2 qls..efil», Ii-oOi.. eoí., deu. oiuin-cgn-
di.. PrceO-, NTr*. 611.000.00 flllim-
etadrt.<| ver nn local sáh.-idn >•
¦loniiiiTo. Tentar H. TOAflIo Olo-
ni. ttíl «1 loln, Tels. 43-37(1(1, —
5:í-4U4 — 4:!-07)lii. <l?F.t'l T2T.

1P.17.-I 3400
XWÍ.M-IO ÍMKftlATÕ - Vende-
ia <i lev d.i ti|,\ üeiiy 1.-40 q.
fé A. e MflmJ. iilsno, a 5 mlliu.
rio CiVxilft. Vnv Ho loonl o ti.
5C-0sai 'nn :'2-io:-ii oq COTEI,
w-it.m. (•T?'-'.C1 t;r>.s ir,.\ qual-
\\vct* 'Jlio;). ã VlMfih ¦

1011)2 nio.ii
llrtA 1X1 (iÓVKRNADOR — Jnv-
rlini (SnnOahara - • Vendo llndti
res.. e 2 snln^, 4 qtos. gnvnCMi)
p J carros i-mii plselna. Aeolln-
se |!i-rtprtstr.« llasc MO mil. Ver
5a., sil).. dnm. *!e tt 11 ii«. llua
líi-Ap,'»!.! ile Casltn Moreis. '3-i!l

.Sr. I.amtlm, lél. 30-0641
< T\V\ 1 SUO. líBld 34(11»

ll.HA lld GÕV1ÇBNADÕR — Vcn-
ile-se e)i«a »' pllotls, centro ler-
eeiio. e (vós qnnilos. grande FH-
Ia <> Aoklnha, HmVi jardim p pn-
mar. IaIaIaiip. depeinlAnelas eom-
plelas e Rai-afem. Rna Malel n."
n — PendA. Vi«ta p' a Serra
fio. .Iikbas. Tel. Ofi -- SU — 20SG

iai ?r .nnn
APARTAMENTO 

"PRONTO

-- Novo, 1.° locação, prédio
s pilolis, c' garage. Sala,
1 quartos, dependência de
empregado. A 50 m. da
picia da Bica. Ver c doi-
teiro à Rua Ccmlianba, 1595
e tlator nelos leis. 56-9396
e 56-9397. JUI.IO BOGORI-
CIN - CRECI 95.

2569 3400

PETRÓPOLIS 3500

13ÍIW
e

:í<o<i
xVlf\>i A WvW^iVH' ?fliV\ í $ o\
>>i>>fi. TA;fíilif, -S MtWTi*, S \-ai-anilas.
i-M-iiSíf., .wii ftkrrf liA^.-(io,1e « lei.
H- 'lWs\ \'Vl\y!A--S-A. Klia .laíllie
fôVT*«,, -fiSlV, VlMlái-iRas-. TAVr.
Whf!ír«, WiW Ti-Aíifos.

KiVdt :t4Ail

ITÃÍPAVA - Vendo lindo si-
11o vom parque p jardllis, cm
si-*-a de 4S.40ilni2, casa sede,
h,S'-pedPs e Oaselvo. Tel. 25-11157.1!'203 asou
ri.-,TlWV<M,ls - • í5m x (Wm •
«'omiilelniiipiile iilnnos. Una
Heiviqne Dias, Iludo local,
A",ua abundante liara piscina.
¦iista li niiiuitos da Catedral
TainlV-m (I.OiV)m2. peqiien.i In-
èlínac:'iA, paia Colônia de FA-
vias. o liisoina natural. Gm-
p„l. _: 36-5406 ou -12-11017.

1(1844 3500

VKiiiiMMi.is - Vendo on tro-
CO Ollnin ií,)to, . -iilieiiin.i, In,
loc, mi.mi. ,1 qtN.i dep. etc, Av,
1,1 Nnv. m:i. Chavu port. Tel,
4i:-4(W«. — SANTOS .111. — CRK»
Cl 53). I0IIP3 31100
Lofís entro Petrópoll» « Bom
Clima, de 5111 a Uiill nilj, Con-
dttçSo A parla, Axon. I».'. cngoto,
Pr«íò i.ooo.oo ou 5.ü(io,oo. r>or.«
de entrada e o rtulanto em i"
meses. Inf. 56.31121. CRECI C5II.

MI77 3500
PETRÚPOUS' — VendOíie oa»a
na Rltrpda da Taquara. 204. 4
quarto», .< banheiros, 2 suln» e
varjuida. Terreno piunn, planta»
do e i\«iiíi nrópHa, 1'recn 30,00(1,
inelnilr A vlMa e à ro»to a euin-
h nai. Tel. 46-3073. Ver nn local,' IÜ223 3,100
PhVKOPOI.ÍS Vende-M- um
Hiiiio apto, nn centro icobertn»
r.ii em Kil, de luxo psla rlcio
nintile molilllindo e piitn|ioln('ü,
2 uramlet nnlnx, 2 srandcn vela»,
.1 <|1uiiIih ban» mm ainuirliH
Cinll, 3 lialill. eiiinplelns em eú-
li-s i'»ip:i <» i*t)/. nop, (le i'lVi|»,
islft va»lo oillrpifa Imedlula, ¦•
Chave» e ri-:ill!l-;illA/ Tel. 3012
iCRHCI .19.11. miilií 350(1
t)l'ITANIÍlNllÃ - 1,. ('IIÃLITIIA
IMrtVKIS. vende terreno Bnlrri»
Qllllalldllllia lote 30. quadra 55,
área ile 5iBlll3 (?oiui 3) -- Pre<;o
ií mlllnles a Combinar, Tratar i
Trav. Ouvidor, 11 — ». ei H02
Cuiiw: 22-74r,ll e 32-0642 — CHK-
Cl «3(1. 16716 3500
PKTHÔPOUS" 

"--' 
Vendo iluda

manado mnliillnda, eom lodo o
conforto moderno, lard.. pise.,
c elne-som. Telpfotie 32-5200 —•
PRANCK. 102-16 .13110
PÊTÜOTOLIS. — \'endc-ie ótlmn
res. no UIiirc piii estilo nioder-
nn, grande sala. 3 quartos; bons
2 liailll, COIUP, Mia de jantar,
dep, de emp. jardim, preço
N*CrS so.flon ,i comb, Chave» com
iriillKIllA. Tel. 31112 iCUKCl
5051. 10002 3500

PETRÓPOLIS — Vende-se
grande casa cm perfeito es-
tado na Castclândia. 30 mts.
de frente. Grande jardim,
horta, 7 quartos. Terreno de
4500vm2 sondo 2.000 pia-
nos. ESCRITÓRIO SINGÉRY
E ARMÊNIO — 56-3412 —
56-0026 — CRFC" 967.

27501 3500._  .
1'ETRòPOLIS - No lotaamenlo
ri rol. proícHdo polo Tourlnn
ClubCi duvido v"':i eniHHfíSo *lt?
Ine.tcedlvcl bom :: ,\ s I o para
conítrueflo do kch pvlnielro Cen-
Iro Turístico, que será Inausu-
rado em breves dias. vende-se
inda casa, primeira loeac5o. com
len-cnn de 3.200 tn2 plano c gra-
macio, siluado num jardim, fio-
rido de 40.000 ni2 com lasns e
cascatas, living de 60 m2 3 qtos.
eom armários, 2 banheiros ío-
ciais em côr. Preço dc custo,
ci)ivipTY)v;ido como propaganda do
Tirol, Estrada do Contorno, após
|-.m 50. IDiila 15 minutos de Pe-
Irópolis e 50 do Rio. Inf. tel.
28-0769 e 23-8640, 10110 3500
1 ("ÀIPAVÃ — Vende-se 

"cã^ã7^2

q. sala, saleta, banh&lro, q. e.
banheiro <i-. empregada, demais
dcpciidttnclaa, A p u r i ameiitn
rtpoxo c q. c baiihoiro, Cnsa do
f^tlPVCRíldo. fíl ailílr tPtTWUO, Es-
Ircda tlnifio. '.- luchislria. lnfor-
nioçOés lei. 2<I-7I06.

107110 33lr0

CASA CENTRO PÊTRÔPOUIS
•-- Vendo &ÍXÜ0, lefrtitio plano,
r;sa do*R pav. 5 quartos, 3 sn-
las grandes, copn, cozinliu, pa-
íâRC tolefone, casa cnseiro, pró-
pnn Incorporação, cas.i saúde,
rasa comercial tipo mercado. 3
n-.rlro. cin Av. 15. ou garage
ilnlbiut. Tratar ANTÔNIO HA II-
BOSA OU ARY COUTINHO - •
Rua 10 de Março 142 sala 107 tel,
M71 — (C. 08) em Pctróiiolls,

10750 3500

LEGA' mm DE ESCRITURAS
li^siMvh.íttt* 11 V£ S. Ví»\\ t4tWi^<èW t,V«v*W ^ \vwi\iNs.

¦ fBANfISCO XAVIER — Ven-
"i apln. c sala 2 quartos banh.
< 'V jíví'ít serviço — Entres^»
laiecllati.i. Ver R. Marechal Ron-
Hoin -177 ed, 15 apto. 202. Tra-
lar SÉllGIO CASTRO R. Assem-
'0''ia 10 12." and. 31-0898 —
31-3029 CRECI 22. 16909 2800

JACAREPAGUÁ — Vdo. oa Est,
cio'Pau Ferro. 272. t>o»ita re?ki.
>l. 2 q:s. e dep. garagem ete.
Trat. J. Maurício R. Pedro l n.*
7 er 002 P. Tivid-ntcs. Te).
52-032d. CRECI 1017.

._ li>7;to soot
JACAREPAGUÁ — (.'xsa* uu
Terreno* — Veude-s? ótim-i
localização, junto a tuUu- co-
mércio. escola e co«duvÃa, c
varanda, sala. '» qtos.. copa.
cos. e garagem, talta pet^ueuoacabamento, que correr* puccouta do comprador. tAuraili
4.0CO.OO r o saldo cm Si) pre^t.de ÍOD.OO. preço t'i.\o, eutre-
ga imediata. Tratar uo Larw
Taquara. 170 c Nilo uu Est
dos Bandeirantes, :>. -iSi> ç
Ií/io ou Alipio, ceutro Av.
K!t> Branco. 257 s 1301. Tel.
38-0351 — SOCIGVA IMÕ-
VEIS — CRECI 4B:í.

1?0Í)Õ 3001

Avenida Brasil Terreno
Vcuiív-s* iww* fcwí*s*r*N v\v,^ $.\H w*, \mvw

;íW..IM«íviJ-K MüKtt\ MivWK.**. vk>í«í. l.v ^wvnU\V?^ *f> \A<>Wi,Ví<i
— VeL ÍNisMÀ (i^s í>c à.v *¦>» e À w^f - CHUn 5íWs I

VENDA DE IMÓVEL
S.lU>-ÇSV<í * V^Ssí* o^ W^S VW\V\ tVÜV^iWi *^^<i."S^

it w;»a ^s-yw^A •À,"' *w,vsãsx íi\\\x^v<Nt \v> v*\>V>

K VU' - tvi«.'.w,4 ;V**tà»ásWkií3ws V>wl f Wnt v \,

fewtr'*:: Riía w t.NA?W\\- ít-»-^, '5.V. ^:V^Nj'íi.,

(CSíKl Wí "- í."V.W-. Sff^\ s>- >V. M, V, "ísN^x^iNi

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS
\WWi í«AVM« ¥>/ eiietitev, os«av (errenos. apts., I. 2. 3, 4 e

AWWXs **enwew*ei>e\ eerta\ avaliações e veiula» ein 30 dias.
CW*í Aki *H H \òti, toilos os rtlas, TAVARES IMÓVEIS, Una
V* «iliMi-A. «<l - 5>%ftV. V. Sli-297» — CHEC1 123. 2134.1 St

S,' COPAC. AP. VAZIO 
" 

;
WhU\ M hm VXW. Na Rua República do
lm, l\\* % 1001. C/4 qts. 2 salões, varanda
èmiiifitAà i' piso mármore de carrara c/área...

|70tó% Níte <le luxo, 1 ap. por andar. Ver no
WaI § traia! c/ ANTÔNIO NONATO VIEIRA & CIA:
taftltMfe, )0 S 101. 31-0994 e 31-0804
pitim 18211 91

I PACHECO IMÓVEIS 
"

COMPRA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
hl mm fi 32-0873 - CRECI-635

13983 91

MÉIER 31C0

RfiALFNOO  Prédios, à
r.na- Piiv.jura, Sil e 8fi-ftmdos.edifiendos em terreno de . ..
lD.Oflni x 40.0HU1. sendo o de
n" Sfi com 1 salas. 3 quartosr demais dçucntl. e o 86-fun-dns; «um sala, rUiarto e ds-

. P"M(1.. serão i-nidulos em lei-
l:"in iifdjeial p»)o Leiloeiro
CANDIOTA, terça-feira. 21
dc nviit), ás 16.00 lis., no lo-
cal. Mais inf., tt-i. 4Í-4426.

182B% 2800
MT.lUiüo DA CENTRAI.

St*. Proprietários de e'a-f». inls. e t"rr. Tenho mui-los,"ç|,l_çntcs interessados. Tr.
R Mcxicn 111 s -,07 — Tel.21-W.i sr. PECEGO. Voua dolnlcílio — (:}?vci 812.

19341 2S00
HEAlvENGO — Prnprictsrio. ven-'}' <n\ -aluga va/ios c õ portas•ei-, barl t- mais 2 lotes terrenos21 x oi e ::n ¦: -ii à R. General
^cvrfrodn n.o 9i;i. e;>iiuiiia Pedrc,f'r' '<" Inf. im 031. Tel. 36-09H8.

27Õ7S 2800
«EI.A CASA
{¦''pieira L.im'¦>*¦ 2 rnrandti
'ira.

Rorrtnn

> Rocha — Rua
101. 3 qts. 2 sa-
banh.. copa. coz.

i. garage.' Terreno 12x4:)
K|) mi! financiados. Estu

começa na Av. Marechal
1323. Chaves tel. 3B-373S- •' \LCAO. CRKCI 715.

25726 280O

_.\.-n.\ . . centro de terreno. 12 x-¦ «cru n qtos. 1 sala. banh."'i-r.-ríl coz. área, garage. mo-i"rna. nhit. nova, vendo eu àlu-
;'" Pns?ui tel. proo. J. Sulace.p.*'¦&• Pacifico Pereira. 12H. m'"'ré'! C. Afonso, chaves nn

II» f.rs. Cru» ou Aitio. T.-Wlí. CRECI 615.
7-n»2 2800

MK1KR — Vdo. a-p. 3 qts.., saía,
coz., banh.. dep. vtaahüa. qum-tal, Jard. lnv. Eut. 13.000 í<s$t.
Cilianc. R. Torres Sobrinho. 3tf
so das U às 17 bs. SilXO.v
IMCHV Tel. :;t-Uc:*.l. CKKCt .'-.'.'(>- • E. S1L.VA. (SOM 3100

MflYEB -- KesicU-uci* eoi ceuiJCQ
de terreno de t.oiX) t»2. Vs.- 9
tvatar à Rim C\u*t.tno t*« Ataiei-
da, tll. ÇRKC1 ltH.

tSCSt 3iW

MÉIER — Rua Violeta, 255
(Água Santa). Neste local,
lançaremos, no pró.xinto do-
mingo, o Conjunto Habito-
cional "Chíve de Ouro",
com ótimos apartamentos de
sala, 2 quartos, cozinh,a„ t>a-
nheiro e área de serviço. Fi-
nanciamento e garantia do
BNH e Caixa Econômica
Entrada de NCrS 716,00 e..
ainda, 90% fiuanciado em
15 anos. Entrega em 6 me-
ses. Construção de boa tjuo-
lidade, com ruas (,'ash>lta-
das) e jardins internos no
Conjunto. Desde jó, estamos
aceitando inscrições, deven-
do os interessados dirigi-
rem-se à ày. Nilo PeçonSo,
155, sala 624, onde poderão
conhecer plantas, condições
etc. É necessária a apresen-
tação de carteiro de iden-
tidade e títuJo de eleitor.
J. LACERDA vC^Cl-112^.

95065 31N

ume erisaçào de isSveis m.
ií\;V*VNW V \« VüWv"W> iVS VV V\\Vs

fv."<.¦«.•-'-'.í««.s». -.-K>«^Wi.ni>*s >ÍN- "íí-Ms^N «j.1iM(IN««tVV^A. ^-kW,*

l.VÍI£M-<S VS•\^tS^ SvVtisVsS j.V;s\\\\ií \v wYvmvãvsv :

Jí-lijoi*. WiW^VNI wvj^k».ss.wCs \jv. *? ^(>tSft>M -• V^^A WS,

MARACANÃ
ÚLTIMAS UNIDADES .'

t'-.*s.iv (Jí(f í VM,\ ifVW^.V-.*.\v .N.VM v»U.\ S -ÍWiitn-Vks.. .SA>SA C-í>-

CHi»$tamR3ii(i ç*í* \^v«í>í* t^te^VtV**, \>^v\> \N»»i*.sv*v>v«\W
tx>U* t'iK» SvxWW.Wa >vsísía>*\. ^w^ M*$$M^ w>V">w>.»l Aí-
Nt\.< Wb9>K *v«í« » >.t>á«->* t.Vii».Ã>,sísjw A* iks\^vw> xi

Yee w W.*l Ki*>t Sâ» ít**^* V*\*n *.* H*. 
"W-*tiíA\

VvejjkJt Pt*<s. \«>í.vv ,\íi> — ^t» Í\M —- t^-iSH -.

AKDÀR 320 ml

ftridü» m tO vjk *jw*s cm» KmMtv

MSS $1

COMPRO URGENTE
,V\,n\VM>Kft O. V. 1ÍK MÀYOK IMÓVUIS

^PWftT* *Vav» Novviv o clientes oom voai poder
A^tWWvft Al»AKT,\Mlí\TOS e RESIDÊNCIAS lia
$%\W itVX,.. t>t>feeeniov l>esi>achante OfictalH/ado
yi-AV* A l.^ttis^í-SA Vle DocnlMentOs c total assisten-
Ç^i jvtt^í» li* OnttNíu^o settt OKSPÉSAS por parte
vta Y.^íi. ÔttffSIcAVÈ «os «liàviatiietite até as 20 horas.
\V\ Htt-MH^ OAit-etor líeK. OU1ÍC1 Uh

27540 81

LOJA VAZIA
JUNTO A PRAÇA SAENS PENA

VííVi.^ r-vMoiMo fafe fronte parn duas ruas.
WYfl *V*» Vòfà $& àéllÕÒ mâ> Ver à Rua Carlos
^í> \"-AN(NMVy-V>s ft,* H7-A. Tvalav COltt corretor Me-
¦VfcMVi - -- l^WVoiiès S2-Í).1.1S, parte iriaiihã. 32-2800

iVM-1* 1^-«VV o ãft-ll4fi  «oíte. CRÉCI 28.

MARVIL tTDA.
V

PROPRIETÁRIOS E COM-
PRAD0RES OE IMÓVEIS

Kf-^y yit-í,t>Hi».
\>*A\ ** tWiAV^f» i. *JV.
.K*MWrtW>c»*>. «''WtoifVMi *
lk\- S(í> ftHVli-A, V,, «I*.

\\ í,VtV.\ ** <V»*tCSí>
y^>HÍi\H.V»fM-NO< PARA AVALIAÇÃO OU AQUISIÇÃO

|M| tMftVfit. Oi «UA PREFERÊNCIA. »
»*f.. AiRtoico oer. compra e venda.

^V. (SM *r»nc«, Í1 — ©r. «» — TEL. 43-7Í94
ifri+t»r r«r- W»H*r Vio Amaral, Cr*el »95

ssroí »i

PETRÓPOLIS — Corrcas — Ca-
mi. Vcntlo <¦' 2 pav. .liova. 3 tit.".

¦ 2 l.-sillis. S salões, coz. cie. cnsa
do caseiro, jardim e pomar. !ir>
mil r 2(1 mil flnane. Cx. Econoni,
Tíl. J(l-7!2:i e 25-5431.

111172 3500
APARTAMENTO — Itll.t Barão
lllo Branco c- 2 r|ts. si. coz.
I1.111I1, área serv. dep, emp. —
12.IKI0 cruz. c III ent. saldo 2-1
meses S. l.AGO vehti-n tels.
43-17 e 3:1.12 ÇRKCI 250 ER.I.

PRÉDIO na Samamliaia S. LA-
CO vende <•/ jard. liv. envld. Rar.
dep. conlp. empr. t<M\ plano
700 m. 20 pav. 5 qtos. 2 banhe,
ete. 55.00(1 cruz. C 2,1 de eni.
saldo liem fac. Tel. 43-17 e 33-32
— CRECI 250'ER.I.

CHALÉ priVximo ("oléulo SI011..
S. 1.AOO vende e' jar. var. 4
qls. 2 sls. dep. comp. ler pia-
no, etc. 50 mil cruzs. fac. Tels.
43-47 o 33-32. CRI$C1 250 ER.I.

RESIDÊNCIA no Valparaízo Sf
l.AGO vendo, c.' jard. liv. gar.
3 qts. dep. comp. emp. etc. .45
mil cl 25 ent. saldo fac. Tel.
43-47 o 33-32. CRECI 250 ERJ.

TBRMóPOtlS — Alto — Vw-
¦ ir. r j|,.ti i,<iiii-iiii. de atli, |
quarto, liaiilirliu ( en-liilin pnr
NCr$ 12.000,00, liiiiiriiiin.i..-í.
Tel, 20-2237 11I1» 14 horna.¦ 

1B813 3(500

BEM NO CENTRO — SI., t
niinrtoN, \\v rntp.. tipo canil.
N'Cr$ 5.900 ilr sinal r NOS
2G5 niensnln. SI pimilas lu*
Irrins. Km Terex., Incl. doms.
f feriados, c Edlualtlo Mo*
rrlra. (OHKCIERJ 04). Av.
Kclíim Moreira, 117.

IKir.l 3600
VAÍtznÃ. SÍ„ dt. srp.. írarasr.
Novo. Vazio, l.amliris, nrm^.
cllllis. Ent.l NOS 5.700 e
2l!5.0l> p nièn, s parcelas In*
trrt.is. Km,Terei*.: Itiell Ãopimi
c lerlnilos. o' ICdliuildo Mo*
relrsi (OltECIERJ 04). .W.
Delfim Moreira. 117.

18152 SiillO
TKItESOPOIiIS •- VoiHlo 

' 
rcsl-

dcncla 3114 hiü2 renlro terreno
4.000 ms2 Miamai'o e arborlziilo-
e naliio lor, m<2 B quitrlnn u' ¦
.11111. emb. 5 baniu, copa ent,
casa p' caseiro n s«la 2 qlu.i,
banh. roz. locall/acào privilegia-"
da. Ver Eslrada Teresópnlln —
Kiilitire» Km 13 Roa-Fé. Tratar
SKRRIO CASTRO It. Assembléia
40 12." and. .II-ORPR, 31-3(130 —
cneci 22. it'»i2 3fioo
TEKESÔPOUS — .litrdlm 'Oro* .
marv — quadra 4 lote 11 — •
terreno 20 x 50 — venütraei •
casa c' 4 qlos. -- 2 salas —
2 hanlis. completos - dep.<.
convilelas - areá tv taiique —
preço NCrS 40.000,00 pRRávollem
2 111.nK — ver no local c.' o c-
s-iio - Tratar: II. MARTIflSnióVElS LTDA. 7 Setembro, o»

5 G04'fi. Tel-, 22-4II58 c...
22-4«fifi (CÍ1EC1 2(15).

102811 3'"M
•íprksópcm.is" -¦- APÃÍiTAMiCN-
TO -- VsiKlo i\ Av. PelloiJIlO
Sodré. 5117. (ip, 202 — de 2 qu;i:-- :
li..-, íftln, co?,lplia, banti. o de»
mais (lependènciiis de empre o .
di, arnVArlM embutido*, torto
lunbllladii, eotn iieladelin — tele-
fone — T-.iiiar sem Intermedia"
rlOH com Sr. WII.TON pelo t'- '
lefone 32-3333 rios l.')bs Ar 17 ho-
tas ou à noits 02-0470.

100S7 3f01 '

TERESÔPOÜS 
"—'" 

Vcndem-s-:
lindos iinloí. final -de «onstrueâo
ipiniiihis) com llvlnfí, 2 quarlo-»;
IniilRii-o e cozinha cl azulei s. ',
íilc o teto, área de serviço n?.u-
Icjaclii, deps. emorepadn. abriao
p carro, etc. Preço íio.oofl c*
K)"r em 0 «nos. Ver ro fin-.l
da Rua Slopcr. Inf. 42-7509.

íf.nofi 5601»
TERESôPOLIS — Parque Imhuf

Vendo casa campo — Bem lo-
callzada, cm terreno c/ 2.280 mi'

Inf. tel. 27-3039 — Km Tcr^ó-
polis c/ Sr. PRANCISQU1NHO — .
Parque Regadas 120 — Tel. 2R82

CRECIRJ 252. 13913 3600
TÊRÈS6P0L1S — Vende-se no
bairro Prata Mercearia e Bar
com residência ampla — Faeili-
Ia-se ou troca-se por imóvel nrs-
Ia ou Rio Telefone 0002 — 
57-1041. 1B047 3000
TÊIIESÓPOLIS — Alto — AlIKl-
tamento 3 q, s. área. Andar
baixo — NCrS 23 OO11 c' fin. —
Una .lorce Lósslo 370 ap. 104 c'
o zelador ou lei. .\il.?rói 2-7f "I

Dr. Moreira 2.1. a (It. 15, 191-s.
23227 3 i 1

TERES6POLIS — Edifício
Atlântico. Vendo ap.con.iu-:
cado ou c! sala e quarto sep..
vazios, novos, a partir de X
mil c financ. Ver no local
(Rua .Torge Lóssio, 310. ,jnn-
to Hisiino) c: porl. 31-04Í17.'

16801 _300:i
TERESóPpLIS y Loja de
esquina, nova, vazia, junto'
ao Hisino! Vendo baratissi-
mo. urRcnte, ótimo ponto p'
sorveteria, confeitaria ou
mercearia! 25 mil facilita-
dos! Ver .na esquina de (Viv.
Botelho c: Jorjre Lóssio (Ed.
Atlântico). Tratar ho.ie: te-
lefone 31-0497. 168003000
TERESÓPÕLÍS — Vendi) si't-'i
cl muita áRiia cl casa velha pró-
xlm.o e'darle NCrS 25.000.00 Rui
Edmundo Bittencourt 61, Solv-I
CPECIRJ. 31 Uifi44 3000
TERES6POI.IS — '.Vendo., 

casa cl
tolefone 3 quartos, 2 salas eara-
go etc. Rua Edmundo Biitcn-
court 01 Sobral CRECIRJ 81.

10640 3fi0'>

TERES6POUS — Vendo APlõ.
ci garage quarto e sala den.
emp. Rua Edmundo Bittencourt
nL Sobral CRECIRJ 31.
TEBESÓPOLIS COUNTRY CLUB

Vendem-se belos lotes, façi-
litados ou financiados. Dr. .lor-
ge. Tel.: 42-0220. Sábados e Do-
minqoH na Sede do Club. CHE-
CI 902. -17836 '36(10

TERESÔPOLIS COUNTRY CLUB'
Vendem-se os lotes 114 e 502,

facilitados. Dr. Jorge. Tel.:
•12-0220. CRECI 0112. 17833 3B0O

'¦¦¦Vi

y'i-A

>

APART. centro S. LAÇO vendo
c 2 uls. sala, dep., com. àre»
serv; etc. 22 mil 0/ 12 de ent.
saldo 2 anos. Tel 43-47 e 33-32
¦ - CRECI 250 ER.I. 18055 3500

PRÉDIt), — Rua B, Gusmão c/
par. Jar liv. lnv. 3 qts, copa. banh.'
tíap. emp. moblliada com (elef.
35.000 cruzs. 18 de «nt. saldo
24 meses Si LAÇO vende CRECI
250 KRJ — Tel. 4347 e 33112.

RESIDÊNCIA no Vale do Socego
S, LAGO vende c jard. var.:
liv. 3 qts. salão de festas, dep.
emp. ter. 3.000m2 dir. piscina,
ete. 43.000 cruzs. c/ 311 jí financ.
CaWn Econômica. Tels. 4347 o
3332 CRECI 250 ÉR.I.

1I105B 3500

TERESÔPOLIS — Apartamento
pronto, grande sala, ótimo quar-
In, área .,e| tanque, garagem, ele-
vador, prédio novo empastilhado.
Preço NCrS 17.000,00 sinal NOS)
7.000,00 saldo a combinar. Ver
na "CODAR" — A>7' j. ,T. Re-
gadas, 124'Cupello — CRECI 88P.

!)422 3000

SRS. CAPITALISTAS — Vend.
centro 15 aptos. Ia. locação, c/
sala qto. conj. côr. banh. c coz.
alguns mobiliários NCr$ 07.500,00
— Tratar S. LAGO IMÓVEIS —
Pça, Dr. Sà Earp loja 1 — Tels.
4347 e 3332. CRECI 250 ER.I.

__^ ._ 10053 3500
VENDE-SE — Parçlue Iporâ G~
42 Estrada Rio Petróp. L 3. q. 0
Rua E. 18.30 x 44,50. Tratar
AMIÍRICO tel. 30-6684.

19243 3500

TERESÔPOLIS 3600'

TERESÔPOLIS -¦ Vendo terre-
nos — Araras junto Praça Dom
Quixote 2o x 40 plano e| nas-
cente própria NCr$ 17.000,00 pa-
gamento a combinar. Vendo ¦—
Bairro Agriâos terreno 1.00flin2-
NCrS 15.000,00 pagamento a com-
binar, Ver na "CODAR"1 Av. v*, .
J. Regadas, 124 Cupello. CRE-
CI 88S. _ 0423 3600-
TERESÔPOLIS - Apartamento
pronto, salão 2 ótimos quartos,
grande cozinha, grande banheiro,
dependências, garagem^ eleva-
dor, prédio novo 1 empastilhado,
preço NCr$ 23.000,00 entrada,
NCr3 8.000.00 saldo a combinar.1
Ver Av. J. J. Eegadas, J24,
na "CODAR", Cupello. CRECI
«00. 9424 3600
TERESÔPOLIS COUNTRY CLUB.
Vende-se belíssima residência
com piscina, e sauna própria. —
Também outra menor. Dr. JOR-

|GE. Tel. 42-0220. Sábados è do-
mingos na Sede ()o Club. CRECI.'•
092: 17R35 3600

TERESÔPOLIS — QUINTA
DA BARRA.. Terrenos com
luz, água encanado, ruas
calçadas. Parque residencial
com lindas casas já cons-
truídas. Clube com piscina
pronta. Clima seco a ....
1.500 m. do centro da ci-
dode. Engenheiro construtor
residente no local. Magnífi-
ca oportunidade — Compre,
agora c construa imediato-
mente. Preços a partir de
NCrS 3.100,00 com apenas!
NCrS 310,00 de entrada e
o restante em prestações
mensais de NCr$ 93,00. Ve-
ja diretamente no local —'
Av. Presidente Roosevelt,
660 — Teresóoolis ou na

¦ ''¦¦<¦y

¦

-VENDE-SE apto. (fase de aca-
bamento) em Tcresópolis, na
Várzea, R. Delfim Moreira. Tel. ¦
34-4342. 11«90 3600

QUBBRA-íiffASCO — Vende-se
luxuosaV propriedade junto Ho-
tel Pinheiros com telefone. Acei-

to apartamento Copacabana. —
Tratar diariamente. TereKOpblls
2902. 25457 36C0

TERESÔPOLIS i- Rua Principal,
conj. ou frente, cozinha em fór-
ínica. banheiro em cór. Preço
1(1 milhões á vista. Tels.: 57-4940;
57-0704 — CRECI 559 — Leão.

25772 3000

TERESÔPOLIS — Vende-se
cnsa 300m2 com 4 qts., 2 salas
Raragcm e dep. de emp. à Ruo
Durval Fonseca, 900. Aceita-se
troca, Ver no local o Tratar no
Rio, na IMOB. SANTA HELE-
NA LTDA., à Av. Pres. Antó-
nio Carlos, 607. gr. 804. CRECI
28. Tel. 42-9558 e 52-8874.

. ¦ 16810 S600

TERESÔPOLIS — Vendo o api.
209 da Rua Edmundo BUencourt
(Ed. Miss Brasil!, e.| 5 de entra-
da. reste. 20 meses, sem juros.
Aceito composição apart.o no
Rio. Chaves eom porteiro.

2324B 3600

TERESÔPOLIS — Vendo terre-
no centro cidade cl 22-ti frente
Ruo Edmundo Bittencourt 6!- •,, 1Cjt qcaoj -j/.nrt
Sobral CRECIRJ 31. 166'-3 3600 31-1546. 95084 d6QU

i 1''"'
: y\

l 1

CL t n
Companhia Lançadora de
Condomínios. Responsável:
Giusto Morolli (CRECI-J-11
— 209). Rua do Carmo, 17,
2.° andar. Tel. 31-2677 e
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TBRMoPOUfl — Cana — On-
tiú da rlltiiiln — Kllla ,1 qUartlM
«•i armário* imiliulldivi dipemiRll-
rua completas, IM.. liem uiolii*
M-tl.t. raraiteni, uni psr» hôipe-
<(-«. Circundada por boi»* curni-,
altuada em terreno tle Mtvillliii,
NCr» "R.OOO.Oii :.ui.ii NCr" ....
18.000,00 laldo !! 11110.1. Vrr A\.
.1. J. negada* 1JI un 'TODAll''
Cupelle, CR-CI mu». 042* atui)
VENDO"cÃKA: ?'n*. canil, cop».
rei, iivíiik. vi-iiii panoi. n:irai;r.
jardim rio. mi Var/rii 1*011*
55-WBII. 10-01 -itton

TRRKSOPOÍ.IS' • • Aptor 1, ¦.',
S qtoa. c i'uul. rm fliinl llil fion».
tmoito, Rim Jorge I.ôinlo n •• 4nn,«•Mllllo.l lt. Seluntlan I.IICOrilll
Cnnilrucio por i<in)it't>ltiu'li. Pa.
Kantentn n mm otidiolecldo |vln
próprio cnininndiir Mt» lio meies.
1,001)1 iiinln «prurirei do iill.n, kimii
barulho t iiniltn perto dn ccn-
tro. J,t oittrPKiuwi* I prrdlu-•¦in TiMvmipnllH Tratai nu loenl
teler, J787 on uu llln fO.VSTItt ¦•mitA vmiliA nr i Asritii s \
México, ;i uriiiiii SOI, lelef. ...BMIflfl. 43.0711, 33 0031,

IHI40 Jilflil
TBRESÔPÕÜIS • vênVio iilün c
muita água c| rata vrili.i prAxi.mo ctdndr NCr$ 20.000,00 hii.i
Edmundo Bittencourt, in KolirnlCRKCntJ 31. 18848 3000

FRIBURGO 3700

VENDE-SE em Nova Irllmt-
co, apartamentos dv ires
quartos r drmais deiiendôn-
rias im Trata GctuUo Vtirftns,
pura rtitrrjrn em dr/cmtiro de
lüliH. Tratar prlus iclefone.s!
Nova Krlburfio 2605, 'M77 —
on no Ulo dc Janeiro IM-ISIIU.

itiiis; :i70o
KRinilltnO - Voniteinus bali',
ro Suns Soucl, piMitieiin tua* lu-
xtiom cana, unia rom lareira vm -
dndrlrti, intuito, ni/.lnlin, banliel.
ro r' ar.ulr.ln dc côr, inunde K.i-
raitrni, terraço, vista maravilho.
n. Tcruno <• 40» nit"'J. Preço
NCrS 30,000.00, Apiiulinr chn.
tm a Itiin Helena Coutlnho nu.
Tratar t IVKtlNA I.TDA. r.on-
calvo ni»s. nr, ;t, i,.|»-
42-11013 c 02-31113. 1'HKt'l I III.

IKSil*. ;I7imi
ntinntíio mÍivi \m«
luaíf, ft-sliicnc-.i uIIoh e baixos
minto K.i'. lloiol rinrllpii), c
RIU'n(llt, :i »)(•; sttlún V Uirir...
lavanderia, i r.ia. ofivkli acácia. ;!
banhs-. ijaiaccni. elei Wr lurul
r Ir. p/ tels, 31-1101 111-3013
e 43.0313 — ItliAXDAO
CRECI 7li-'. 18111(1 :!70»
NOVA I HUtlüGO — Vou-
do casa, S quartos, sala. duas
varandas, :! banheiros, cltur-
rascaria, casa pi caseiro, ru-
racrin, piscina, telefone, ar-
niúrlos embutidos — Tratar
Mezavilla: Hua rortu-al. 14.
«ala 1-2. Tel. UbG. 1156 ou
KIO .TJ-ílOOS — CRECI 7:15.

:!;-r.ns 8700
FTIUUJRGO • Velo. ap. mõbiliã-
do. na rua principal. Ini'. SEN-
DA IMOIJ. 31-0331 o 3I-2RH2
l-rtECi .1-220 E SIl.VA

III0!'!> 3700
FRIBURGO Vendo r.\^.i :.:irs
p baixos, ;i q\inrtos 1tcm.1t.-1 .|>-
poiidcínclas. em fvenle IMicfie
S8o CItMUtM.tr, Tratiu* tolrfon*;
2-:;o:i2 crtEClER.l oi.

23201 3700
MURY — Vendo (iroa 03.u»0 w:.
•uenlipto, bnnnnnls. eiichoeirn,
lur., o/ empreundo, s km ostra-
ria. 25.000. troco npnrl, lt;n-Ni-
trról. Tel. 2032, Frlbiiritp.

2,3230 3700
TOÜBÍTRGO - Vrniío flÜmõ ter-
rrno linda vista centrn 3i'0 iu2.
E 000.00. Tel, 2f.M - FrlhuvKo.

S3231 37HO

SfTIOS-FAZENDAS 3800

GRANJA ABATEDOUHO e|
boa resldlM.c.H, inobtllíitln, russi
p ¦ empe. separada, lur. njtun en-
canada. 2 m andes i:al|H.o.i |>|
aves. tudo pronto p| fiincUmnr,
a 5 minutos do Km IS da Hu'--
Petrópolls. Frcc.ii: 35 mil oi SO*1;,
riu. a|jtiro«, Infs. costa C,vt'.-
nvs. 30-0802. Ventln)i SAI.VA-
nort C'AKIEI.1.0. CRKC1 27ü

111131 3(100

StTIO-tiRANJA — S7tHV> mt,flíille. Minuta .V..II.J, n| |p,,.
(írç» • t-i. i>ua ..'um., na
o..<a « no (alp.lt> d* ttO ml, (o
d,, lo.mi.itiii itnnleira* - • Tra«
t.ir lei. 3I-B10.I. IIM7 3|U0
s. i,ovnnNC'ó 

'-' 
«uu» ,íui\ ¦.

Iieetnrea t m«l«. uu minuto-
l'«n|iie Ami.ii'. C..-..1 nici.Mc.i.
ili-. elétrica. multa* t>eu(«lto.
ria», vende ARMANDO ¦ . teU i
31-M4I e 3il-230il. (CRÍC1 twil.

itHt MM
BITIO • JaouwiMKUH — Taipu-
ni - Venda-lo e/puelna, ito, I».

gOd, liarei, miita. (nitalruH, «to.
Cliin.i Bico t sundOvel, a 4<l ml-
nulo* do centro d» etdnde, K.t.
I*tin dn Fume ii ¦ ;i 021

14714 3JOO
ATKNCÀO lencno.. pUutv*Ni^is 2U.O0 pi mi, em Miguel
1'OlltO N. Iitllucu P ie».
CoilicrcUi-Oiilcums e SitUn
31. A\ Hn> llriiuoii, 1 s«l.«
352 Tel. 2.i-.wí:i « \:.-ra«
i ¦lir.CI 1.203. 31011 .MOV
l'A'1'l DÕ AÍ.F-RKS VeiHlP
kI| o "I OfOinl1, A i-ttiia4i motulU-
das o1 3 qt.t, a_ii_, Hu, própria
e rneunada Kstr, d.» Mmitlnul-
ra (Hu, a propriedade do Sr,
RANGEI.) facilito, 11. SUA'».,
tt. Gottv Ui.tü, 8" s I0Í. Tels.
.i.'-31Ulii 32-3310 M-Hi)i\l CHKCl
Htll lb>i3.< ;*i>
ATENÇÃO Veiulrju-se tio*
1;..'ondas em Silva Juiilhu Kst.
lllo. Cm» 00.11 10S uliiucltei»
¦endo SOI cm Variem, nutra
com 182 alqueire* con» Wft V11-
1,1111 e tVHi:i\fl em Jacareputua
com 21 alqueire*,, lniormaçJfá
ALVORADA tMl'. IMOB. UTOA,

W. N. S. Copa, 7.U, 3.»l an-
dal, Tel. "'"•! 127 CltKCI 10.33,

237,19 3JO.0
I'a;'.!;NI)A PüoNIMA ItlO, ven-
lio cl 00 uK|. líoom,, .«.le ca^.v'
omn.i!.. poinnr, lu/., I pa<to...
curral, cstilh., muita anua. 1.30
lu< l!'o. Tfiillir v PK. AKV
COUTINHO. Ai llio nranoo,
173. n1 1 701. Tel.: 32-88-U • ¦
eiíK.i 1 3,m. un»k :t«oo
KA/.KNUA l'lti>\IMA UK>. ven-
dn o, 400.000 in2. dHtaule 3,30
10 eastw/oolun, ouirals, banh.,
carrapatloldii. ll nuitra titvid,
mata. cano l'ols. ótima topo*,
hum aces.-o, Trator o OR AMV
COCTINHO Av Rio Rrainv 173.
., I 701. Tel .V.S.H4 il\ 3Ji,

18743 3800
KAÍKNDÂ 1'lioMMA UU>. vou-
do o 1-0 ulq seoin., ncde a"li-
ua, II puiiloii dlv. alamhUiue, oa-
pfurtrtis, f.in.ivi.i'. lf> ctifU^ .'O-
l.o, inutnliii, curral, lu-.. 2 ins'
lllo 'rv.it.ir c IVR \HY COC-
T1NIIO. Av, lio Branco, 113, s|
1 .01. Vel 02-8R44 .(' S.M

IB737 3800

*r_rCPlH«.*_ trni» 1 ,v pi (».(.¦,ir
«.id.v1, Of ( «lua. em Ml|Uel
INirttva, >*l«\v NCif \# iHV. Iwt,
Mv. ANOÍV, CJtVCl W» tOil
Kto • l'«l : M•»*#(, »>*-,» J«\\i
rÁtDNti.i ¦ lUada ao Arfalto
-. Vrn.lr w C W> »tu». SAM».
ca* lelt, melo ethwa, multa, oa-
|.in.<iwv ilUíii,.. v*.<(\<. «Uo,
e«t»hwle« etv Venlt«-je tam
bem • »«0o Um lede. i\«< o
l.l'1-fi, • ttme WM Hei. co
nveio. eu (une ^yl* ilce l» h«

fllbur»v< — RJ, JJÍ4» «00
AK«A CAMVO liRANDlt fava
altio eu |r»ivla ¦ V»u.lo uu»>
c»uu 1,0*0 « w.i\Mnil cada. • \m\
crmelivi u»*v\> o ma [\\( te'e-
(Mie VI tíll iCeteti Ku» \t,
réllO Miuriiedo. St. C (ivaude

IdíV» .1*\V>

ZONAVERANEIO 3900

tl'\»'lt!C Veil.t,, í eu-». *t\l-
laua. i .1* , i yti.. CM , hrtu ,
«•tlliital, M uni o d, tm Pi.
JK-srs. 3I.33ÍS, CKl\'l IU

(MM SiV.i
CAWMIU' V(4MÍ«*a« «ot,
Btl, Antve, l nU etc r-Vnc
37-0*1(1, ;:.\.<>

no

do
ÒXIMA !

ni2, dl.

KtTIO - Perto tle Teresopolls,
com pomar, casa de caseiro, na*-
rente, casa c! 3 qts.. llvillB, I0da
inoliiliad». firf com eaeluielra. lo-
cal maravilhoso. Vendo. Tel. ,
3R-312S, dc 3AYMF..

2732$ 3S0O
I SACRA FAMÍLIA • 2.30 l,s. do

Tílo 3 qtos. — 3 sls. pomar- riacho 13,0-16 i"2l. NCrí ...
30.000 a combinar — Domingo
a partir rins 10'n -• 37-0033
Semana --• 45-0HI2.

«414 3800
SITIO PRÓXIMO RÍÕ — Vendo
100.000n.i2. uma horn Rio, plnno,
residência confortável, casas em-
prOgftdn' (*stnü>-l0i líi.llnti^tvtts.
ceviis, onrHRC, dcpfislto, 10 vacas
leite, (iu touro, envido, porcos,
hnMiVVOS, ntmuir. ãi>ií pis rftco.
Preço 40.000 Vai-, l'H(f. Tratar rir,
ARY COUTINT.ro Av, Rio
Braucn, 173 snla 1.701. Tel ,.
S2-88I4 (C, l.V. 107111 3000
SÍTIO PürSx. IMO - ¦ Vendo 3
yitios, 137.000 o B7.000m3, Junte
ou separado, 2 casas residenciais,
casa emp. 12.000 fruteiras, laRO,
iraraflc, deposito, luv. eléliioa,
Ãnlinhelrn, eevns, cada casa. :'.
[banheiros, 4 .qhnrlos, salas, de-
pendência, varanda. e| caseiro.
ferramenta, preço «5.000 o 40.000

1 -,\ n vlatn Fac, rest. Tratar dr,
ARY COUTINIIO Av, Rio
Branco 17.1. sala 1,701. Tel. ..

.R2.RR44 l'C. 35).
1074!) 3800

GRANDE AREÂ~al bêírii-mnr —
l.SOOncj de litoral próx. A cida-

rie Maeaé — Vendo mi aceito no-
elo riipttnllsta para grando em-
preendhuento ou lnleniuento —
Tel. 481 011 Niterói tel. 2-0707.

I701S 3.100

SANTA CHl'7. - ¦ 13 minutos
eistacito e 8 minutos 'matadouro,
vende-se 2450m2, nfio >• torclro.
plantado. 2 case:;. .Iiiua, cSKfttti.
Jllit. Kua Ftlnielru. 120, onde
poderá ser visto. 0431 3800

FAZENDA PRÓXIMA/RIO^ ven-
do cl 35 ulq. |:rom.. sedo con-
rortavcl. casa/aduin.. casas 'eo-
lon. paiol, oticlnn. piscina, fer-
ramentiis. eslAb.. Kalpòes, cara-
nem, pomar, horln, revo, luv..
l.iplil. cliarretc. Ii.itor. H pastos
tiiv, 100 vacas. Trator c hK.
ARY COtTTlNHO Av. K Brnn-
eo 173. s: 1 701. Tel.ll 52-8344 •

(C, 1IS ).¦'"*• nrA:' ;!iW0

FA-EN-.V PRÕJÕMA/RtO. ven-
elo 11 100 alq. (teOm.. sede nova
ROO ni2, estálv. 1'iUir. aRiuird.in-
le. ensn/hósp.. 10 casas colou.
curral. Rallnha. cevas. innta. pas-
to- dlviri. cavalos. 170 cabeças'
gado. 2,30 hrs.niln. Tratar cl OU.
ARY COUTINHO, Av. |R. llriui-
e.o 173. Hl 1.701. Tal.: 52-8044
(CRTSCl 351. 167S9 3000

FAZENDA PRÓXIMA/RIO. ven-
d0 45 alq. *.rom. 40'.,. plimn. 111/
aVtrtiH. 12 ea»i/rolnn. 4 pasto.%
e»p*e./130 vacas. 1,30 hrs./Rln,
Tratar c| DR. ARY COUTtNHO.
Av. R. Branco. 173. t\ 1701 —
Tel : 52-881' IC SS).

10740 3800

GRANJA — AV1ARIO - - Ven-
rio GB. Avlárlo enpa. 00.000 aves
50.000 ma casa resd.. cas» empr.,
escvlct. vArlos KaR"helros. ps-'«¦tros. pneÜRa. K«lpoe« «batedou-
«>. plntíilros. r<iri. raoRo, hi.-. e
demais benftltorlas. Tratar com
Dr. ARY COUTINHO - Av. Hln
Branco. 173. aala 1.701. telefone
iO-MM <CRKCI S5).

1«747 3800

4000,000 in2. distante 2.;<o
lirs/lllo, 3 resld'luxo. hu. po-
mar. coqueiral, depósito 20.000
ii ilgiia, 20.000 eucalp.. luatala-'
cão tildrAuhca completa, casa»/
emprega., bomba IrrUf,, motor
110 11.P.. '2 tratos, terreno todo
plano Trotar c DR . ARY COU-
TIKHO. Av. Kio Hraueo. 173. »|
1.701, Tel : 33-8844 |C. S3).

\W 380O
Va;'.i\'o\'próxima rio. véu-
do o' :L' alq, cort '»*IttUo, 2 lio-
ras ll:o, 50 . Vúrüea, pa-tos (U-
v .1 . estilbulo, luz. alanablque,
eusenho, nvlarlo 30.000 .abe,
tnolnho, moture*». I •"* o asa1», 5.^
1,'allnhas. pluletro, etc. Tratar o
DR ARY COUTINHO, Av liio
Uoanoii, 173, - l,7(H. Te.: 
52-8344 IC. 33» 10710 3800
l'.\7.FNl)A PliiiXIMÃ RIO. ven-
.Io c 172 alq. geom., l caiar,'
res., 10 caias colou, luz, moinho,
Rilllnh . paiol, covas. 13 pastos.
In/..-'carrivi. hu, 4 currais. I
camlnhilo, 2,30 his Rio. Trota"
c 1)11. ARY COUTINHO Av,
llln Bionco, 173, s| I 101. Tel.:
02-8844 d" 3.31, 10730 3800
KAZBNDÃ PRÓXIMA RÍO. ven-
do c 100 Iq geom.. 10 pastos,
.ii;u.i...i. lu ¦. so-U' motlemu, •¦ '
10 qts., :i banhs elo. PISCINA,
iaretim, eafiiy 'ndiiiiu. i'açan 'co*
lono, i-evas, cslóbuj.. italilis,
ctUTu."!, iii'ii'tna. tVO rab.ftactoa,
.serraria, NOldiv. eletv. oxijf.* av*i-
do, trator, cHtiiiuhão, oharvete,
cnvretrt, cavalíwí, (wrvos. jali-
alias, etc '1'r.it.ir c' DR. AKV
COUTINHO, Av, Rio Branco, 173.
s, 1.701. Tel õ-'-0í!l4 .('. 351.

io7;;h 3»oo
PÃ-KNDÃ PKoXIMA RIO. ven-
do cl 30 alq. geom, 13 pastos,
corl asfalto, curral. 4"ua. S pi-
.adelvas. 2 loguü, caVToeu, ohur-
rete. citima rcsld. canavial, oa-
plnclra. casas'colou, 3 eavaloa,
2 lirs lllo. Tratar cl DP,. ARY
COUTINHO. Av. fio Rrawo,
17;;. s i 701, Tel,: 52-8041 —
tcituci ;'..'".

IliVll st»\»
aTípa km PlTrBUROO Vende-
nn com vinte mil meti v_ t'J hec-
'üTvV.. em mati.s. Bona ruval, ».-
M iicie de 1 200 metro", no me-
lhor cUm.i do ll.wil, fa-tur»
d'*|iufl potável; sitio td«al p»r»
veraneio, (crlius ou (tm-de-Sewa-
no. Preço NCrí «00.00 pajr*»*l
em 30 mf.ll-.aHd.Ad**. de NOK ..
30.00, sem entrada. Tratar oom
o prounelArlo Sr, MAX. Rua Vo-
lutitArlo* dn Pátria, 100. «.paru-
monto 304, Tel, 26-3741,

l.'!OJ SSv\>

SITIO com 23.000 ui2 com 307 III
de frento cercado, plano, com
1100 liiran.lelias, vendo sol» en-
tradd a «'¦' i>ogo em 100 prest.
(V NCr* 200.00 a 75 mt da Pra-
eo Mana, lialar 38-8887.

28171 3800
hV/.KNHA Vendo própria pa-
ia erlHÇiUi leiteira de 330 ai-
(lUcircs, pastagens prontas, ben
ioitorins etc. Situada próximo a
Julk dc Por». Tratar com PK.K-
RONE, Av, K. tUanoo 1511, ni.
720. tel. 52-8913, CRECI 14,

1083» 3800
Sl'1'IO 

'-- 
MAIIAMP.MA • Kst.

."•'rlliurno-Pundos C is'i das Me-
ninas, 2.400m2. frente duas tuas

Casa - l.u'. e i:iia. todo
plantado, 13 milhões facilitados.
Tratar R, S. .lauuario, 124. Tel.
2-7077 — Niterói.

;:í2(üi 3800

SITIO — B, Esperança — Rio
Bonito. 3, 8|4 lalq. gecuiiètrlcosV.
4.000 o alqueire. Pastos, matas,
Ãgua, bonito e barato. Junto à
rodovia. Metade A vista, etc, - -
Tratar A Hua Alvares de Aze-
vedo. 100, — Icarat.

3S35Í 3800

VPNDK-SK Paienda em Cabo
Frio, com UO alqueires. 10 mil
pes de niamiio. 7 mli laranjeiras,
sede casas colono.», pasto para
30(1 resr.es, Preço 1BÕ mil novos.
IiaRiunento a combinar, com ltor,
em NlterOi. Tel. S-31ti!i, Aceita-

•m* nportnmeuto ou cii^a.
J.7ÍS1 *.KW

FAZENDA — VASSOURAS
¦— Vendem-se duos fciien-
dos, uma com 70 e outro
com 130 alqueires geomé-
tricôs, a 5 km da cidade de
Vassouras, na Estrada que
liga Mendes a Vassou-
ras, com ônibus para o
Rio à porta, com ótima
pastagem, 3 currais, com 2
cstábulos para 40 vacas ca-
da um, 8 pastos divididos,
toda cercada em braúna, 7
casas em alv«naria c telhas,
muita água alta. Tratar di-
retamente com os prop. em
MELLO AFFONS0 & CIA.
LTDA. na Rua Consrança
Barbosa, 125, 1.° and. Méier

S..(YI

ITATIAIA V kv» wm ; pa*,
_ a, 4 qtoji. dep ».um« i oc,\
mi. P, tlUndesa. 40 uni viu-.
IIOV o.. \U(IU S9.\*\\l • ,VÍ-!1S>1
t:»t. i„. crvci att,

Wft SSKW
SKPVítUU TVoeno e Ivuiel
toila., a KUd (Um 1„cis,í,mvv
s n», t|V4 S.M'et',t'-i mc.ilo.c.o o
terreno U,Wu\ x .'otvm, :.fo
veiuluto eio. leilão ludl.ial \ill-
icito de At;ãul p.-,o \ el!o-
elu» CANtMOTA, qumt«.(ei«,
i-, de Maio de IWS. a. 10 i\l ho-
VM, no local M«ts int, tel,
42-1420. IS.**«J .tiliSi
i'AU(.» PttlO PKVXmiU »eu.lo
um terreno 20x30 noih .woo a
vista tratar ltar**ó de .Mo Pino
ci«oo 2v>. nal» 301 Ua( M |(» a«
20 br oüviv'! t;,vt ,•,..•(> (HnrUim

2USW sw
CAXAMUP - Wiut» NCl$ ,,..
;_.(M.'0. Paolltto, casa »le caiins-,
K,ti petleval: 10 NStmS. » qtsai. etc teu li.-o.tc o-.ulto,
300 lutw » t K do .ro.l-.o li
SIl.VA R. Uonc \v.n. S-) ^ «0\
Tels 32-3Í40 ?i.'-s?so SKl.JiStVI

CltKCI 818 ií<(0 J-XM
VUI.AUK ITATIAIA Ucí.-.-.I'

- Penedo Vemievis> .-itu* . ,
>i 1W1CJ cercado redtw iMsiuu
Pi>iiur, ca-ca nuwiivU^ * qUw» «"1
u'.>, sis, lut eliítiioa JwVMjMíia,
üariigem 3 canos, sano,*, o 0a •
svilv, UOin rio, piss'iua uatuiat,
eo mllhoe-s a fwiuiinav. Tel, ,,..
27-10.11. ,"ÍSlt SHM
PAVl IH> AlJf"_R^ \en.lo
casa veraneio p| Uc. â<ua NX'(J
4.ox\vt\> ou ttssx< por mura na
tMl. Dou ílitisr-iuca, lli(o«naca.>
cl próprio. Rua .-.ao iam i!ou-
/.aja. tí-Ví. S.l\> CrtaUWÜO, GO
MANOiT.. IW18 Í9W
VKNDK-8K um Atilo em Aico-
'elo. com v> OiVuiJ. IiíVa «ij

eçútt nmceu.e. APfiWft*3f> oíf-í**
tas. 45-7M0. S»W SSliMl
PEDRA IU'AUA VIU Vou
dem-se 2 excelentes h>te-;, teu»
do cada t.\\3't. \\\t p.\\>,«, tel,
4i)-V,2;:. ii«W. «hv
VRARUA.MÃ Vcn.ie.sí lev»
reiw, Bairro Novo Hwl-xMitt!
Preço baixo. '1'vatav o v-ivottc-
lana. Tel 43-0131. PiSM Wi\
SKPJífWA • Vemin ,-..•. ca-.a
l!( J J, Soma tUitcncoMn, AS

Piau l' l.Ut/a fial-r uo
Hval o Si RRAOA oo. Vele-
lone 4í-OtM2, PViií J'\M
AKARUAMA Vende-oe caía
e| 3 quartos, .*'>. covliiba, bn
nhelro, asna. hu. e'.\ Verivno
7l\i ui_. 1'ratai tel : ? MÍS,

SSÍ98 S?W
ÃRArtÜAMÀ ; Avea \.M mi",
casa, fruteivas. (a.-':Uta .sr, ro,
trada e 4 ««o*. Pais'. Ib\ Ito-
lande. Hivsv«!al AraYU.Sb.V4.

_:I4J» Si»0«

ITACÜRUÇA IRia de Itacmu-'
ca - • Vendo ótima caria o prata
particular. virt.-» paiioiâiut.a.
rampa t Bara sem p tvarvci
Varanda, sala 3 qts '• bai.li.

\\ visitas, wi& A* .í-.(*i\.» et»-
Tratar 32-0730, 42I-M3S Ulo
tltl CltKCI 3*7 J «;:.

IdíM ,W0

COMPRA E VENDA
DE PRÉDIOS E TER. «1

PROFESSORES I
VrÕlAO Voei qu» ((Vsta da
IM admirado prof. KvlUalo lha
.mlto» im lueèttM do momento
iiinniii neniio Iniciante. Tel, ,.,
S».'3rt. M7M 17
MUUl'U(J(> Peq. ap.-Sor'
moh, alu»a-»e qualquer perio-
do (inale, \\\t* d» feiotaal, í*ca.
tle-IÀllo VktV»r, 1IHI --¦ inf. Nite-
IvSl, >iH.\. *32rW 37
PitiifA. Canto, ionra prAli-
,« «prvfelcis» v«)e» en»luan-
.to musie* ci»««ica on ponulor,
, leoHa milfeln plano
S.iiirn:.' ,»enliorn>. Tel. 30-5*00,•>1S« 07
P\Tt\ Mi^AS P SKNUOUAS •
Pivfl«»no i-eiHlora, llmne»a rie
pele e mi.qnl»i;e. dip'oiua lio
llusl — lei 3»-3li27.

UMfi ST

MIAS )VM5TIC1'I..M1FS
1 fvioiu \nim*r',o e ultabetlíH-
,;io . íí-3121' — GLÔIUA.

11*03 «7
vrsniu'i..Mi MrmiciNA."iSio-'.o»is. r'l«ics. Química, UarAo da
Tine, 3M, «pi. 104.

_1S75 «7
IN>;|.*,'!. para principiante..,
principalmente *ina«tal. colegial,
e \-e»tlMil»i. tel. 37-S02.V

«441 07

MA1-MAT1CA — Proíersnr.
emanhairn civil o militar, le-
dona para o (liia.lal ~ Tel
34-1313 -- Tliuc*. 

^^ 11ÍB3 07
PÍWITOSÓHÁ7^e^_paiihõl~il»
aulaa a domicilio -- Converta-
«Ho - Oramátlca — Art. SO ¦••
Tel 30-4370 2817« _*7
PARA MOCAS X SENHORAS -
bemlo.ro, e fácil — llndojl rlllo»
e peruca» •- m*todn fícll •
luoiallvo — Tel. M-3II27.

11047 07
BARATA RIREIRO, 307 —
Alll*0--e ap 304, sala, quarto,
cozinha. banheiro completo,
l.ocai ótimo, familiar. Preço:
\Cr$ 300 00 e taxas • • Visita fl
lllf, com Zelador.

27423 07
prop. Prepara puro. c. Militar.
Pedro 11. C. estaduais. Admifc"Ao
ao Rintlalo • Mat. Portllgueji e
MalemAtica e lnitl^R — Tel ...
47-8207. ________
MATBMATICA, FÍSICA _ QU1-'
MICA — Aluno de engenha*
ria leciona paia ginásio e Clen-
liítco. Tratar com, Marcos pelo
telefone 30-2003.

14743 S7

MATBMATICA - Dou aula» pu*
ra (ilnialo, cientifico e Ve.sill.si-
larea do engenharia, economia,
«te. 43-8263. 1B777 07
ALEMÃO — Aula» dc gramátl-
ca e ronvernoulio — 47-2022,

18043 87
PHOFTSSOTIA DE PIANO"'--

Ttoria • Holltjo. aperfeleoamen-
to dt rilmoa e prlnclplnnteii,
Vai a domicilio -- Tel. 20.3233.

10088 87
PROFESSORA de inglíi e frnn-
e'-s, diplomada, ensina n erian-
cas e adultos — Telefono 2.l-_)in• • Fhimenfio. IBino 117'pRtiraSSÕHA 

DE PIANO K
TEORIA, diplomada pela Ffe.
Nno. de Múelcn, entlnn a criança
e adiiltns. Tel 43-0734 -- Fliiiiten-
KO. 18107 117
PORTUQU-S, especialmente re-
ilacãu. de manhã, de tarde, de
noite: Baratn Rlhelro, 302Í716 —
1.38-7062). 26102 87

INGLÊS -• Professor com ex-
pertencia formado em Unlver-
sldndp americano dá aula? a
domicilio. cotiveraAciio, viagens
e gramática, Tel 32-0231.

H426 87

otjscnrriVA
Aula Ci» «t.Ofl

Cientifico
Tel.: 37-2080."3883 «7

FRANCÊS — Senhora paritlen-
se da aula» de converaaçAo pelo
método direto. 37-1870.

23804 B7

GELADEIRAS
ATENÇÃO - Técnico alemai
ooiueit» geladeira», moior aulo-
iniliêxV i-"lav, carta d» gA», aer-
(tv-o tavautido. Atende a dorm*
cttto. Te',. 3J-I0T0. .loaé Se^r.

8332 S"
.:r.l,ADKI«A rrifidalre 10 péã.
moderna, modelo -.ttper-luxo,
\ enóo ui tente. haratlMtinO, Rua
Sou.a l.lnis. 4.1. apto. 41J. Co-

23677 30
i;K.I.A1H'.U;A - V«n.ie-se Golds-
tvt. 9,> pís. ótimo estado fun-
, uvaanient.v Ni"i$ 300,00. Av. X.
S. ('ooaoaJrans, 340 apto, 70t.

10117 W

Técnico Alemão
COMO E PINTURA

DE GELADEIRA
PINTURA .
BORRACHA... NCr$ 20,00
Servlon suranlido — Aten-
de se ilouiingus F feriados
em qualquer BAIRRO,

Tel.: 42-7969, Sr. HANS
S347 _5Í»

GELADEIRA PINTURA
A DOMICÍLIO 50

V pistola com tinia porcels-
n'.-<*iis \))U_f_M-_ a famosa lili-
'.» c.uilra terriisrm. serviço ga-
iauíi.lo. ,ol. borrachas, oficina
.••peelsMja.ia Rna Fernandes
i!ulm>vSe«. (rj Tels.: 20-3944 e
4««VM) Sr. HUGO. 90O1 3»

PINTURA DE GELADEIRAS
A PISTOLA NCrS 40,00

Uovvaclia 50. tamhém mSq. de
lavar e arm. de aco. Conserto
em (ri ai a domicilio. Tel. 32-4*>lR

• CIUSPUI - >.* teira. M-TO 50

0ON8KT1TO8 reforma» de ar con-
diclomido, geladeiras. Rua do
Acre 54 s| 1 — Tone: 43-4303 •
EUCLIDEB. 16943 30
VÊNÍ5Õ urgente barato uma ge-
ladeira Frigldaire nova. — ver
Praia de Botafogo 430/609, a
qualquer hora^ 9405_59
"v_-_--~tÃ" GE- de ÍÃlio.
Americana "Duplex". Vendo 1
com 12 pés. degelo automático,
luz ultra violeta, quase nova.
Rna Teodoto do Silva, 227.

11884 50

AT. TÉCNICO ALEMÃO"
Conserto e Pintura de Cela-

deira. Serviço Garantido. Tel.
25-3130. 9443 jtfl

Pintura de Geladeira
A Duco, i Pistola, levando apa-

.,- ir rclh0 «<>ntra ferrugem, máquina
Nfr> Al iMl dc lavar, armários, colocação doI1VI.» t_,v/v hnrr.(,h, ,«4,-8,, _ PINHEIRO.

28194 59

ITALIANO — Professora ensina
seu Idioma — Principiante
conversação, viagem, literatura,
arte. Tel. 37-0343 16258 87
FRANCÊS — Método rápido. En-
slna-se a falar corretamente cm
4 meses, sAbre viagens, lltpr.it1.:-
ra, gramática. — Professora
parisiense. Mme. Bcrthe. ...
23-8435. 13885 87
VIOLÃO — Solo ou acomp. Mú-
sica pop. moderna — 1 hora
aula por semana — Prof» Dl-
NÍA — S8-10ÍI6 — Muda.

1G650 87

MOÇA estudante, dcscodòliclo
britânica, dá aulas a domicilio a
crianças e adultos, ci prática.
11KDV, 43-00112, _ 102u0_«7
INICIAÇÃO niusloal — Aula tle
violáo prático, pintura, Lamo
Machado, 21. apto. 302 - Tel.
23-3400. 10843 117
SENHORA americana dá aulas
de Inglf.s. Tel. 27-3043.

«478 87
INGLÊS e MATEMÁTICA —
1° e 2.° elclos. NCrS 6,00 por
atila na rasa do nluho. Prof.
Hllary. 2(5-2055 e 26-9314.

18135 87
INGLÊS — individuais —
Principiante e conversação —
Prof, SEIDL - Tel. 57-0784.

2Í)117_87'APRENDA 
pintura. sem

professor, por indo do livro"A Pintura a óleo Ao Seu
Alcanre". A venda'na Casa
Cruz, Rua Ramalho Ortleão.
2__ 17796 _87
CtLIOS — Rnsino em 1 au-
la — Tel.: 28-1497.

_ 261J_L87
APRENDA Ã" DIRIGIR, tili
Wolks — Aulas diurnas, nolur-
nas dom. c tor. ap. a domlcülo
-- Tel 37-0037. 0458 87

\nO_AO — Ensino tocar e can-
lar — Senhoras e crianças. —
25 mil. 4 aula. por mis. — Tel.
28-8409 — Botafogo.

16612 87
PIANO — TEORIA — Prepara
para a escola de música --
lnicl.-iono musical e iniciação da
criança no piano. Tel. 46-7787.

18030 87

borracha. 32-0383
A domicílio.

lÉCNICO EM GELADEIRAS
E AR CONDICIONADOS"REFORMA-SE"

Serviço garantido. T. 48-9132
_- Sr. UTT7. ou WILSON'.

11843 59"CONSERTOS"
Geladeiras — Ar Condicionado

E MAQUINAS DE LAVAR
(TÉCNICO, AlemSo e Húngaro)

Oncamenro*. t' compromisso
Tel. 32-9781 e 22-4704 RADAV

L6816._*9
Geladeiras

Temos que desocupar lugar so-
moi obrigados a vender 100 se-
ladeiras (íclomatic e Brastemp a
preços 50% a menos das Tabelas.
Ver Estrela de Prata — Av. Co-
pacabana. 381 — Loja 211 — C.
Comercial. ' 25569 59

Técnico de Ar Condicionado |
e Geladeira

Consertos com carantia, qualquer marca, no local. Vi-
Mtas srátls Vécnion sr. Souza. Tel. 41-0954. 13613 59

Geladeiras Consertos e Pinturas
Consertos de geladeiras domésticas de todas as marcas, Ar

evcmilelonadi) e mfcnttna de larar; aparelheis de. motores elé-
ixtco». enceradeira, aspirador, liqüidificador, etc. Serviço garan-1 tido. nn» -espoleta Mi-nís, 159 — Tel. 57-8810. Llneu. "8298 59

APRENDA dirigir cm Voltonva-
ttea novo, 867. Instrutor com 20
«uios de prAtiira, eiuiina motorlí-
tas. amadores. Atendo a. doou-
i.ílio, dou auln de regulamentos.
TeU. 46-9438 _ 28-2319 — COR-
RETA ou -TVO, 9445 87
PROFESSORA formada leciona
curso primário e matemática pa-
m ginásio. Informações pelo
telefono 45-8*34, dos 8 às 11 ho-
r-S, 16895 87"MATEMÁTICA. 

InglEs, Portu-
gues. Francês, Física, Química,
Desenho, Descritiva, pelo prof.
MARIO DE ORDIGNY RODRI-
GUES, com prática em Paris.
Londres e Lisboa. Antigo di-
retor na Europa. Hua Alzira
Brandão. 128, fundos, apto 301
— Tijuca. 28184 87
VlOLAO — Prof.» leciona p.
música ou ouvido. Só moças. 30
mil mensais. Rua Tonelcros, 194.
apt. 904. Copac. 27491 87
PROFESSORA dipl. leciona ma-
tem. e português ginasianos —
Tel. 48-8541 e 37-1687.

25632 87

AMERICAN TEACHER íala, lê.
escreve, de 2 a 6 meses. 46-1787.

 23615 87
AULAS particulares de Mate-
matlea e Física por 3.° anista
Engenharia — NCrí 7, casa alu-
no. NOr$ 10. R. Constante Ro-
mos, 82|203. Copacabana. 57-400(1.

14712 87
MATEMÁTICA 

*—' 
Portuguâs —

Prof. militar recupera aluno
qualquer nivel. Copacabana —
Tel. 57-4000. 14713 87
INGLÊS INTENSISSIMO — Pro-
fessôres americanos. Rapidíssi-
mos métodos audiovisuais, alóm
rio regular. Curso Roosevclt —
Sen. Dantas, 117935 — 52-9649.

19201 87

Inglês - Francês - Alemão
Professora de Universidade, ensl-
na c/ grande prática. T. 36-8007.

27516 87

GEOMETRIA DESCRITIVA"
Leciono Vestibular e Cientifico.

Tel. 37-6160. 25606 87

INGLÊS — CONVERSAÇÃO —
Senhora inglesa dn nulas de con-
vcrsaçno individual nn casa dela.
Tel. 36-4880. 25571 07
APRENDA DIRIGIR VOLKS —
Apanha-se • no domicilio. Aulas
diurnas e noturnas, inclus. dom.
e fer. Proparn-se does. sem co-
brar matrlc. Temos também ms-
trutora. Tels. 56-7191 e 57-7845
— MAURÍCIO. 20271 87
INGLÊS — Aulas particulares
para principiantes c alunos dn
ginasial e cientifico. Tel. 37-1720.
da manhã (Leme). 23640 87
MATEMÁTICA — Militar. Ãu-
las particulares Rin. cient. — R.
C. Bonfim 546 c. XI. 11773 87
INGLÊS Aula» Individuais,
conventoefio, correçSo de pro-
núncin.' NCrS 10.00. Fone: 
25-0920. 19221 87

TAQUIGRAEIA MARTI —
Mét. moderno de 25 aulas.
Adaptável a qualquer itlio-
ina. Inf. 56-4843, depois das
14 horas. 29466 87
PORTUGUÊS. INGLÊS,; MATE-
MATICA — Preparação intensi-
va para exames e todos os fins.
Posso ir a domicilio. Telefone
56-3892 — Av. Copacabam, 777.
ap. 803. 27421 87
ALFABETIZAÇAO — Adultos e
crianças — método moderno e
eficiente, dificuldade em ler e
escrever — 27-2691. 19127 87
ALDA PINTO BASTOS — Can-
tora e organista Internacional,
que se exibe todas as noites no
Jantar Dançante da Churrasca-
ria Galeto, leciona e dirige no
Conservatório de Copacabana —
Cursos de órgãos, violão, canto,
guitarra, baixo, acordeon. piano
e outros. Informações 37-3642.

25595 87

INGLÊS — Dou aulas indívi"
duais ou grupo, para principian-
tes. e aulas de conversação. Tc-
nho curso completo do IBEU E
CULTURA. Telefona 47-2403.

25685 87

FRANCÊS — Viagens — Ve"s^
tibulares — Escolares — Prof
HENRI. Parisiense leciona em
casa do aluno. Z. Sul. Fone:
37-8675, pela manliS.

27567 87

ALUNO SEM BASE — Mestre
experiente dc alta eficiência
prepara em Português. Materna-
tica. Línguas. Biologia etc. —
Qualquer fim, inclusive Art. 99
e concursos. Mélodo exclusivo,
com orientação psicológica assi-
dua. Aulas na cnsa do aluno. —
Prof. RENATO. Tel. 25-0348.

27515 R7

INGLL- — 15,00 meiiHiih —
Senhora iurclêsa Icriomi ir
idioma. Tel. 42-70(i!l,

_ 8:ti(L í i
CURSO Urca Audlo-Viiunl
tle japonês. R, Cândido Gral',
fré, 39 - - Tel. 26-8071.

00037 87
INGLÊS — Professora leciona .
principiantes c ndlantados (pr.v
mátlcn e convontiçao) NCr! |16,00 por mOí — Tel.: 20-01.".'
(Tijuco), «848 8*
INGLÊS — Na 

"residência 
do

aluno. Prático, conversação,
ajuda nos estudos, viagens - •
lircndo srta. DILA, 46-0731.

25630 87
JAPONÊS — Na residência
do aluno. Principiantes, prá-
lico, silabários e caracteres,
üecado srta. DILA. 46-0734.

25620 87
TAQUIGRAFIA MARTI —L
Km Portuc-ês c Inglês PatfH
Com. Jtirid. c Diploni. Aula
Individuais — Tel.: 47-1952.

__:!_*_87
INGL-S.nato. leciona ã domi- gcilio. Telefonar 2a.-feira 13/.' B
das 8 às 11 e das 14 às 17 lis %
Para 22-4648. Mr. Michael. «f

8349 87
CURSO p, motorista amador n
profissional. Ambos os sexos' —
Apanhamos na residência NCrS
0,00 por hora — Tel.: 27-50411

. _ 23756 87
TAQUIGRAFIA - Ensino em ln
Klês — Sistema Orestr — Tel.: . ,4L
45-0411. 257-17 I. "

MATEMÁTICA. FÍSICA E DES-
CRITIVA — 3..° anista Eiiííc-
nharlii (PUC) ensina — .17-1661.

14738 R7
FÍsTcÃ"— MATEMÁTICA -'•
Química — Descritiva — Troí.
er.R1? civil militar, nulas pnytl-
culnrcs, cientifico, vestibulares
ginasial. Tel. 57-3732. . . f£ft?_ !__L-i
ARTE CULINÁRIA - Plnliirn Cl MJ
Ogntn, porcelana, violão, trio :«í
ciochfi. artesanato, trabalhos e •,'fl»
couro, etc. Pnru senhoras ar M
lescentes e crianças — Tel.: -TO
27-4957 — NADIR FERRART 

"-«( I
Clublnho de Arte dns Estreltnh. 'M
- - Humberto de Campos. 6Hã a .;
<;U2. 14787
INGLÊS -- Ginasianos c urllK •
plantes — Aulns Individuais
Vou em casa de alunas era G
pacabana — Tel.: 57-9193.

14793 B.

VIOLAO — método dc cifras <•
lácll e moderno só crianças r
eenhoras 4 aulas ao mês 25, po."
música 30 — Av. Cop. 945-401.
36-7724. 27630 87

MANICURE PEDICURE — cm ÍÕ
nudlas prontas trabalhando, to'1,
curío 30,00. corte costura 25.U"
ao mês. Av. Copacabana, 9-'
ap. 401 — 30-7724. 27031 8.

INGLÊS — Português, francês.
Traduções. Aulas. Elevar mê-
dia escolar. Oito aulas. NCrS
20,00. D. Ferreira, 76/101. Tel
37-3008. um S"

CÕRTÉ E COSTURA —
Particular ensina — Método
centcsinal. Aulas dc tarde.
e noite. Aprendizagem rãpi-
da. 37-9081.. 1480 8'

ü
«a_

CURSOS DE EXTENSÃO
Fóhre Artesanato. Nutrição e
Vestuário (corte e costurai c'
certificado. Inscrições das 15 às
20 hs. Faculdade de Ciências Do-
mestiças. Rua do Senado. 15 —
Tel. 32-3520. 17973 87

VIOLÃO E
GUITARRA

EM 10 AULAS
15 anos de estudos. 105 "Clullar

Tests". ALTO NÍVEL. A maior f
indiscutível demonstração do PO-
DER rio ensino MOTIVACIONAL-
VIDE7.A, está nos 163 PRESEN-
TES recebidos em 1967. Alunos
e Pais emocionados, reconhece-
ram através de PRESENTES es-
pontãneos e comoventes a EKI-
CIÊNCIA dos processos VIDEZA
em 10 aulas. — O reconhecimen-
lo posterior da verdade, ratifica
o princípio do "GASTAR BEM"
e confirma TUDO o que DIV-UL-
GAMOS; — 47-9904 Cx. Postal S48S
-— ZC-95. "Contatos Domiciliares".

23637 87

BANGU — (<rauil- (rrr-niu
tle esutilita, eiilrt Wanju e
Guilherme Silveira, i«\V\. Va-
táditl, Una furwnrl 'tainarl^
do esu Havana. Prov*» 1O.0OO
A vista. 'Vr_Ur eftttl dono
Nino. K\t_ São Bento, 14 eofo.
(Plôx. »\_. Manai. Tela,:
33-4ÍJS e 85*4855,

ItiSSÍ «1
ITAirAVÃ"-- Vendo íwa \<W«
iiVJ llinto Hotel Santa XUViitcn
\Cv$ 241 800,0,0 • 'Vel, KMTÍÍ c
(,roj.. • _ laass v>t
1'OMVHAMOS ou wndeiuor o
seu imóvel. Tratai tt» A\, Su»
butbatia, 0782. iVt. 1Í-8&8S
Itirulvn f.rasa - t'lit.'l'l ti ' ttUO.

mu »>i
VKNORMOS o seu Uuóvel ent ts
hora*. 'IVitton cotitiuadov em tit
tia a üoua Norte ttetittptt lltatt
Av. Siilniibaua, S7*:i. 'l'cl, ,,
49-2083 - l'l!r,VI i •' UMl».

I»m "I
POÇOS CA1.D.ÃS! • AnUv ent
i'OUSttucão. 1-3 çi í yttvi, i.r.\\.
lnv cidade, Partir tf mil rtn,
com v»e»i. entv. l'i .ií.'St'S •-
37-3318 - 1'icct 4.V»

iftlUí Ml
BHÃStÜA - ¦ Cidade.» Satélite!'
- - Vendo 3 lotís ent l,u*.Haii!,i
cotn IO.WO«\3 - anua vutal. ê
l lote em PlaiitiHUia ctun ,,.,
lO.OOOitó - tscin locallsaitiv-.'.
Tratar com NUNKS 3i)-7WÍ t.
M6-887;) 3'fii'! ftl
VBNnQ, perto da TV-Olebo,
tevr.no 10.XSO, com * caraa: e uni
terreno 12x30, Varcjue 1'eitlial -
Cabo frio ¦ tueovuiacfesí tel,
80'«S,"7. citvci ow. ANntiAii^:.

l»liT.S l>\

ItARRÃ DA TWtíèÃ 'Vcri'*'-
!to l.4c3 ma. H, C».Utetr\\í f30«
mes 033. Vendo ou fivçe ursv.-
elo com aoattatuetito RS, tVti-
Vio — 43-4481), ttMWlí 11 horas,

PORTO AWRQRK *' PWlftttte
«pto, 3 cito, o! »l»t* tlttattw
por apto, (»« Í4-3V.10 «amei
07 dt. NKLÜON. tí"'»lS M

TELEFONE 86 CENTROS E TENDAS
TEi.KFONKS — Temos para
iraiisferíitcl» tmediata tôda-i
a» Hntias da OB. Oferecemos
as maiores .arauiias e da-
ino?; »n melhores re-
feróm-las l.isnc R4-4987 e
otiaiue sra, ELZA.

SS189 86
Tia.KVONKS — 28 — 48 —
>4 — n ~~ 4.^ — 32 — 42
4'oni.prn e i>a-;o na hom cm
diutteiro Tratar sra. KLZA
— Tel.: B4-49ST.*28190 86
vy.'.Mitl a« Ünlia* -- 58 — 30 —
•;¦) e o teletòtle especial — J9-9

- Vi .iii,*t'ere-sc na mesma hora
tudo a Cia. Telefônico -- Tra-
tar t(Vfto33 ou 32-Õ330. - ¦ Praça
Vioilano, 19, grupo 55-sR. Cine-

OOl1 88
- Pcnmito por 28, 34.

Urgente sem inier-
34*7959 -• 48-5ST0.

20010 Sfi

itlltdl.t.
TK1.. sr
43 UU 04
l\-,rxiift\ i.i-.

1'MIO \t)tA_TA_0| preciso 28
.. H _, 04 — 43, ou troco p.

to!, SS ou 4>2 -- Serre também
«iesllaadivi. Tratar hoje: 34-0781
.-,t «manhS 43-9038. 19297 80

A__N4*?AO _EI>EPÒÍÍ_ —
-r,-V,. Vertno Usado c trans-
fito dc nome, NCr$ 2.500.00
nu troco por 37. 36, 56, 87
i um uma volta dc NCr$ ...
MHi.OO. OlspòUSrj hitcnncdiá-
rl«> Tratar Vel. 4S-3090 ou
H. Vnisuatana. 118, sala 601.

18260 86

EDIFÍCIO
compro «ni ««ilttcio utotu.i o-.i

mias" orottto, também potVc. >èV
..cupatlo. Tel 47-3S3'i \VKt\«
IH'1'K - 1'ttKlH SO. ;j'í\!» SI

PARA BANCOS
Vettilo edlficlo lutelto uo Melcr.

l-ra banco «u boite tt* Una lHai
da Criií, entr, de NVrí 400 ,
29-7«73 -- Ulim SSt, S0TM 8V

BRASÍLIA
Comprei de Imóveis. Pes-

soa de Brasília, de passa-
gem por esta cidade ate 0

Tels.: 29-2092 e 49-3261 ou dia 20 do corrente, compra
Av. Princesn Isabel, 323, gr. - e paga a vista. Tratar c

____*___ - PRKCISO-ura da
Unha SS ou 4õ. Tenho um da
Hirtiíi 431. ttarfl trocar. DIR.HTTA-
MV.WK retn intermediários ou
>'(\-\:e*i>a> Tratar pelo telefone ..
5S«oStS> tlaa 9 As 13 horas, de
tesnuila a veyta-feira.

ítaso 80

-õ_-tt_| VRNDO OU PERMXJ-
TO U.naiqnev Unha. instalações
lApiViaii. transações legais, pa-
S.uUiStttci A vista: transferências
imediatas de. nome e endereço
a.v*Arào nnrtuas da C.T.13. role-
icliclaj idôneas. SYl.VIO 42-3813.

178?0 8B

MUSAS _ÊLE_dNIOÃS \—
1'HX e _ A1.X. Coiupro c ven-
dn. Transfiro dc nome. Don
solida» referencias nesse ra-
mo. Tratar A Rtin Um-;naia-
ua, HS. sala BOI, Tel. 43-3090.

18261 86
¦vnl,. DESLIGADO -- Compro
tiut de partliíUlar, pago a -(lsta.
S8*9fti4j *___ 88

Vende-se Telefone Ramal 57
Tratar Tel, 87-3741

980-32 88

1209, Copacabana — Tel.:
36-2767, CRECI 1206.

20761 3800

Sr. Oswaldo — Hotel Ser
rador apto, 602 — tel.
32-4.220. 16771 91

TELEFONES
íi. *.V 53. ?.«. 57. 58, 59, .10. 31.

:>'!. S4, H. S7. 33. 42, 45. 4«. 47.
IS. 4!>. &Ü, 34. tt, 87. 88. Vendo e
compra tilda» e-ta* linhas pelos
melhore» (irecO*. Consulte rAU-
i.ti UOWtvRTO -- Rua da Con-
.•eiçje. 104. 170 andar, -ala 1.707'r»l 

JS-J-OO — esquina TVeid-
ileitte Varss*. 1T730 88

"Okô, Caboclo"
O presidente da T«nda Mirim.,

sr. Beniamin FiDuetredo, tstá
Innçando o Kuro Okê, Caboclo,
editado pein ECO. SSo mevsa-
Utvs do Caboclo Mirim recebi*
des por esse pai-dí-santo, que,
olím de dirigente md.rinio dn
mnior orpdnijaçno «mbaudi.iln
do Pnf.í, também, é presidente do
Primado rie tJmbanrfii. As 7nen-
sapens do caboclo oue dá nome
d podero.va tenda de SSo Fran-
ci.vco Xavier abordam os mais
diferentes assuntos. Fata da es-
cola dn «ida, do terreiro, do cor-
po emocional, dn obsessfio, da
fonte dc «neroin, contendo, ain-
do, ctirinibas (pontos) e oirtros
estudos1 sobre a umbanda. São 137
páf/tnas escritas por um prati-
cante umhandista, que nasceu na.
ralipião e que desenuolueu, ao
md-tmo a Tenda Mirim, que,
hoje, possui decanas de Jiliais
ia Guanabara e Estado do Rio.
E, ainda, dezenas de militares
de associados.

,4s metisaaens do Caboclo Jlli*
rim derem ser lidas e analisa-
dns pelo seu conteúdo por tel-
pos e con/iecedorcs da umbanda.

Um presidente de. tenda en-
tratldo na iiternfnra umbandista
serre para demonstrar como a
relipiâo e.sld (nmanrin corpo eu-
tre pessoas âe categoria iníeífc-
tnal. ífá nnos os chefes de ter-
reiros ermit., (lorínolíMcutè, pes-
soas de poucos coii/ípciinejitojç.
Hoje, como se reri/ica jicio
exemplo da Tenda Mirim, afra-
vés de Okc. Caboclo, vê-se que
a nmbanda csiá conquistando
camíitios mais evoluídas da so-
c:edndc Por isso mesmo é que
a obra merece os aplausos de
fados os jühos de jé,

"Oração c Serviço"

Subordinada no titulo "Oracdo
e Seruiço», o Espírito de Albino
Trt.reirn ditou oo mídiinn Fran-
cisco Cândido A'aiHcr a sepitin-
le mensagem:

*Oracfio é requerimento da
rriatura ao Criador. Seruiço i
condieno qiíe a lei estabelece pa-
ra fôdns as criaturas, a /Im de
que o Criador lhes responda. Me*
dtfacfio estuda. Trabalho realf»

-a. Observemos a propriedade
do assêrto em quadros simples.
Somente nobre é pedido silen-
doso da Natureza a que se la-
ça tierdura e pão. Mas se o cul-
finador mio desenvolve esforço
conveniente, a súplica riva des-
saparacc. Lira edificante i ape-
lo sublime do espírito a que-se
creram instrução e cultura. Mas
se o .homem não lhe perlustra ns
folhas no aprendizado, a sabia
rnpntiua fenece, em não. Miisi-
ca, ainda, mesmo divina, se mo-
ra exclusivamente na pauta, è
melodia que não nasceu. Invcn-
ção sem experimento é raciocí-
nio morto. Oremos, meus irmãos,
mas oremos servindo. Constru-
ção correta não se concretiza
sem plantas adequadas. Mas a
planta, por mais bela, sc?n cons-
tração que lhe corresponda, se-
rá sempre um sonho, mumifica-
do* em tábuas dc peometria."

Movimento
kardecista

São estas as atividades das sa-
ciedades espiritas-cristãs, que
obedecem a orientação kardecis-
ta, na semana que hoje se inicia:

DOMINGO, 12 — 11 Conferên-
cia do sr. Armando de Assis nn
Federação Espirita Brasileira,
Ananiria Passos. .10. às 16 horas,
sobre o "Dia das Mães"; 2) Pa-
lestra do dr. Pedro Franco Bar-
bosa.ua Cruzada dos Militares
Espírita. Rua do Lavradio, 76,
2.» andar, ds 10 Horas, sóbre
"Episódios Históricos do Espiri-
tismo."; .11 Palestra do ar. An-
tónio Vieira Mendes na Lijfl Es-
pírita do Estado da Guanabara,
Rita dos Aitdradas, 96. 12.» an-
dar, às 18 horas, sobre tema
doutrinário; 4) Reunido do Culfr»
Cristão Augusto Palm, Rua Joa-
qttim Rego, 38, apartam ito 107,
consta7tte'de encontro de ovons,
d* 16 horas, jjara estxidn Co te-
ma "Idiotismo e Loucura e Pa-
lestras, às 19h30miu, do sr. Ar-
tur da Silva Araújo sobre "Di-
reito de Locorrmção" e do dr./
Aldo Januzzi sobre "Ocupar o
último lugar."

SEGUNDA-FEIRA. 13 — Pa-
lestra do tr. Abelardo Magalhães,
no Grupo Espírita FaMno. Rua
Lopes da Cruz, 192, Méier, à noi-
te, sóbre "Preiruiçío."

TERÇA-FEIRA, 14 — Confe-
rincia do sr. Paulo Afonso na
Federação Espírita Brasileira,
Av. Passos, 30, ds 19h30min, sâ-
bre "Encarceramento de João."

QUARTA-FEIRA, 15 — 1) Pa-
lestra do sr. Alfredo Vaz de Car-
valho no Solar Bezerra de Me-
neres. Campo de São Cristóvão,
402, ds 20 horas; 2) Palestra do
sr. lAzadio Torres na Tenda Es-
pírita Jorge, Rua Luis Barbosa,
136, Vila Isabel, sóbre "Desi-

pualdade das Riquezas", às 20
horas; 3) Palestra, da sra. Ze-
naide Melo Alano na Tenda Es-
pírita Caridade, Rua dos hwá-
lidos, 202. ; sóbre "So/rimentos

Físiros e Morais", às 20h30mtn,
QUINTA-FEIRA, 16 — Pales-

tro da sra. Anine Seljan na So-
ciedade Espírita Pas. Amor, Luz
e Caridade, Rua Marquesa de
Santos, 40, em Lranieiras, só-
bre "A Filosofia Espírita", às
20h30min.

SEXTA-FEIR/1. 17 — 1) Con-
•.ferencia do sr. Artur Nascimen-
to na Federação Espírita Brasi-
leira. Avenida Passes, 30, ds.,.
19h30min. sóbre "Bons Espiri-

'hl
mde-pequena Maria da Penha
Cordeiro chamando os orixás. A
festa, iniciada na noite de pn-
tem. prosseguiu até na ma-
drupada de hoje. A tenda fica
na Rua Flórida, 22, em Piabetri.

A diretoria do Hospital e Ma-
ternfdadc Espírita Umbandista,
localizado em Nova Iguaçu, esfri
estudando os pedidos /eitos por
umbandistas de Caxias para que
instale, nessa cidade, um posto
médico para atendimento de ur-
péncia. * * *

A Fedcratão Espírita Vntban-
dista do Estado do Rio, At>. Jlla-
rechal Florlano, 1744, legaüra
centros umbandistas. Pará isso
atende aos interessados das 8 às
20 horas, dc segunda a sribarin.

A Casa de Jurema. Rua Porto
Alegre, 15, Eng.
sessões públicas,

Novo, reali.
às segundas

tos"; 2) Reunião de Socorro Es- feiras, dedicada aos Pretos Ve- 3|
piritual no Solar Bezerra de
Menezes, Campo de São Cristo-
vão, às 15 horas,

í

Terreiros
fie Umbanda

A Tendo Jesus, jiraria, José",
Rita São Cristóvão, 987. 2." an-
dar, reúne-ce tfidas as quartas e
sextas-feiras, a partir das 20 ho-
ras. O seu guia-chefe é Ogum
Sete Penas. No seu comando
funciona a ia!óH.rá Nair.

Outra grande, festa para os
Pretos Velhos foi realizada na
nüite de ontem, na Tenda São
José, localizada na Estrada Rio—
Mag-ê°, quilômetro 11. Os traba-
lhos foram dirigidos pelo sr.
Milton Albertino de Oliveira.

O Centro 0_osse Pena Azul e
Caboclo Serra Negra promoveu
na noite de ontem, uma grande
festa em homenagem aos Pré-
tos Velhos. Com a presença de
muitas pessoas no Terreiro e a

I

lhos. às sextas-feiras, toca para',^$.
os Caboclos. As.sessões dc cnrl-íjli 7
dade dedicadas às crianças sãn S;-'!y
realizadas aos sábados, duranti
a tarde. As sessões das quartas
feiras são privativas dos mediu;.
em desenvolvimento, • "1

* %

A Tenda Senhor do Bon/iir^
Rua Dona Vicentinn, 126.
Olinda, esteve reunida na uolti H
de ontem, para reverenciar- o:
Pretos Velhos.

* *

I
A Cnbana de Mamãe O.ri/tv

Rua Itacaré", Vilar dos Teles; ei
São João de Meriti, promove ba
uma grande festa na noite ca
ontem, para os pretos Velho M
Os trabalhos foram dirígidilp
pela mãe-de-santo Maria e?f
Oxum. Muita gente no terreirr
com a presença d« representan-
tes de várias organizações um- 'j

bandistas.

Notas c correspondências pa
esta seção: Redação do CORRI
DA MANHA.- Av. Gomis F»
re, 471.
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' 7." Caderno COnnKIO DA MANHA, Domingo, 11 de maio de líiníl

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
CENTRO 1 BOTAFOGO E URCA 4

I ALUGA-SE i.-lilljlilllii, (Io salas
¦'< cum lll),00m2 constando do um

Wi-i-lcillr Rlllllnete COm l-iirllllll,• mui gfllflo o biilt-u de espera com
liimbrl. BtopotfidO", nr refrigera-
tio, ótimo banheiro e telefone.
Ver â nun dos Andradci, mi-iv."
1201 chaves com o porteiro, Tel.

, m-am 12í5!Lí
CENTRO — KAIC aluga na Hua
André Cavalcanti n.u 0, o ap, 71)2,

. r sl-qto. conj., vnnmcln. banh.
- co?.. Chovei nn np. 701. e!n.*
Lola. Tratar lltin cio Carmo, 27-H

• Tel. 32*117-1 on nn An. Copa,
i!un noiiiinj-s Ferreira, te». .,.
si-aníiM. i-nttl J-72.

I7I)32_1

CENTRO • KAIC aluga nn nua
rln Rlacluielo n.o li», o ap, 807

• «l-qiu., kiu-li. bani», Chaves
.- pnrieli-o. Trntar Hm.i rln Cm-
•no. 27-R. Tel 32-177-1 (Ul nn A;.-.
i'opacnbann, nua Domingos Fer-
reira SlB-f. Tel. "7-rldHO CRE-•' Cl .1-72. _ i7n:i:i i

" CENTRO • • KÃiC aluga nn Rua
l'' tic Santana n." 178, ,ii>. U.'l. mo-
ifí hlllado, c| entra.Ia. nl-it1*J. conj.,
¦ hinih., ro:'.. Do íicnlc, cIMvns IiO

l.ii-.il. Tnitiir It, Ul Carmo, 27-B
1 .12-1774 ou nn Ag. Copa, Una Do.

mltlgns Ferrc-MM. 21'1-C — Tel.
57-"0110. CRECI -I•":•..

171)42 1
CENTRO — KAIC aluga na Rua
Vinte ele Abril n." 20, o np. 201
.¦ sl-qlo. scp„ coz., banli., ap.
-.'ii2 c si., klt.-h. banh. Amhos
'le fronte e também «obre lotas
h, f f 1 c| ai., kltch, banh. e vg
u*ar;iKC. Chaves por favor c'D."
Maria Lul-a no ap. 20ii. Durante

.i .-emana. só parte ria manhã,
>ába'los e domingos o dia todo.

' Tratar Rua do Carmo, 27-B. —
, Tel. :)2-1774 ou na Ag. Copa. Rua

Domingo* Ferreira. 2W-C. Tel.
07-8061). CRECI J-72.

171120 1

CENTRO — Alugo salas cie
frente e fundos na Rua Bue-
nos Aires. 48'. Tratar cora o

1 porteiro Carvalho.
1(1712 t

CENTRO — Alugo sala lira Rua
1 Son. Dantas, 117. Tratar Av.
'¦' Rio Branco, irai, s 1327. Teleío-
r nc 42-47Í1!). U12!;:i 1
**' 

VPÁRTAMF.NTÒ cinelândla' 
"—

Passo, quarto-sala etc. Ótimo
-. lambem pari escritório — Tele-
,', 'emes 42-4.'l!i!> ou 52-3840, Araújo.10314 1

, ÊINELAND1A — Sr. responsa-
. bilidade aceita 1 sócio cm ap.

t|t. c sala sep. bem mob. e;
geladeira. Edifício misto c| pou-
ru movimento. NCrS 120.00 --
fartas p! 21012. 21012 1

ALUGA-SE o-ll» andar (250
m'i) da Av. Rio Branco, 99:
Chaves no local. Tratar Rua
Sele de Setembro, 58-2.° —
Tel.: 52-6065. 17820 1
CENTRO — Aluga-se 3 salas om
conjunto ou separadas, na Ruu
Pedro I, n" 4 sobreloja. Tratar
no Io andar com o sr. Arthur
Vrrct. rins fl às 17 hrs. de 2a .\ a
iia.-folia. 8344 1
(ENTRO — Aluga-s"e 1 aparta-
monto n.9 304 no Ed. Faschonl
hourelo. composto de 3 quartos,
2 ff.ióos o dsmnis dependências,
podendo soi-vlr pura ateller rie
costura ou residência. Local ab-
foiutnmcnte familiar. Ver e tra-
t.ir com o sr. Arthur Pf-rez das
r- as 17 horas, na Rua Pedro I,
n " 4 1° andar, de 2a. a 6a. Icira.

8345 1
ANDAR - • Aluga-se Átimo pa-
ra escritório, edifício novo —
Travessa Ouvidor n." 14, com
\RAUJC). 16812 I

QUARTO — Fátima -- Aluga-
:. sra. com ref. -excelente am-
bicnte — Pode lavar, cozinhar

. "0.00 Tratar p/f R. ,Fco. Mu-
•...lovio. 6. ap. 201. n4!Í"L.i
-M.a wc, telef.. aluga-se.
R. Arauin 1'òrto Alegre, 70. cha-
ves t-.t-.i-t Dr. Sena. 57-6171.

11093 1
"m.VGO 

si. qt, separ. banh.
coz c- lanciue. 280,00 mais
tixa*. Ver porteiro Adão —
Rua tliaehuelo, 13B/505.

17000 1

L0JAS-ESCRITÓRIOS 2

ÃÍ.IGO - Escritório luxuoso 100
ni2 mobiliado, 3 salas banheiro
'•omploto còr, ponto privilegiado.
Av. 13 Maio n." 23 salas 330 a' 
3.12 chaves s/ 333 aluguel 900,00
— Tratar Travessa Ouvidor, 17-A
rflECI 1842 2S679 2

i ALUGA-SE uma sala na Av. Pre-
, --idonto Vargas, 534 — S/ 2006 —

"dlflclo onde funciona 'a Petro-
hiii.« - Chaves.com o porteiro e
ti.Uai- pelo telefone .12-0480.

18112 2
RIJA DA LAPA, 120 sala 810 pa-
1., fins comerciais com banheiro
•• kith. por 140,00. Chaves por-
toiro tratar na Administradora
Proença Lida. Av. Franklin Ro-
oscvelt, 39 sala 1311 tel. 52-3210.

16700 2
SALAS — Ãíugnm-se pura es-
•ritórios e pequenas indústrias,
rom telefone. A Rua do Lavra-
ciio n." 28 — Centro. 9330 2
TTtêS SALAS VAZIAS — Ponto
• -joctacular. alugo ou vendo —
S. Luzia. 799, quase esq. da Av.
Rio Branco — Tel. 50-6501!.

2544-8 2
LOJA — Cop. Grande 180 m2
..luso nonto espetacular p/qual-
quer rimo. Pç. Demétrio Ribei-

q !1H. tel. 56-6580. 25450 2.
ALUGA-SE ,sala 1419 Av. Rio
Branco 185 NCrS 300.00 e texas.
• iuve.-; p/ favor na sala 142,0
f.as.O 12 o 14/1711S. 17968_ 2
CÓMftRCIO rie" Confecções p/
senhoras, homens e crianças --
Artigos cama e mesa. Loja o/
3 portas. Aluguel barato. Bom
movimento. Passa-se contrato

' reformado jun./68. Ver Rua Do-
na Romana. 19-A. Tr. p/ tels.:

• .",1-lini - 3l-:illl5 o» 43-6212 —
, BRANDÃO — CRECI 7!I2.

18187 2
CKNTRÕ — ÀTuga-se mafmí-

! fica sala de. frente cl banhei-
( ro privativo à R. México, 90.
d NCrS 2-0.00 e taxas. Chaves
r-,c tratar LÍDER Adm. In»õ-

veis. Graça Aranha. 145, gru-
c, io tOS. Tel. ÍSS-íOlO — CRE-

(I ol7. 18lõ9_ 2
f... PASSA-SE Boutique, serve pu-
I, r.i outro ramo. Aluguel bara-
, '.o. Francisco Sá. 35, loja H.

14750 2

APARTAMENTO DE LUXO PA-
ItA DIPLOMATAS OU FAMt.
LIAS DE ALTO TRATAMEN-
TO — Aluga-se- com telefone —
Frente para prnln e Jnrtllm rio
aterro — Salões, I quartos, 3
liiinliiilro,. impa, cozinha, de-
iicntlfiicliui criados, garage. Ver
Av. Rui Barbos, 20, ap. 201 -
TraUr SYLVIO — 43-9315. rie
14 as 18 ha. e 27-4375. de 30 as
2.1 ha, — NCr) 1.400.00 mental»
CRECI tSS.  17902 4
praia íhTbotaFÒccTasfi
— Alugo apt 755 — Conjuga-
do cj geladeira, TV e etc.
Chaves port. Eugênio — Tra-
tar tel. 32-9002. 94S8 1
BOTAFOGO — Rua Vol. riu
Pátria ir' 1 esq. cio pi-niu. —
Aluga-se niaiitilficn apto. com
vista p/o mar, com ou som
moveis. Preço NCrS 400 mais
taxas com 2 quarto», I -nln,
ja. Inv. área com tanque de
<lcp. p' emp. Jnf, de 2* a 6'
folra nn CORRETA IMÓVEIS
Av. Copacabana, «05, «alu 509/
10. chaves com porteiro. CRECI
2.17. 25711 4
71ÒTAFOGO - - Passe-se o con-
trato de um confortável apto.
com 3 quartos, 3 salas, 3 ba-
nheiros e demais dependências A
Rua Gal. Policiara, 43, npto. 701.
Aluguel NCrS 700.00.

27045 4
VAGA DE GARAGE — AlugíT-
se, na Avenida Rui Barriria, 5G0.
Preço 45 mil. Tels. 25-7454 e
87-3207 — CRECI 83.

14777 4
ALUGA-SÊ quarto de frente
mobiliado & pessoa de fino trato
trabalhe fora. Um apto. de ca-
sal jeni filho. Rua General Po-
lidoro. 189. apto. 201. Tel
46-3307. 9450 4
Vagas — Alugo 2 em an. fam.
a rapazes distintos que trab. fo-
ra. Tel. 46-5130. 18278 4
BOTAFOGO — Alugo ap. 101,
R. Real Grandeza. 113, nala, 2
qts.. qln. empreg.. cozinha, fi-eu-
te. 4r,n.00. Ver 2.¦-feira. (*"-:!«'•':.

192-H A
ALUGA-SE qio. á senhora de
idade, de fino trato, o outra. A
riunm po.cpn nnc;ir bem. Dá-*-e
tflda as.-ist -nria — Tel. 48-6873.

9456 4
ALUGO ap. 2 qts. si, demais
rietp. R. Miranda Vnlvrrric 106.
an. 202. Tratar Sr. 'VALDIR,
diar. 22-4524 e 42-8403 hor. com.

17864 4
LARGÕ DO MACHADO, 

~29 
—

Aluga-se sobrelojas n"s. 260,
263. 264. 265 — para comércio —

1 escritórios, ou cursos. Tratar
na portaria com Sr. COUTINHO

8360 4
MORRO DA VnjVA — Alugamos
ótimo apartamento. à Praia de
Botafogo n° 22 apt.-704. Com
duas salas, dois quartos e de-
pendências completas. Ver com
os porteiros e tratar pelo tele-
fone 57-7.177. 17808 4
ALUGA-SE quarto a senhora ou
moça, Rua Jardim Botânico, uni-
ro inquilino. Tratnr tel.: 26-P51T.

11840 4
ÕÕ\RTÕ_~— 

"~i5raT~dÍâfinta 
prn-

priet. aluga a sra. ou srU. est.
trab. fora dando as melhores ref.
Av. Pasteur, 26-1270. I6570 4

CATETE Ei GLÓRI*} 5

APARTAMENTO por 2 anos de
contrato, quarto, sala, banheiro,
dependências de empregada, á
Rua Cândido Mende-, 80. aDt.
7(.'ã. NCrS -HlO.On Inclusive taxas
telefonar 22-22011 ou 45-3860.

16770 5

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em-
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35781 5

CATETE — Aluga-se apart. 502
frente j. i. sala e q. separados,
banh. compl. cozinha 322.00 e
taxas. Pintado novo. Chaves
port. Tratar 43-5060. Vêr R.
Correia Dutra 128.

 181Í5_^
FIALHO n.» 15, apto. 513 — Sa-
Ia. quarto, banheiro, cozinha —
NCrS 250,20 — Fiador ou dopó-
sito — Chaves porteiro — Dr.
Álvaro — 22-0250 — 22-0370.

1'9?3 5
ALUGA-SE um quarto — Rua
Santo Amaro. 196. Tratar-se
Rua Fialho, 15, ap. 505 — Tel.
52-9451. 21009 3

GLÓRIA — Aluga-se apart. to-
do frente gr. var. sala e quarto
indep. saleta. banh. compl. co?;.
R. cândido Mendes 16 np. 003
por 2, 5 s. m. e taxas. Chaves
port. Tratar -13-5060. I-r*B!T2_ S

CASA ANTIGA — 4 q„ 2 sa-
lõcs. pecas amplas e claras ---
Aluga-se p fam. grie. ou ate-
liei-, oficina, etc. Inf. 56-3442.

160"9 5 
'

CATETE — Aluga-se apto. con"-
jugado na Rua Bento Lisboa
n.0,184. apto. 405. Ver, no local
o/ o porteiro1 e tratar na Av.
Graça Aranha n.° 333, s/l -gr. 2.

Tel. 52-2607 — Aluguel NCrS
250,00 mais as taxas. 18215 5

GLÓRIA — Aluga-se conju-
gaito, Cândido Mendes, 173,
a.plo. 30G. Ver e tratar com
porteiro. 9491 5
ALUGO ótimo quarto mobília-
rio com banheiro para cavalhei-
ro com referência. Tel. 45-4546.

9498 5

COPACABANA — Ahlgn-ae «ul,
de frente e| uleta. sala. 3 quir-
loi, bunh. nm-iul completo, de-
penrltncln* de empregada e (a-
r.iKHu. Limpa r pintado. Ver
apto. "03. da Ruu llelforl Roxo.
Ml. Cl porteiro. Tratar H, C.
COniJEIRO GUERRA A CIA.
LTDA, a Av. nio Branco. 17.1,
14." anünr - Tel. 31-1805,

 17005 8
COPACABANA — KAIC UlllB»
nu Av. Copacabana -i.** l.útl.i h
w/400 c/b«nh. « kltch. Chaves
c] porteiro. Tratar Rua do Cnr-
mo. 27-B. Tel. 32-1774 ou no Aí.
Copa, Rua Domlnuos Ferreira.
SIB-C. Tel. 57-8060. CRECI J-7.'!.

17043 *
alugo""apUr qt„ <ü„ banh., coz.,'
geladeira, telef. com todoii os
perlcnces. 2 n 3 meses. Vei:
37-4085. Tratar Comp, AnglO
Americana 36-2761,
__ 11I22M n

RUA RAIMUNDO COTtREÁT «.
apto, 402 — AIurü-sc, 2 sulas, 3
qto».. 2 bnnhelro.1 e demai» de-
pcndínel*»' com garage. Chaves
com o porteiro e tratnr -•• 22-0716
— 32-0375 ou 22-2703 — CRE-
CT 1.4(14. 18228 8

COPACABANA-LEME 8

BARATA RIBEIRO, 340 — Alu-
ga-se aplo. 701, rie frente. 1*
locação, 3 quartos c| nnnárlos
Hnlfio, 2 banh. Hoclala, ampla co-
zinlin, depenriéncin de einpre*;a-
da, chuva c| porteiro. Trata.*.
Av. Rio Branco. 30 — 11.», Tel.
43-3663 — CRECI 662.

16001 8
COPACABANA — KAIC ilugh
na Rua Felipe de Oliveira n." 4,
o ap. 705, de frente, mobllludo.
cl saleta, sl-qto conjg.. kltch.
banh., varanda. Tratar Rua do
Carmo. 27-B. Tel. 32-1774 ou na
Ag. Copa, Rua Domingos l*cr-
reira. 219-C. Tel. 57-8060. CRE-
CI J-72. 179.<5 8
Copacabana — 2 apartamen-
tos de Ixco de 400 m2, no mes-
mo prédio: um mubiünrio -c| te-
iefonc, outro vazio, pintado, 4
quartos, 3 talões, 2 banheiro.*,,
etc. e garage. Chaves c| portei-
ro. Rua Mascarenhas de Morais,
225. aptos. 501 e 701. Tratar Rio
Rental'* Kaic. Tels. 57-M068, das
12.30 às 16,01) horas. CRECI .7-72.

1795.1 8
COPACABANA — 1.» IncãçÕo"'-
Sala. 3 quartos, 2 banheiro*, de-
pendências completas. Ver na
Doiningos Ferreira, 144. ap. 401.
Chaves cj porteiro. Tratar nu
Rio RentaTs Keic ••¦ Tel". 57-3068
e 57-8069 — CRECI J-72.

17947_ R
COPACABANA"— Ap. mobília-
do — Aluga-se por seis meses.
3 quartos, sala, 2 banheiros, co-
xinha grande, dependências e ga-
rage. De frente, 8° andar. Rua
Toneleros. Rio RentaPs Kalc —
Tels. 57-8068 e 57-8069 — CRE-
CI J-72. 17948 8
COPACABANA — KAIC aluga"
na Rua Cinco de Julho "¦" 63, o
ap, 1.004, c| si., 3 qtos., coz., bn-
nheiro, dep. compl. empreg.,
área cjtanque. Chaves c|portei-
ro. Tratar Rua d0 Carmo, 27-B.
Tel. .12-1774 ou na Ag. Copa.
Rua Domingos Ferreira, 219-C.
Tel. 57-8060, CRECI JT72.

17926 8
COPACABANA — KAIC aluga
na Rua Souza Lima n.° 51, o ap.
1.101 frente. 1 p'andar, cl sale-
ta, a sls., 3 qtos. cl armários. 2
banhs.. dep. compl. empreg.,
área c| tanque, vaga garage —
Chaves ciporteiro. Tratar Rua
do Carmo', 27-B. Tel. 32-1774 ou
na Ag. Copa, Rua Domingos
Ferreira. 219-C. Tel. 57-3050 —
CRECI .1-72. 179.17 8
COPACABANA 

~^ 
Rua pãüTã"

Freitas. 78, aluga-se o ap. 1002,
de frente, conj. banh. coz. c/
sinteco. Chaves o/ sr. José das
10 às 13 e das 17 às 22 de 2a. a
sábado. Inf. CORRETA IMÓVEIS
LTDA. — Av. Copacabana 605,
K/309/10. Tel. .17-1001. CRECI
n.° 2:i7. 2570(| 8
ALUGA-SE — Sala e quarto
separado, kítch e banheiro —
NCrS 420,00 mais taxas, «lia-
ves com porteiro. Eua Go-
mes Carneiro, 84, apts. 302 e
303. 19113 8

COPACABANA — Av. Copnca-
bana 441. aluga-se o ap. 1204,
ciuarto e sala sep. banh. mo-
demo em cor, coz. c/ fogão 3
bocas. Chaves c/ port. Inf, na
CORRETA IMÓVEIS LTDA. de
2a. a 6a. feira pelo tel. 37-1001
CREC$I 237. 25708 8

COPACABANA — Rua Barata
.Ribeiro 200, aluga-se os aptos.
214 e 1035 para moradia ou fins
comerciais. Chaves c/ port. Inf,
CORRETA IMÓVEIS LTDA. de
2a. a 6a. feira. Tel. 37-1001 —
CRECI 37. 25708 8

COPACABANA — Av. Prr.do
Júnior, 135, aluga-se ap. duplo
n." 610, de frente c/ salão, quar-to, banh. cozinha. Chaves c/
port. Inf. cie 2a. a 6a. feira na
CORRETA IMÓVEIS LTDA. —
Av. Copacabana 605 s/509. Tel.
37-1001 — CRECI* 237. -25709 8

. -ALAS - Alugam-se Ed. On-
¦idor. Rua do Ouvidor, 165/0 —

Ed. Carioca. Largo da Carioca,
i — Ed, São Francisco, Av.
Rio Branco, 91 — Chaves com
os porteiros. 9453 2

' i:.->CPJTciRÍÕ — Alugo parte mo-
. Mllado, máq. tel. lugar agrada-

rei, Tratar Av. Nilo Peçanha,,
155, s/ 525. FILIPPO. 10969 2

7d. MARQUÊS DO IIERVAL -r-
Uiiza-sc grupo de salas, 60 m2.' Tratar no 912, à tarde, 2?s, 4?s"'» 
6*s. 16577 2

ALUGA-SE andar 200 m2 - Rua
1 amerino, 123. 9.» pav. c/ 2 am-

ins salões, juntos ou separados.'''laves rom porteiro ANTÔNIO.
'.'.atar com ACIR — Tel. 32-9723.

16902 2

COPACAnANA — Rua Barata
Ribeiro, 780, aluga-ne o np. 301,
d* frente c/ «ala, ,1. inv. 2
quartos, banh. c.o*lnha, dep. p/
emp, areu c/ tanque, todo pln-
todo r c/ alnteco. NCr» 500,00
nintn taxas. Chave* c/ port. Inf.
CORRETA IMÓVEIS LTDA. d*
2a. it «a, feira, Tel. .17-1001 •¦•
CRECI 887; 23703 8
ALUGO de 1 a 3 meacs ap mo-
blllada com gel., quarto « sal»
»ep„ coiinha, J. de Inverno. Inf.
50.3001, . 1177*1 »
COPACABANA — Rua Salnt
Ronian, 480, aluga-se o ap. 512,
ronj, banh, coz. NCrS 2CO,oo
mais tnxns. Chnvett c/ port. Inf.
CORRETA IMÓVEIS LTDA. —
Av. Copaeaunn» «05 s/50!)/10. de
2a. a flu. feira. Tel.: 37-1001 -
CRECI 237. 25704 «

'COPACABANA-- 
Rua Giílinii"-

nies Nutal 16, nlug.vse o ap.
oo:i, de frente, In. locação <*/ na-
Ia, J. Inv. 3 quartos, 2 banh-,
soo. coz. urca c/ tanque, dep,
p/ emp. todo c/ sinteco, Nnull-
lus. Chaves c/ port. Inf. COR-
RETA IMÓVEIS LTDA. — Pr?-
(ío NCrí 600,011 ninls taxas. Inf.
de i',i. a 6a. folru. Tel.: 37-lfuil
-- CRECI 237. _ 25705 8
APTO. snleta, snla, qto. co^,
banh. aluga-se para casal — Te-
lefone 37-7227, *_3B08 8
COPACABANA —/Aluga-se um
quarto parn mftçn o/ direitos —

Jcl, H6-U157, 25634 8
ALUGO a casal, apto, de fren-
te, R. Barata Ribeiro 682/302. qt,
si. banh. coz. Chave porteiro. —
IntormaçSes 57-0969 e 26-630.*.

25839 8
ALUGA-SE ótimo , apartamento
com telefone, 3 quartos,.um com
grande armtrlo embutido, 2 ba-
nheiros sociais, saleta -e 2 salas
dependências completas, mobl-
Ihndo ou não, i Rua Miguel Le-
mos. 124, apto. 903 tratar com
o proprietário. 18115 8
A BAS1MAR tem sempre os me-
1'K.ies apts. moblltndos. para
temporada, pelos menores pve-
çcs. Consultem-nOs antes de alu-
(C«r. Fones 36-5073 e 36-3822 —
Barata Rlbel-o, 80, con'. 203 —
ORECI 1.375 25493 8
COPACABANA — Aluga-se am-
pio ap. na Rua Conselheiro La-
fuvete, 32 701, c' 2 magniflcns
salas. .1. de inverno, 3 bons qtos.
um o arm. emb. bunh. copa-
co/. ampla área e dc-ps. compl,
p. empr. Ifttl m2 ver no local,
tratar pelo tel, 37-5152 <•' D.
BETH. i_r51íll 78
PóSTÕ^T— Raimundo Correia —
Aluga-se apartamento muito
bem mobiliado, grande sala, 3
quartos, dependências. Pintura
e «hvleco novo, Frigldalre 12 pés,
ar condicionado e garagem. In-
form._Tel. 57-9878. 27574 8
COPACABANA — Aluga-se sala
1104 da Av. Copacabana, 1072
de frente com 44 mts2. Ver com
o porteiro, aluguel de NCr$ 350,00
mais taxas. Tratar THEOPHILO
DA SILVA GRAÇA. CRECI 101

Av. Copacabana, 1085 sala 301
Tel. 56-3590. 25661 8

ALUGAM-SE aptos, por tempo-
rada curta ou longa, temos de-
zenas do píísto 1 ao 6 e de to-
dos tamanhos, mobiliários c| to-
dos pertences .BASILIO & CIA.
Rua Barata Ribeiro. 87 sala 202
tels.: 36-7542 e 37-1133.

2,1453 8

ÃtÚGÀ-lSE — ótimo apto.
203 — Barata Kibeiro, 65!),
2 sls., 3 qtos., deps. mob. e
outros requisitos. Chaves por-
teiro. Aluguel: NCrS 700,00 e
taxas. Tel.: 57-9133. Sobral &
Sobral S.A. CRECI .1-259.

9481 8
AVENIDA ATLÂNTICA — Alu-
go. frente, aplo. saleta, sl„ qto..
separado, coz., ban., NCrS 450.00
mais taxas — Tel.: 23-5733.

18224 8

RUA STA, CLAIIA D° 304 -•
Caia a| m6v,, 3 mlM, I qtoi,,
u| arma. -inl>.-., 2 banhs. 100., 2
ciion, dn rinpii-u.. ituragcm, Jat-
illiu, quintal etc. Ver no local.
Tratar: AGf:NCIA'ANOLC-AME-
RICANA, 36-2701 ou 07-7796.
CRECI_J_4*. _ 16874 8
RUA MAESTRO TmANCISCO
BRAGA n.° (I apto. 6»)4 com ou
ní mor,, sala, 2 qt.w., c! amis.
embs.. dep. compl., nhaveit e|
o porteiro Wnldemar. Tratar:
AGIÍNCIA ANGLO-AMEHICA-
NA.36-2761 ou 57-779H. CHECI
l-j."!. 10873 8
coí-acaíbana" 

" 
— Alu-a-ai

apartamento com "aiao, «ain de
ia n lar mobl Iluda, dois quartos,-rmarioi embutidos « apnrellios
de ar refrigerado, copa e co;l-
nha com geladeira, dopendonclna
de empregada cmn bcílcho, tele-
tone e gaiiigo. Base N('r> 
1,000,00, contrato de um uno.
Cluiven com o porteiro, rua R;'-
pública do Peru, '-IIO apto. 402;
Tratnr á Av. Almle. Barroso, fu

n.-i7A
18233 8

LEME — 50 metros praia. Tem-
por.idn. Alug.i-.sc a pessoas ido-
nc.is. npto i-onj., cozinha, mo-
hlllado, sinteco, geludelra, uteu-
slllos copa e cozinha. Acomoda
a pessoas. Tratar c| proprietária.
Tel.: 43-6131. 17865 8

sala 012 tel.: 32-11*1.17

ALUGA-SE Juntas ku separadas
2 ótimas aulas próprias para es-
critório ou consultório de luxo
no melhor prédio de Copacaba-
na. Tratar fone: 36-6934.

17800 8
TEMPORADA COPA. — AlUgO
Miguel Lemos 74 ap. 404. Fi-
namenlc mobiliado, decoração
moderna, sinteco. Sala quarto
conj., cozinha, geladeira, ba-
nheiro completo, irea e! tan-
que. Todos utensílios. Cha*.**
porteiro. Tratar Praia Russell
404 ap. 702. 18202 8
COPACABANA -- Aluga-se
ótimo apto. quarto e sala
seps., Inteiramente mobília-
«Io, à Av, Copacabana, 912,
apt. 1202. NCr$ 380,00. Cha-
ves ap. 51)4 e tratar LÍDER
Adm. Imóveis, ('raça Ara-
nha. 145, grupo 408. Tel. ...
32-4010 -r- CRECI 347.

ISlliO 8
ALUGA-SE quarto p'mòça q.
trabalhe fora. 57-91107. Con.

25763 8
Atenção7 — Temporada Zona
Sul, temos aptos, com 1, 2, e .1
quartos, procurem ALVORADA
EMP. IMOB; LTDA. Tel .17-1'27.
CRECI 1.032 237i)7 8
COPACABANA — Aparta-
mento mobiliado e equipado,
refinado, temporada e| 3
quartos, sala, terraço e tele-
fone. Inf. 45-4718 e 57-4187.

 16778 8
COPACABANA — Aluga apfo.
Sala, quat.". varanda, coz., banh.
R. Domingos Ferreira, 236if04 —
Ver no local. 12 às 14 horas.

14792 8 .
ALUGA-SE no Edif. panereto, a
Av. Princ. Isabel. -323. c1 snla.
salão (18.60). baúh. c cot. Ar
refrigerado. Ver no local e'b sr.
Rogé o apto. 613. Inf. p' tel. ,..
25-7454 e 57-3297. CRECT 03.

14778 8

ALUGO quadra Av. Atlf.nt., vis-
ta p| o mar, nsob. Até 3 nie.=.es
ap. .1 quartos, salão. ) de ui-
venio. .2 banhs., dependências - •
Inf. 56-3001. 1477.1 8

COPACABANA - P6*lo 4 — Uu-
plex — l iimi — Miiu.v-i- eom >
iiiiin, mii.iii rtotpçOei (lio in.'i,
1 qiurtnii, (.-li-iiuir, ar condido-
nndo, bar, 4 Imnlu-lros sociais,
garagnm, mobiliado ou nao. Ver
Itnliniuwlo Correu. 36. Chaves por-
lelro, Tratar 42-0569 ou 42-5415.

10.176 >
TKMPÕRADA — Llnrio 

*5p, 
Aí.

Cop. mob. q. ae.la, q, rmp.,,,
N'Cr| 490,00. Tratar Agencia An-
Rio Amertoami.' Teb. 36-2761 •
57-7790_ 37592 8
COPACABANA — Alüm-M «ipt.
mi-i>. qt., saln ..*p. banh. kit.
Rei - „liit/-l<n . ciiavM portu-
ria, Mental NCr$ 370,no - taxas
-- Av, Cop. 10.12 — ap. 912,

14734 8
COPACABANA — Vendo
apto. Assis Brasil, médio nó-
vo, sla., 3 qtos., 2 banhs. dr-
liriidt-nriuH e garage. Tratar:
37-4fil8. 9488 8
QUARTO 

"— 
Alllg»-M p/ dilaK

inóça*. II, trab. fura et ref. em
apto. de luxo única luq. li.nil
Ponipéla. 149, aplo. 901 depois do
14 lu. P. 6. 596 8
COPACABANA'— AÍugã-iê cõn-fortàvel apilt tamento de frente
com 4 quartOH, 2 banheiros so-
ciais, f.iía de Jantar e visita, li-
ving. copa e cozinha, 2 quartosde empregado* r Areu de cervi-
çof, ar condicionado central.
Rua Constante Ramos 110 ap. 501
chave» com porteiro sr. Daniel.
NCr$ 2.000,00 — Tratar dr. Leun-dro ou sr, Eduardo, 31-1800.

107B5 8
TEMPORADA OU FERMA-
NENTE — Apt° 0/ 2 qtos.
depend. empresada, etc, lu-
xuosamente mobiliado e
equipado, com TV, geludr-ira,
etc. a 30 metros da praia dr
Copacabana. Ver sábado «*
domingo, das 9 ás 19hs. na
K. Paula Freitas, 31 apt.0
110. Outro horário, tratar tel.
28-4134. Há possibilidade de
ter telefone. Aluguel: 600.00.

_LÍ!i?L 8
COPACABANA —' Alugu-se ap.
702 Av. Na. Sa. de Copacaba-
na. 1,194, v\ saleta, fala, 3 quar-Io?, banheiro e i-o/.lnhii comple-
tos, dependências de empregada

e garagem. Chaves r! porteiro.
Tratar PREDIAL BRUNO LTDA.
Rua du Ouvidor, lii'!-,-,.° snla. 509— Tel. 23-6360. CRF.CI 1.108 ---
J280. 139-14 8
AV, ATLÂNTICA" — Aluga-se
luxuoso apt. silo à Av. Atlânti-
ca, 2.806. apt. 302. c| 4 qts, 4
salas,-2 banheiros, varanda, 2
qts, empregada, área de serviço,
copa, cozinha. 3 garagens etc.
Chaves no apto. n.° 301. preço
NCt$ 2.000,00 mensais, mais ta-
xas e condomínio. Tratar q' Dr.
CLÁUDIO Pi tels. 25-4112 e
42-0322. :^18!M 8
GARAGE — Rua Barata Ri-
beiro, 672. Aluga-se vags. Tra-
tar Ay. Pres. Vargas. 542 s| 404.
Te!. 43-0166. 167B7 8

—VAGA GARAGEM. A v e n ida
Atlântica. 2.440. alugo NCrS 60.00
mensal*. Tel. 37-900.1.

2:1-162 8

COPACABANA — Bonito
apartamento dr frente, com
grande living, 3 quartos, 2
banheiros, coilnha deprndttn-
cias empregada, pla.vgrouud
e ganiirc-in. Chaves com o
porlrlro AUGUSTO — Una
Paula Frrllas n,° 89

iti-r; 8
SóCIÓ 

"ÀPART. 'P68TÒ 
«"'¦

Preclua-i-r sonluu- IclOnrn, Itmi
Miguel I.mnoi<, 74. apt, 1.002,

25087 8
ALUOÕ •- Ãv. Prliicéiiã iinbel,
pto, mob, 2 qtos, s.il.i, dep,
Trnlar telefone* 56-7M6.

23730 8
COPACABANA - -' Quarlo frente
mob, alitRa-sr a senhor. « fluo
t.-nu., b. u\ . luncli pela in.ini'.!.
conforto, hum-esuir, ÃniUo In-
qulllno. up.n. CiisaJ rd-.livtlo i,'
filho», edifício c fftragajn, p.-.-t»
Ue |ir.,iiv. M.'il 150,00, Itil.i Ho-
llv*l' 1U.1. npio. 302. 11PI8 II
COPACABANA — Alu-o
um apt». varanda, living,

.sala dr jantar, 3 quart. com
arm. embutidos: coz. r mais
dependências rom ou sem
móveis e trlrfonr. Av. Atlàn-
tica. 318G apto. 101 trl.: ..
36-7737 srm condomínio

19170 8
COPACABANA — Apt. pintadode novo, completnmrutH mooi-
liado, o| Juril. Inv.. u catar, si
jantar, 4 q., 1 lunh. social",
copa-cozlnlia, dependências c-m-
preg.. giirave. telefone. Tone'*--
ros 180. «pi. 403. Tel.: 37-0041.

192211 8
MAGNÍFICO AFARTAMFN-
TO MOBILIADO — Aluga se
por temjior.idit, magnii'!*»
ap; i lamento no Posto .">, r*n
Copacabana, dr frente, a pou-
tvis ifiolros «ia praia, compl**-
lamente mobiliado com cor-
tinas, armários dt* parnlr, ar
condicionado, televisão, ra-
cüov.irüla, rto. (ninposto de
sala t quarto separados, **¦»•
nheiro, cozi 1! ,i comple-.f.
qil.iMO dr rm;ir(?ada e Ac-
ni.ii-, concliçiu-.i ce ooutotlo
in ijcrno. Ver e ttatar cum o
Si Alencar, á Av. N. S. .!r
Copacabana, 1017 (apart.
fiO.1). Tclcr. 5G-8740. Aluguel:
600 crs. (tudo incluído).

25700 8
COPACABANA — AlUgO ap. 20(1
Av. N. Sa. Copacabana, 1277. 1
quarto?. 3 salas. 2 bitnhelroH.
copa-cozlnlia, àveix c) timtiue,
dep. empreg. completas, arma-
rio* embutidos, frente p' Av,
Copacabant». Chaves no local,
nos sábados e ilimunan.-. Inf.:
52-4133 c| Cariou ou Port-lla.

168Õ0 8

FERNANDO OSÓRIO, M —
Aluga-ae up. 401 * 402, novaa,
de frente, chave» com porutto.
Tratar At'X. PltKDIAI. ~ Tr*v,
,do lluvirinr, ,13 -- S.",

I7M0 to
ALUaA-SE n» Rua BÚto d»
Hjim-iiL... 2H, ip, ile luxa nu.
mero 703. Com ull, .1 ql*., ea-
rlixliH, banh. * ri***, empregail*.
Chaves com o porteiro

!"IM 10

IPANEMA M

COPACABANA — Alugo Leo-
poldo Migtiez 101'804 si., qto.,
ban.. coz., tanq. —- Tel.: 
27-8269. 192X0 fl

RUA JOAQUIM NABUCO n.° 180
apto. 301. mobiliado de luxo cj
telefone. 2 salas, 3 qtos., c| arms.
err.bs., 2 banhs. soe. dep.
compl. Marcar visitas 27-9975.
Tratar: AGÊNCIA ANGLO AME-
RICANA. 36-2761 ou 57-7796.
CRECT 1345. 16866 8

PLAZA COPACABANA HOTEL
— Por motivo de viagem pr.r-
tícular aluga apartimento pro-
prio. Preço s prazo a combinar.
Tel. 36-6810. 14735 8

COPACABANA — Aluga-se apt.
dé 3 qts.. saia. 2 banhs., gara-
gem, alto. claro à Rua Raimuii-
do Correia, 2.1. Dr. Jesus -- Tel.
37-3.778. CRECI 424.

147G6 8
ALUGA-SE quarto e banh. em
ap. distinto a moça ou. senhora
distinta què trabalhe foi a e dé
ref. 67-4621. 14760 8
ALUGO apto. 803 — Anita Ga-
ribaldi, 42. s!.. 2 ql?., dep. compl.
gar. Tratar 47-1971.

14804 8
LEME — Aluga-se na R. Gusta-
vo Sampaio, 411/902, apto. de
frente com 2 qto«.. J. inv., saia,
depds. e csrage. Fcne 57-0816.

27587 8
ALUGAM-SE, aptos molii-
liados p/temporada longa ou
curta. Adm. Bolívar — Av.
Copacabana, 605, s/1004 —
Tel 36-S565.

14742 8

LEME — Alugo ótimo apto. sa-
ia. quarto, separado, banheiro,
C07J11I1H. Rua Ribeiro Costa. 255.
apt. 111 porteiro 57-2834.

27-1IH1 8
ALUGO — ótimo apto. am-
pio mobiliado rito. c sala con-
jurado, banh. 1*07. irplad. arm.
emhiit. — Para casal on duas
sras., à 5 Julho ",67, í)01 —
:".:2fl mais ta*;**. Chaves c.
porieiTo ou !r»t>-; Tel, ..
37-8926. 27487 8
APARTAMENTO,' com 3 qiiar-tos. 2 salas, dependências com-
plet.-is, alupa-s-e a Rua Hilário
de. Gouveia, 30, apt. 203. Com
direilo A garagem. Chaves-com
Porteiro. 27490 8
ALUGA-SE — Apto.- com salilo,
3 qtos, 2 banheiros sociais, ar-
mários emb. e inteiramente for-
rado, Inf. pela manhã 37-21.14

25.646 8

ALL'GA-SE quarto mohi liado a
pessoa de tratamento ou nor
Temporada em casa de família
idônea. Rua Constante Ramos
43, ap. 201. Copaciban:-,.

15 682 8
COPACABANA — 

"ÃUÍga-se 
ev-

celente quarto mobiliário e asar-
tamento grande com telefone —
Tratnr 37-8960. 9496 8

COPACABANA — Aluga-se na
Av. Copacabana, 900-501 — apto.
de frente — 1 p.' undar — c/
«aleta — 2 salas — 3 q. — l.a-
nheiro completo armários — co-
zlnha — área ensolarada - dep.
completas empregadu — Ver lo-
cal c-/ porteiro e tratar 37-65113
C MARIA CARMO ou LOPES,

16657 rt
COPACABANA"—"Alugo fino e
amplo ap. na Praça do Lido —
Frente, pintado, uiobil., atapet.
ci geladeira e telefone, p tem-
poracla — Rua Belfort Roxo. 58.
ap. 301. 26036 8

APTO. MOBILIADO! sls.. 3
qts., *í bs. utens. TV, gel, ga-
rapem. NCrS 800 e taxas —
Leopoldo Ãliguez, 28, chaves
702. Tel. ,iH-4.:>26.

 _" 2567 0 S
FÉRIAS — Dist. sra. c/ fino ap.
p. praia, c/ tel. todo confort,
recebe móçiis ou fam. rie traio.
Dias ou meses -- 36-4989.

27586 8
POR TEMPORADA alugo ap.
junto á praia, qto. e sala sep.
banh. e coz. todo mobiliado —
Edif. 4 por and. Para casal, ou
Sr. Ver no local com a proprie-
tária, R. Bolívar", 27, ap. 601,

14718 8
ALUGO qufirtn de frante bem
mobiliado. Peco referencia. Rni-
mundo Correia 25-461.

25712 8

FLAMENGO 10

IPANEMA — Alus-i-w aparta-
mriito com rubi, 2 quarto* •
demais dependência». Ver A Rua
Forme de Antônio, HJ, aporta-
mento 102. Chaves no ap. 301

Aluguel NCr} swi r t»-,a«.
Tratar na Ru.i Mexleo, I19i gru-
po Ii:u7. iu parle da taulr. Tel.:
22-6345. ISC44 II
APARTAMENTO dt- «Uo luxo
mobiliado c decor.ulo com trle-
fone parn dlpluinatas ou fanil-
ll.is de alto trutiiuicnto - Alu-
g.i-sc, frente para a prata, 3 »*-
ióes. varanda, 4 quarto*, .i i>a-
nheiros, cupu, coilnha, clepru-
<i>::ci.is de criado* e nnrage.
Ver iiv. Viena Souto 408 ap.
201 — Marcar visitai com D, Dl-
u.ih 27*350" de U ** 13 lis. riik-
rlamento, NCr} 9 ;'.oo.oo mennl*.C 865. 17981 13
IPANEMA -' KAIC «lula na
rua Antônio Pjrrelra* n,° 44 o
ap. «02 cj si., 3 qtoj., co.*.,
lunh., WC empreg., Aira c tnn-
que. Chaves c porteiro. Tratar
rua do Cnnuo 27-B. tel : 32-1774
ou na At. Copa, rua Doiuiniaj
Ferreira 21B-C, tel,; 37-8080,
CRECI J-72. 17H39 12
IPANEMA — Ap. vnzio. t quar-
tos, sala, biiiiheíro, clepciulc-nit.is
c içarage, de frente, n- andar,
Vlrcondt* de Plrnjá, Alucuel
\c'rs 730.00 Rio RentaPs Kuto

Tels. 57-806$ e 57-faiclü -
CRECI J-72 I7IKP43
IPANEMA - Ãp. mobiliado," 3
quartos, sala, telefone, »;ar,i«-.
geladeira, máquina de lavar,
Pintado de novo. Alimurl NCrS
900,00 tuuts tax.is. Vliconde de
PiraJA, Rio Rcntnl's kaic ...
57-8088 e 37-8069 — CRECI J-72.

17930 12
IPANEMA i- - Precis*-íe ur-
pente apto. mobilinilo. com
telefone e enrage. Com s
quartos, sala e (lepeiidènciaa
ctunplftas, Icleíouar 57-8068
'Ias 12.30 is lti.00 horas. Rio
!tf.ntal's Kalc — Rua Domln--os, Ferreira, 219. CRKCI —
J-72.  17945 18
PRECISA-SE de »pt. ou casa da
alto luxo pam clientes estniu-
peíros do Corpo Diplomata c'
living, sala rie Jantar, 3 ou A
qt*, copa-cozinha « telefone, -a-
rase, favor procurar pelo Sr.
Splndola pelos tel»-. 32-3390 •
42-5889 — preço do alugue] NCrf
1 000,00 a 2.OPO.00.

18187 U
IPANEMA •"¦ Rua" Prudente rie
Morais. 599/201 -- Aluga-se ap.
sala. quarto separados, cozinha
mais dependncias.

10*199 12
SOBRELOJA — Passa-se c/45
in2. IA instalada servindo p/ flr-
ma de rcpresentaçCes ou peque-
nas*» indústrias. Rua Francisco
Sã ii° 35 snla 209 — Copacabana.

27330 13
ALUGA-SE vasa garage. --
Ipanema — 1>*1. 47-5747.

27483 12
ALUGA-SE Ipanema - Aparta-
mento tipo casa 3 q. sala de-
penei. Rua Nascimento Silva 444
tratar no local ou pelo tel. ..
56-1754 ou 37-6360 não -tem con-
domínio. 27579 12
ALUGA-SÊ ou VENDE-SE apar-
tamento luxo, 5" andar. 4 quar-tos. salfies, garage, etc. Rua Go-
mes Carneiro, 55 — chaves i^t
portaria sem Intermediários --
Ipanema. istut 12
IPANEMA - Alugo apt1? 702 ru»
Jangadelros n.» 4u. Quarto p «i-
l.i. b.i nheiro. coaitih», NCrJ ,.
320.00 mais taxas. Chaves c' por-teiro. Inf.: ,S-'-4ia3 — CARLOS

16849 12
IPANEMA — Aluga-se quarto pimoça educada nível universitá-
rio. Rua Earme de Amoccio, 23'
311 — Tel, 46-8667 — 25-5306.

14794 12

COPACABANA — Rua Siquei-
ra Campos 85. aluga-se o ap.
1011, de quarto e sala sep. banh
C07,. sinteco e arm. emb. NCrS
320.00 mais taxas. Chaves c/
port. Inf. de 2a. a 6a. feira na
CORRETA IMÓVEIS LTDA. Tel.
37-1001 — CRECI 2.17. 25710 8

ALUGA-SE Ótimo apt. si. 3
quartos quadra da Praia. Paula
Freitas, 37 apt. 802 chave c|
porteiro. Fone: 36-6934.

17859 8

Alugam-se andares (II.0 e 12,°) no Edi-
fício BIG, esquina Rio Branco com Buenos
Aires. Tratar com o proprietário. Av. Ri
Branco n.* 80 -

74196 38

FLAMENGO — KAIC aluga o
ap4 210 cia Trav. dos Tamoios
n." 7, esq. Senador Vergueiro,
cj si., 2 qtos., coz., banh., 2 va-
randas. dep. emprec, áren c;
tanque. Chaves c| porteiro. Tra-
tar rua do Carmo 27-B. tel.:
32-1774 ou na Ag. Copa., rua
Domingos Ferreira 21B-C. tel.:1 57-8000. CRECI J-72.

¦ 17925 10

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em-
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35783 10
FLAMENGO — KAIC aluga na
rua Arthur Bernardes n.° 58 o
ap. 409 cl si.-qto." seu., banh,
e Kitch. Chaves r.o loi-ni. Tr:i-
tar rua do Carmo 27->i. Tel.:
32-1774 ou na Ag. Copa. Rua Do-
mingos Ferreira 219-C. tel.: ...
57-8060. CRECI J-72.

179.11 10

">' RIO BRANCO. 131. grupo
306 — 5 salas. WC — Aluguel

tigo -- Instalnções — telefo-
¦ N'Cr$ 5 000.09 facilitado Pr.

¦'•'aro — 22-9250 — 22-0370.
« 17972 3

COPACABANA — KAIC aluga
na Rua Iuhangá n." 19, o ap. 603
cí si.. 2 qtos., coz., bailh.. dep,
compl. empreg.. área ctanque.
Chaves c'porteiro. Tratar Rua
do Carmo. 27-B. Tel 32-1774 ou
na Ag Copa, Rua Domingos Fer-
reira. 219-C. tel 57-8060 — CRE-
Cl J-72, 17934 8

MUDANÇA? GATO PRETO
armazena, transporta e em-
bala desde 1940. Telefone:
45-8128. 35782 8
FIGUEIREDO MAGALHÃES, 442.
apto. 510 — sala-quarto. banhei-
ro completo — cozinha, armário,
aluguel NCr$ 324.00. Finrtor ou
depósito, chaves porteiro — Dr.
Álvaro, 22-9250 ¦— 22-0370.

17071 8

CASA — Aluga-se de 5 quar-
tos, 2 salas e demais depcn-
dências. Aluguel, 7 salários.
Ver Travessa Guimarães Na-
tal, 14 — Tratar 43-5440 —
42-4380. 17900 8
COPACABANA — KAIC aluga
na Rua Siqueira Campos n." 43.
s| 902, entrada, 2 sls., banh. De
frente, ar condicionado, mobilia-
do, atapetaüo. Tratar Rua do
Carmo, 27-B, tel. 32-1774 ou na
Ag. Copa. Rua Domingos Fer-
reira. 219-C. Tel. 57-8060 — CRE-
CI J-72. 17341 8

COPACABANA — KAIC aluga
na Rua Conselheiro Lafayete n."
32. o ap. 802 c'2 salas, 3 qtos.
br.nh. social, dep. empreg., área
e| tanque e vg garage. Chaves
c' porteiro. Tratar Rua do Car-
mo, 27-B. Tel. 32-1774 ou na
Ac. Copa. Rua Domingos Fer-
reira. 219-C. Tel. 57-8060 — CRE-
CI J-72. 17938 S

SAENS PENA
750 m2

SOBRELOJA
Rua Conde de Bonfim, 170. Tratar em João Fortes Engenha-

ria S/A — Rua México, 21 - Grupo 202 — Tels. 22-2215 e 32-3929.
CRECI J-311. 13932 38

ALTO DIPLOMATA BRITÂNICO 
"

Necessita urgentemente fins de maio casa ou -apartamento
.na Zona Sul inteiramente mobiliado, com lelefone, o mínimo

de 3 quartos ar condicionado, Z banheiros sociais e salões de
recepção apropriados. Ofertas dando aluguel e pormenores à
Embaixada Britânica. Tel, 25-7252, ramal 29. , 16724 38

GRANDE ARMAZÉM
ALUGA-SE

NA AVENIDA RODRIGUES ALVES N.° 261
— CAIS DO PORTO, com linhas férreas e plata-
íorma privativa ligadas aos troncos das linhas fér-
reas de bitola mista. Área total: 3.650m2, em três
pavimentos. Maquinismo e elevadores para henefi-
ciamento de café. Tratar: Cia. Imobiliária Metro-
politana. Av. Nilo Peçanha n.° 12 — 9.° andar —
Sala 910 — Telefone: 42-3740. 19234 38

400 m2 P/Escritório
Importante firma de Engenharia procura para monta*

I gem de seu Escritório conjunto de aproximadamente
I 400 m2. c/local para estacionamento.
1 Locais: Castelo, Beira-Mar, Flamengo e Botafogo.

Propostas para: Av. Mal. Câmara, 271 — 10.° and.
i s/1001. Att. da Gerência. 17977 38

SAENS PERA
Aluga-se grande conjunto com hall, 7 salas, 2 banheiros, salão

de almoço, cozinha; na cobertura salão com 80 m2, quarto, ba- .
nheiro, '! áreas. Ver Av. Maracanã, 1.1015. Tratar cm João
Fortes Engenharia S/A„ Rua México, 21 - Grupo 20-». Tels.
22-2215 e 32-3039'. CRECI .1-311. 13933 38

Rio Rentâís Kaic
Rua Dominqos Ferreira, 219

Tels..- 57-8068 e57-119
Precisamos urgente de apartamentos pintados, de
frente, Flamengo, Ipanema, Copacabana, Leblon, pre-
ferência vazios ou mobiliários, de NCr$ 750,00 a...
NCr$ 2.000.00 — CRKI—J-72.

17944 38

FLAMENGO — KAIC aluga .na
rua Corrêa Dutra n." 73 ap.
102, c| ai., qt.o. coz., banh., qto.
empreg., área c| tanque - ap.
frente — Tratar rua do Carmo
27-B. tel.: 32-177-1 ou mi Az.
Copa., rua Domingos Ferrelrái,
219-C. tel.: (57-ROGO.. CRECI J-7L'.

17940 IU
FLAMENGO — KAIC aluga na
rua Sfio Salvador n.° 65 o up.101 c. si.-qto. Bep„ eoz.. banh.,
dep. empreg., ínca c] tanque,
despensa, vaga garage. Chaves
c| porleiro. Trntar nia do Car-
mo 27-B. tel.: 32-1774 ou na Ag.
Copa. rua Domingos Ferreira
219-C. tel.: 57-8000. CRECI J-72.

17927 10
FLAMENGO-— KAIC aluga naPraia do Flamengo n.° 122 o ap.
014 mobiliado, <:| vest., si.-qto
sep, coz., e banh. Chaves cl
porteiro. Tratar rua rio Carmo
27-B. tel.: 32-1774 ou na Ag.
Copa. rua Domingos Ferreiia
219-C. tel.: "7-aoKO, CRECI J-72.

 17924 ío
fiamengo — Quarto íamiijã
mineira aluga paia moça quetrabalhe fo;-u. 25-307Í.

9.V570 10
AMBIENTE' FAMILIAR — Alu-
ga-se vaga.. Jnôi-a, Irab. fora
Tel. 45-4574. <i;.i7 [o

a moça que
todos os di-'lamengo, 12.

20012 10

GRANDE RESIDÊNCIA
ALUGA-SE

No Cosme Velho à Rua Marerhil Pire» Ferreira, n." 45,
composta de várias dependências, jardim, garagem, telefone,
acomodações Independentes par? empregado- e mais dois
apartamentos de sala, quarto e ' 'ih-iro, tunbém indepen-
dentes do prédio principal. Ver no local onde há vigia
permanente e tratar pelo telefone J5-51CT. Não se vende.

48137 1(1'

ALUGA-SE 1 vaga
trabalhe fora, com
reitos. Praia do J-
ap. 515.
FLAMENGO""""-- 

~

apart. 411 da Rua
Assis n" 31 com:'
separado, co-inha,
WC de empregada
NA PORTARIA.

Aluga-se o
Machado cie
Sala. quarto

banheiro e
. CHAVES:

109S2 10

JARDIM BOTÂNICO 14

JARDIM BOTÂNICO — Ap. bem"
mobiliado, com 3 quartos, sala.
banheiro, dependências comple-
tas. Telefone e garage. Ver te',.
40-0R78 — Tratar Rio Rental'.*
Kalc - - Tels. 57-801» e .17-8069.
CRECI J-72. 17951 n

JARDIM BOTÂNICO — líl
Sem. Simonsen, 300 cl linila
vista p montanha c lasoa —
Altifto p família tratamento
casa composta dp salão p! fes-
ta, living, si. refeições (piso
mármore) toalete, 4 qts. e|
armários, banh. em còr. coz.,
dep. emp., garage, jardim —
Tratar Tel. 32-P002.

9439 14

LARANJEIRAS 16

ALUGA-SE vaga a, moça que tra-
balhe fora. Rua Senador Ver-
gueiro. 135, apto. 1204, Informe-
çSo tel. 30-2479. 17737 10
ATENÇÃO — Aluga-se ap74Õl
da Rua Dois de Dezembro. 10:!,
de frente com 3 quartos, 2 sa-
Ias, deps. compl. e ar conclicio-
nado.- Tratar com proprietárioTel. 2*5-0671. — Ver no local —
Flamengo. 17870 10

LARANJEIRAS — KAIC alugana nia Prof. Luiz Catanhedel n •
80 o ap. 202 Ciente. c| sl„ 3
qios., coz., banh. social, va-randa, dep. compl. empreg.,
arca c| tanque. Cluives no loeal
de 9 às 15 hrs., somente tos.domingos. Tratar rua do Car-
mo 27-B. tel.: 32-1774 ou naAfí. Co.ua., rua Domingos Fer-reira 21Si-c. tel.: 57-8000. ÇRB-Cl jf-72. n$i30 16
APARTAMENTO para <Úpl,Q-
mata ou família de tratamwi-
to. Parque Ouinle — Larau-
jeiras — Rua Paulo César tte
Andrade, lOli, ap. 401. Alugo
totalmente alapetado e': salão. .
4 qtos., 'i baúh. copa, eoz., 3
qtos. de cri»., área e 2 va-
gas de garage. Chaves na
portaria. Tratar em FROTA-
IMÒVJCl!*; Av. Nilo Peçanha,
12, s; 831. Tel.: 42-'*!)<Jü —
CRECT "58. 1-S83 

11"
ALUOÀ-SE\o ap; 202 \r!a Rua
Ipiranga, 73 c/ "> 

pecas gian-
des. Chaves no 3U2. Tratar tel,
37-5158 — CRBCI 178

_ l!i.'28 10
LARANJEIRA?- Alugo ap. I0OS
cia rua Generel Gllcérlo n. 48Ç,
e/ 3 wlas. 3 quartos, ampla co-
zlnha, banheiro completo, àw*a.
dep. empregada e garagem. ..
7OC.00. Chttvea na portaria. Tra-
tar rua México 158 s/s 309/311,

19262.16'
ALUGA-SE ótimo quarto a mi-
ça q. trabalhe fora. 25-8990. La-
ranjelras. 25764 t6

LEBLON 17

ALUGA-SE — Quarto mobiliado
com uso de telefone roupa de
cama etc. a sr. d* fino trato
qat trabalhe fora. Tel. 45-1H48
Dona IOLATÍDA. 9452 10

ALUGO apto. coto, mob. quar-
to-sala sep. dep. empregada —
garage — geladeira. — 1 ano.
Cartas G6e«, 355, apto. 4CS —
Leblon. Chave porteiro — Pr.
Monteiro — 27-5232.

25*39 IT
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10 correio DA MANHA, Domingo, 12 de maio dn íoeu Catler***
l.railXVN — KAIC alugu n«

Ar. Alaiilln de Paiva n» «JO o
an, <0I cl «I , .1 qtos , oo*.,
NuiY, siv-lal, are.i e| tanque,
ilep. compl, emprer;. Tratar run
•ao Carmo 'J*-H. tel r :i!-n?4 nu
na Ar. Copa, rua Dominai* Ker-
raiia 310-C. tel.! Jl-Hiriiii OU¦'•
O .Mi. 17USII I"
J.KM.ON • AIuim-m- aplo, di*
liuo na Av. Ai.iiilin de Paiva,
Mfl, rom Inlns, .1 quarto» r ile-
pendência». Soalho pnrquct P«ti>
llita com nlntcco, Aluguel Nl'rJ
a.vi.oo mais laxax, Vrr com o
pnrUIro • tralar livi.i Mnxlru I64,
«ai» 4;. tci» rja.nttto r *;-Hiii;u

una- i7
iiiBLON — COBERTURA NÕTÁ'
•— Aluga-ne em piçdlii nflvo o
aplo. Cil.i, com 4 quartos, .1 «...•
las. »te. HfllMlniH vtsrtn. Alu-•niel: 1 500,00 mensal, Tratar: II.
Sanado* Dantas, Rri 4 o «n-
«lar. ADM. JAVAIIY. St Sll..
VIO KHBi 17
Í.ÍTHLON • Aluga"** o apto.'
JOI ria Rn» Carlos (.oe* 99. C'
hIi qto, í*om cíw f- banh
Mobiliário. Tratar Al X PRKDIAI.
¦t Chavas no 141 apto JOI ti,.
a-Mnii ru». Tel. ,1f. .*..Wi

t ;• i ir* i;
1JCRLOX - Alu RO luxuoso apto.
a 10 mts. ria praia com .1 qtos I
aala, aaleta, banheiro completo
• depemlrMict» rir- ci Lidos ele,
T4.ua Rainha liullliermlnn, IS*cp(o. 401 • Ou>\*o» rom o por-lalro. Tralar THKOPIIH.O DA
Kll.VA C.RACA (RKC1 101 -
At. Copacabana, ior.s «ala .101 —.
Tal. 58-35911 *5*j(IS IT
ALUGAMOS- à'"senhora viuva
ou solteira de preferencia fur-
rtonarla. por NCr» :;fHl.0O juntoà praia, pequeno apto, de «ala,
«juarto. banh. e oo;- . Ver com
o tclador. llua Aristides firpl-¦nos», IR, leblon. CRECI n •< '4.

íoass 17

SAO CONRADO
— BARRA

AU'CA-SE caía Barra oa Ti-

Íuca. 
Bairro TIJueamar, lute 4

Juadra D. Rua 4, ver rui local
ttl. 28-07.M 18145 :s
ALUGA-SE «p. 40? 

~— 
1,1 Al.

«irada — Praia Sarnamhetiba*»0 — Ver c Porteiro • Tr.1t.1r
te!. 48-1681. 170M 18

SANTA TERESA 23

ALÜGA-SE grande rasa em
pontro terreno para residíne.a
ou para escritórios de rompa-nhU a io minutos cio Centro.Trstar pelo fone; 22-3412

16726 2.1
ALUGA-SE OU VENDE-SE apto."
com 2 quartos conjugados, sala,
cozinha, banheiro e área (ftnndei*a ladeira do Castro n.- lia.
apto. 101. Chaves com o Sr. AN-
TOMO e tratar na Av. Mem de
Sa n." 101 — Sobrado

s:;."* ;.i
JOAQUIM MURTIXHO. iW. so.
S-101 — alugo on vendo, fte. si.'. qts. eo7. banh. deps Cli. na
port. e Severino 22-S]fi* niF''I
683 TMM.OGXAXI 18862 '!

VILA ISABEL 26

Vn.A ISABEL Aluro anto.
Kus Rocha Fragoso 33. a:i*o 302.
jt|a.. 3 qtos. de.neníicn'!« \tu-
tiiel xCrs 350.0». chaves na por-taria, Trfllcir S.-o José, ¦*¦», sul a
íoofi, n;iM l'ò

TIJUCA 27

rCUrCA ¦ Alujro \*CrS 500.00
apto. 202 ria rua General M. -
rerir.o, 10.". r X qtos.. s-rri.ui.
cn^a co?iriha. clep. emor. Cha-
ves p favor no aot.i, rcrí c D.
l.ir,7.-. T;,!ai 31-3:'.-S.

17974 27

Ãt.UGA-SK bõã vãyã~d« gsvi-.íe"
Rua Henri Ford. 107 Tc'. 31-01-70
e 43-22ÍI2. ÜPS7 -7
TTJUCA — Quarto --" A Ir rTi - s e
cm casa de fr.ni' r-r e ou s '".r>-
bílía por XC-í ino.00. Rua Me-
de ros Pássaro. 91,

118915 27
QUARTO 

" 
ÃTuga-se a fiTri-

clonária distinta,' único in-
quilino. R-:.. í u -de cie Bunfivi.
piNSxr-.no ' riv.c.i Sacns Peu.
Te!, r-.s-i.-7i ¦ envn i.-o
Simões. I1RG0 27
APOSENTOS Í\\KÃ 4 RÁFa-
7.Y7. — Família de fino trato,
ti&pondo t1c - quartos rim erra
* banheiro prHativo, aceita rs>-
pai: cs d r p re fe ròn cia nn i v r ¦ * \ -
lálios. XCi-Jr 100 ofl ,-,-u café da
fíiimhã. O. Mr.r*p l.arnda. }', :.,•tío Bl.-oo. 311. ,,p'o. 1 rv. - ...,s
12 às 2: horas. 2:'20i r:7

TI.TUCA — R. Dr. Abelardo de
Barros, S. s-.'bsolo. amplo r eh<-
to r :í qtop, *-.í';í. cftz. biv'-< rito,
emp. quintal ulug.tel 300.00
1a\.-.s - chaves ..m íoi Tra-
tsr }\ A R. L'ci i R. O rvi-
dor, 130 s 914 C.RF.CI 4õ« !i II.

ALUGA-SE 1 quarto o móveis
à renhor. Tel. 34-6073.

¦ ¦-' í>!43 27

CENTRAL

'Âtt'GA-SF uma cNisa a XCr?'ííp.pO e quarto a 60 e 70.00 c .'.'.jihrs de depósito. Rua Hadnci*
Tibn, 22. Tliuca. ITí-fl 27

TIJUCA — íUugo por 300.80 ap
107. Bloco B Rua Maria e Bar-
ros n."* 1023. Sala, qunr-o rtc.
dcoendòiicias do empregada.
Pintura nova e siuteco. Ver c
port. Tralar depois rias IRh. —
*."-íi7:i4 190S2 27

TI.irCA — Ap. C-01 Ru.; Cru-
j^nsi n.° 375. Alugo, sala, quar.
tó. banheiro, corinha. dep. em-
prfrg, terraço de frente e ãrea
<•' ianque, ia. loeacào. Chisves
no loca). Vaca nn garagem. Inf.
B2-4133 c CARLOS OU PORTF1 A.

16846 27

TIJUCA — Alugo I.o.ia Rua Ira-
rffua1 n,° S75. Cnlca nn local om
,Ur. locac&o, e 53 m2 4 sala-
irínçç. mínimos. Ch^vej- no lucal.-
inf: 53-4133 >¦ -UUU.O.v
t lftü!7 :;

TIJTJCA - Aptos, novos p -iu-
£*»r Rua l'vuí7nai ti .irü 2
quartos, sal». l.anVvo. cozinha,
dep. empreg, arqa ir tanque,
]a. locação. l'ha\es no liv\tl,
irrf.-' 53-41S3 c t AKl.OS ou
1*0*STKI,A. Ir SIS 27

TIJUCA — Alugo apto. 201 Rua
Mario Barreto n." 62. 3 quartos.
.«.jOão. banh. ro:--. área azule ja-¦áfiY-dep. rnipros. Chaves *io
Jocal. iní. 53-4133. CARLOS ou
PORTEIS. 1RS51 27

29

MADlirtKiHA - Piiw ooutralo
Lola tlalrrla "A" no Mercado
Mndurtlta, AIurm*! barato, tér-
mino #m 72 a ei ou «/ merca-
ilorins. Mamar vlatlna e ln(s. p'
tels. 31-1101 ¦ ¦ ai-MIfl e 43.MI3,
lltlANDAO - CHKCI 702.

ihiili 2fi

LEOPOLDINA 30

VICENTE OF CARVAUIO
KAIC aUrg.r na Av, Meirll n.*
60 o up 501 V si , 2 t|t 'ii , io: ,
Ir.iiri, arca i- Ianque Chavra
i- slndlci i ir np, 101. Tratar
iil.l lio Cirno 27-11 te' i 3M774
ou tia Ag. 1'on.t, niN Dominüos
Kcrrriru Slp-C lei.i .vNMHtt
CUFCl .1-7'.' I7IIIS ,10
llflIAS Av. BriÜil, 13.4«7 - l'r-
lihn A!uK>-"i>e oí!m*;t lojiin
u'.ni sobreloja* Pe direito 7 .Mi
ro.vni--.*\)uar: nuii'--, ^o, \tmio y\*
tu quuHpMr mnio de negocio.
Ver no lonal r' Sr, tOUtllVAl.,

Ti atar n.» Iuiolllll/irl» tl^pe-
r..!K\i l.ttl» , .1 Av, Hio Rmnro,
39 • II.» • Tel..r 43-3l<ít3 r ..'
2:.-6lã7 -- CRFCl-rW.

W30 :'r>
BltAS DF. PINA - l.7cHAiriTI\
IMÓVEIS • Aluga luia Av. I>:in
de Pina n." 1170 - a parlas Otl-
ma para comércio -• chaves na
loja ao Uili. i- Sr ÁLVARO pa-ra ver. Hase 2 salário» ¦• melo.
Tratar Truv. Ouvidor 11 . 8»
s ¦ B02 - fnnrs 22-74W e 52.6342.
CRECI 630. 18133 30
CAXIAS — Centro, Rua Colas',
261. apt. IOS, Alugo, quarto, sa-
Ia, Rep. co», banh, r-' a?ulrJo(
írea. P5.00 -- Tel. 34-4833,

smj; so

18 NITERÓI 33

-TT.TUCA — Alugo '•asa Rua Pe-
rèlra de Almeida n" 28. torrro.-j efuartos, sala, área. varanda.
??CrS 350,00. Chaves na casa 18
c"AKISTEl?. Inf. p' tel. ,*2-4!3.;
c' CARLOS ou PORTELA.

16645 27

XITKRiM — Alujf.i-se amo . s-"-
In, 2 oi-., co/., área, banh. e
dep. emp. Pintura \:cv.x ::,u
Antônio Parreiras, 44. ap. 4iU —
Tel Rio 23-0806 21004 .Já!
NTI-FRiM — R Cel Moreira
César. J5. ao. 803, Alugo em
L-arai c! quarto, >.rla e (iep —
Trará- Av. Rio Branco, 156, s..-
Ia 1327 -- Tel. I2-47!)|1

18.-r.ri .i,

PETRÓPOLIS 35

PETRôPOUS - Alu r.o au 701.
ot.. sa.!eta, banir., co.:,, A Pc.
Paulo Carneiro, '.'O. Wr apart.- • ai**. 2 sr.l. min. mais tri-
bntoa e cond. Tel.: "K-7051.

16;..í3 :;.
PÍ7TRÔPOLIS • • Mosehi — Alu-
iri-.*:\ por prrtro a combinar,
rv:.*ortt«ve] essa c^vn -teltíone,
moblllodH c equipada. Tem lar-
diir. e Barrem. AUlsuel men••>-.!- XCrü 430.00. T.-lefone r-,. Rro-• 47-lCÍO. 2.'':'J .!.>
PETRóPOI.is"~ Centro"A'.;u,a-
se aolo. pnm amplo quarto, i-,.-
nheiro e kitch. Rua Alencar 1.1-
ma. 42 aplo. 211. Chaves nn a»,
904. s."-i| .:;.

TERESÔPOLIS

FÉRIAS o-.i Irnjro p-aro An.
térreo, tipo ea?a. )ar<iim, sila,
quarto 5i»o;:raí1o!-% ir.oí-il.arto, ehu-
vi-»ro elétrico, ror.irha aiu*'rie.
150.00 - ¦ Tralar 5I-08S4

2!0!5 3*
TERBSÔPOL1S - Áiügõ p ta-
mr'.i.v idônea, sn-snde casa; p-. o
0 meses, e\ p:s,-.:-.\ bosques, ro-
lefone, bem tuob-Hada. NCrS ..
1.500 p m«i. situada na Ar.
Principal, Inf. tel.: J7-S10* —
Sr. I ¦::• — CRECI 363.

.-T4-' 35
PARA fins de semana, férias,
temporada, aluso apart. ou ven-
('<., oimrto p «ala sonav.iri"-'. tí*-
do mohillado. Tel 2S-79?Í>.

lírs'2 5-;

FRIBURGO 37

RÁDIOS E TELEVISÕES
MINI-.STKHKOIMIONO Sharp •-
Al-Transl«'.or, iNl mil. Vriuir-se
vltiollnlia mod. ll.P.C, Ou lio-
i-o. i-.ni.iiii 3:< it Copacabana,
iimi up, ao; i7 As 121 iioiiii, ira*
vador, 21» mil. 27.'r!l|l 00
ANTÍNA in: TELHADO? ileMs-
ta...l "Multl|i|ldlrei-lonal" iillima
novidade euinpíla dr uso Inlrino
iisoh-e o » pvoblema c| vniun-
irim Rpprca. TRArJÍIlHTEL Av.
li dr Maio, 44-A, sohrelojn —
Tel.; 33-03113.

lltO.rli flrl
ItADIOVIIHKl.A purt.lül f. ,V,,
il pilha e a i-onrnie, ótimo aoiil,
NCrí AVW Ilír.Üir ¦ Toea-lilas
Strreo, pau auuunovel, Nd>
.-,•0,011 • Ambos fabrlracAo ia-
pune.... novos, belo, deeiiiio
liulvutrlttl Ver à Av. C ipaciha-
Itu, 300, aplo. 1103, Tei. Í»7-44I6

NOU lil

ZONAS VERANEIO 3?

LITA DY MKL FINANCIADA
Férias em atê 10 meses sem
juros. Ifi cidades de veraneio.
50 hotéis. São Lourenço, Ca-
xambu. Teresópolis. Àsruas
de Lindõia e outras. 32-SS8S.
SOSETK — Larjo Carioca, ô
s] 505. De 9.00 às 19.00.

18086 SS

ALUGA-SE apto. térreo. 3
o,nar(os e sala. Tijuca — Tel.
37-8581. 1M174 27

RUA PROFESSOS GABIZO. 2E1
AIuro apto. 403 — S50 men-

.sfis — contrato 1 ano com Ks-
dor _. BISCOXI 8ARBÒSO
fina Atftr-k-o. 119 saia 703 22-01S7

- C*vI*CI W5. íççss :*7

COMPRO
TUDO - TV
TELEFONE: 32*9274

ATENDO AOS DOMINGOS
!!5:i7

TV. Consertos
SERVIÇOS TÉCNICOS

ORÇAMENTO GRÁTIS
FONE: 37-3830

J75e-,fi fi.i

Consertos de IV.
Consertamos em sua pró-

pria residência Qualquer
marca. Não cobramos' visita.
Atendemos também domin-
ros e feriados Instalamos
antenas. Tel. 54-21*01.•:siss t',o

COnlPRO — TELEVISÃO —
Qualquer tipo. Pianos, Hlri-eo
e KfladcIruK inndei-iius. Ne-
KtWlo rápido. Tel.j 57*1596;

27510 O»
ATXN0AO Rndlotéontao*] "Teiite.
Mliios", pon.iiil pnrn ipinliiuei
tipo de válvula* e luliu do teto-
msiio. NCr» 13,0.1 RopiOS, TIIA.N-
HIflTRI, Av, 13 do Mflln, 41-A
Milueloja • ¦ Tel.: 3'J.|13'l,'!,

iniiiii uo
TV ZKMTII 0.S.A, vemlõ Iríi-
inr i-niii Si. ANTKItO, limi Do-
mliiKos IVierlni, 'Ml. ri7,T.'ll liO
TV AKM1IIAI. Mili. portfttil
1.1 poleiindnn lii(T4 pn-foitu
Imaiioni e som — Pranclarh ot»-
vlann rjriri rjari 'J5(t.1A UO

TKLRVÍKÃÕT Piei-isunios fa-"
••or dlnbfiio — Tentos quti
vender iiiuente 11011 «paru*
lhos de (••levisáo alé o Íim
do mès. marcas IMilIco, Tr*
lefuukeii, A r t e 1, Admir.il,
Zenlth, Semp, OE, 1'liilips,
TcIekiiiR. Slandard Kleeti-ie e
outros, de 11. 13, 10 e 23 po-
lesadas, portátil e de mesa,
a preços 50'; a menos da
tabela, com autoriziicüo das
fábricas, todas novas e com
dupla caraiatia. — Cada TV
acompanha uma untena icrá*
tis, vendemos à vista ou bem
financiadas, aceitamos sua
TV usada como parte de pn-
samento, oferecemos NÍ'i'S
200,00 pela sua TV usada.
Organizamos .seu crédito na
hpra, entrCRamos na hora.
assistência na hora Favor
ver exposição e venda na
loja Estréia da Praia, á Av.
Copacabana. 581, sala 211 —
Centro Comercial, Venha vi-
sitar-nos e náo sairá sem
comprar. Ganhe Krális uma
mesa para TV e uma antena.
Atenção: nosso lema é resol-
ver seu problema. Cuidado
Faltam poucos dias. Atenção
ao Dia lia Mãe.

2350,8 lifl

KADlO; TRANSISTOR PAltADO?
Conseertn em 24h. TIlAXSISTEn
Av. 13 rio Maio, II s loja.

írjlifri Cl)

VBNDK.8K TV <IK 12." tilllmo
ininlolo o 'J leiim nu einbalaurm,
.VTr .-!> N, lluii liar.l.ii. llalanu,
Ml — aplu, .11111, PAsto 5,

2550" 00
TKI.F.VISAO ADMIIIAI, UO — -1*
erit.uiu do nova v, motivo vligom
ll.rrr ..Irllllr. I ei nillrllru ,I7-;!II:|II.

27.101 _B0
(iltAVAiiou scmlproíliilor.til, (lõ,
nillllltm \Vubcoi', eitiulo ila novo,
vriulir. nao uleiiiln revendedor -•
;i7-:tii:if». .MuiIm. vlnaem,

2MH3 liO
COMPRO lefavüflo u«ndn ileTiie-
sa ou poi-IAtll inrr.riHi (lefOltUO**!.1
Aieii lu hrrie e p.iRrr bem. Tel.:
311.4132 I47K2 M
RADIOVITROLA 8'lèTmenii nltii-
fldeltdudo, moilerna eom vftrlon
llllo-ffllnnícs, pirireo uso. Vendo*
urgente biirnllsiiliuo. R. Snucn
l.lnia, 4s, »pin. 412, Cnpncnhnna,

14743 KO

TUBOS de TV troco na resi-
ciência. 1 ano dn garantia. Sr.
PEDRO, 100 mil. Tel, Ã2-2II48 •-
(.nine* Freire, SUS.

_ B43.1 CO
GRAVADORES doido f.8.00 rt«-
dlnhot. vltrollnbas, Tocd-fltas
pura carro, Relóslnn, Tudo lm-
portado. Uqultlacflo n« Rua diu
Marreoai, .ifi, unia Odfl. cineifln-
(JU. 19037 00
VENDE-SE — TV Americana"üonltli" DehiNO portitll nn em-
bülarjeiii, U pnlenada.j, 7tncJls.il-
ma. .V(.'r$ 7ftO,no. Rea PalukndU.
I7í, apto. cn-i — Tel, 4,i-e,";ii.

lOSâlt _60
VENDE-SE TV portUtl Zeúltíi
19' rom controle remoto, ann*.
l-.rana. Tel.: CelTEI. - 99-9133.

t921,1 S0

Vf-NDO TV 23" Invictos, fun-
clonando, 100^. NCrl 12u.n1..
Nua Costa Kerai, lll, Rio Com-
priilo. Ir0o:iu_fi0
BtiBrnjOUA TBUDPÜNÍCBN —
Vende-.*e, 'itlmo Mtado, NCrS ,.
1.590,00. Av, Poulo de Pronllu,
167 — Apto, C-01. Tel. 48*8393,

11102(1 011
ORAVADOR SONV. VcIlde-iiP,
nino, mod"lo T-2H9, I canais,
atíreo, NCrS 1.509,00. Av, PAUlO
da rrontin, 107, Apt. C-oi, Tel,
48.(1395. lOfi-iS 60

TELEVISÃO GE •• moderna.
Itixuo.iH, pouquíssimo mo. Ven-
rio ingente, hnriitiririlino. K. Sou-
sa Uma, 4S, a^.ilo. 112. Copara*

Win ti. -.Mrl78 60bana PO*

ALTA FIDEJ.IDADE - Mod I*— Pick-up 1'iuiip.s. escura, wm
uno, B alto-lalautet, iterei<
Custou 1.380 vendo 450, -¦ Ai'
Copncahnnu 1.201), apto ir;;
Qualquer hora. jnnrj n
VENDO, gravador Sony TC-iÚi
nu embalagem. Tel. 

'.V1-2BI9,

27324 n
MICRO TV de 4 Vol. JnDOne. i
com lidln pilha e luz e um ur..
V8C*0r Revere USA. Vemlc-it
Rim Bollvnr. 2", apto. (01.

ST63» s

(iRAVADOR GRUNDIK TK'.
aeml-proflMlonnl, e«teroofonic
riAvo • • NCrí 850.00 — Telelo
lie, 47-2011 — RAPOSO

\f,ínti ¦

vendo 2 gravadores, um de ro-
lc e outro mnlor SONY NCr5 ..
730 e 430. Tel.: .V,-n*B9.

lí»rJ0r> fil

COMPRO COMPRO TUDO
TUDO * IV

ELKTItftNICA Raposo Ltda.
Posto autorizado Standard
Elétrica (pecas) K. do Sena-
do, 451. Tel. 52-9403. Temos
linchar, p Toca Discos. Vários
tipos. 8330 60

VENDO TV — Portátil CE I
portada, na embalagem Ame
cana, 12" controlo BHF e vil'
controle de InstAvel, tela d'io'
cpntra reflexof, tone e*oi.«ta, I- •
xo, 5.10,00. Av. Atljntli-a, Ji''
apt. 82. tel. 36-7349.

13948 «

9434

32-5593

CONSERTOS DE
TELEVISÃO ?!

Ctlldndo com oi eurlo.«o.«. apren-
dlieí, Cnarròrlo cm sua própria
residência, qualquer nu ci o?
defeito. A(en;'o todos os dles,
lambòin aos domlnuo" e ""-'d-n
- Telefonei 38-0220. 28172 00

Gravador Portalil Parado!
Qunloiíor mnrcft, Conserto em

24h. THW.SISTKI. Av. 13 do
Maio. 41-A. "obrelo.ln, 16960.60

Televl.-õef. arjordeon*. mfqill*
na, de escrever, pratarla, sra.
vadores. Vitrolas ele.

TELEFONE: 43*8719
 9474 60

TV SOCORRO
7.0NA SV7.

PREÇOS RAZOA\T-:iS
ATENDR TAMBÍM DOMINGOS

CHAME: 32*7172
9440 «0

TV Concertos Philco, Philips
Não vi em ronver/a liada pro-

cure um especialista que conser-
ta em aua casa qualquer marca.
Sterio Hl-Fl, etc. Tel. 58-5663.

2R181 HO

COMPRO TUDO
ANTENISTA Tel. 52-0022 FONE: 54-4174 - SILVA

ANTENAS - TV e FM
Tnstíilnròcí v revisões d5 «nlo-

nas de (el^vlsãn. Atende—e dias
úteis, domingo* c feriado*. Os-
ralitln c honestidade. 8323 BO

TV, máq. escrever, rádio,
jrravadores, ventiladores, hi-
eieletas, acordeão, louças,
cristal**, pratarias, antizuida-
des, jóias, tapetes, roupas
usadas — Vou a domicílio.

8336 60

NSTRUM. MÚSICA
PIANO -- Vrard Paii? 1 4 i-an-
da modelo mutnon. tfittma opor-
íun t'.--il. '1 mins, Av, 13 df
Maio. 47. s 401 Knire 12-1(1
lis. nu Sl-9031 ÍI023 73
PIÃJCÕS NOVOS ¦- lll anos rie
garantiu, oíí-j» p-ppeii*tH'at1a ven-
.Ir (ir.nn.*,3t:os, <r-ni juros . Rua
Santa Sofia, ;*4. Snens Penn.

1179.1 73
í*iano li-.-,.-; c mecânica nlc-
u'i. Vende-*e com entrada de
400 •.*r\'..*i'':t,> novo-?, Tel. *H*-4i;U
e 46-34;*. ISiWa 75
a casa mõ-ítX pianos r=-
.¦.-•,' -'.ir--. WcI.-v.rc, lòiiRn iiia-o,
Ríendp T„*nW;*: íÂbr.rio »N riivuln-
ge, 2 ne Deiembro, 113 _Çsiete.

COMIMIO 1 1'IWO. de par-
ticul-.ir, mesmo preeiíandii rc-
parus. 1'aro hem e á vista.
Tel 'I-Í-SIKS ::íp._7õ

AF1N \M-SV Planos Executa-
>:¦ nualnuer conserto Kxterntl-
na-*"e rnp.m. C.V1Ü OS 1)K Al S-
ntlA. Tel, 4)5-3(169 e 32-3271.

13:139 73

HOTÉIS E PENSÕES 85

FORNEÇO .
T-.rv si fino

comlcllio.
ra-.nilla. ¦ ¦

27.-|>," $A

PIANO 1 4 cauda Plcycl. alta
r|-,:ali.V.cie em sniii e mecauia-
mo. Vende-se 1.6.19 mil. Troco.
Av. 29 Setembro 237. l-Yi-e ...
4r.---".'.i3. 2-,(;o; 7."
IIA.NO C ,l-.è EitidÕ Oiil-illi
?2ã mil. Vende-se e Rrirantla
hanco c carreto. Urgente. I'ua
Noronha Santos n." l"*i iMucíuí-
do Ciiclhol. 27603 73
PÍÃNO EÕRD 35Ò7 Pie.vel —
llrri-cr- PãO, Steek, Ibfirk (ti-,
ate l.Xill, Por demolição. Gr.-
raiuln iilisnHilnl praen li .lunho
403 iMr.irriiHi. 27C-rl 73
KI'?ORMA9 Conisrloa cm
iv. .í.v-- 36-3033. Ciirlos, O/ici-
ins pnVivtns; Praça il .lunho,
403. No drMV.IoMio. Evrtr dnspe-
>."-. Oiícrofa (if1 tvü nsnnrtt '

276Ü0 73
1'lANO Herzer-Berlim. C":-..n.
I3i- estudos. Professora vende tio
ocr*si*c) *t">."i mil, Run ria Reníi-
lin-a 74. casa l-i — Quintino Bo-
csIUva," 27H0.1 73

PIANO Privei. Vende-se lielissi-
r.-o "arnoveau-mncno", PTtcl-
io Preço ilnico: r!Mi mil. D/lu-
Rr.r. A particular. V,'.; Roí i i
Trsíos 3Ü. Fone 5B-96(W

27riOli 73

PIANO 1 4 de cauda — alemiln.
Vende-se á Rua Nascimento Sil-
va õT-i — rpunoiTia. Toi 27-0307.

27630 73.

A CASA MII-LAN PIANOS, na-
r-ionnis. Orrtrangclros, i-auda,
rinar lamoníri e armário, a lon-
go prazo sem Juros. 10 anos de
garantia. Ouvidor, 130, 2." andar.
LO.ia 213. 17712 75
PIANO — Vende-se, BEN-
TLKR, com 3 pedais, cordas
cruzadas c cepo de metal.
Tratar doininso a parlir de 9
horas pelo telefone 38-8705.

13935 J7.5
ITALIANO — Professor de Tu-
rim ensina na residência do ain-
no — inf. 47-6383. 17811 ,^3
PIANO AÍemão Zimermann.
'í cmida. Vendo quase novo,
sonoridade e\cepeional, 88
teclas de marfim, facilito —
Iíua Conde Bonfim, 214, loja
11. Tel. 28-5439.

 11837 75
COMPRO 1 PIANO — Da qual-
tpier mi.rcii — Mesmo preelsan-
r:.' reparos. Paço à vista. Tel.
43-1130. 1Ü232 75
PIANO 1/4 dc cauda Inglês.
Vende-se â Praia do Flamengo,
!Ü4. ap. 302. Preço 3.000.

inGíW 7S

FRIBURGO - Ca»al procura ao.
qt-.arto e sala, r.o centro cr ime-
dlações. Sem móveis. Para shi-
errr- contrato um ano. Inf
33-43-17 - Rua Toiiias Moscoso
n.° 331, an l'03. r.C i'!* Guana-
li.ir.i. 1S:34 37

ALUGUEL-DIVERSOS 3S" 
GAJ.PÁO"

VivoUs-íp stii^ar 2.000 in2 ca*
bertoy. 5C0 livro*: e:iíruvi.* oarnt-
nha.'. 23-3770 39>I2 ¦ RAUL.

IriiiJS 38
OFERECEMOS - Ãpãriãaiêmos
e ms.is r* telefone c o\i s/n\ò-
veis ".a Zona S'-.l de 1-2 «a!a-=,
^--t qtos. dei', i-tvuph Para iihi-
sar por temoorada ou contrato.
• Tratar: AGENCIA ANGLO-
AMERICANA Si-2761 ou
57-7796. — CRECI 13-."-.LOJA 

CENTRO
5 MM CONTRATO
AliPFI BARATO

P.a«S0 Ü8&-NT!
m ra TRATAR U

WALDEMAR - 72 4686
8343 38

Procuramos
Apartamentos em sndar ailto c/

vista .eâificios novo*; de prefe-
rência em Ipanema, Leblon rira
.-'rifar t)irir.<? á ".CfiNtllA AN-
C.l.O-AMCttrCANA - 37 "^ o\
"rí--'7t-! . CRVCI l'!3, \r-:>4 35

Hotel - Tipo Fazenda - Na
Montanha - Vendo ou Permuto
Próprio para colônia dr fcrlns - Casa de repouso ou colo-

-le -rde dr »nti-a FMClul». a 83 Um do Rm. estrada totalmente
ã unida es-e«$a5>o c a primeira colônia de filias e turismo
rrh-dÜ nó Brasil em ISIS.-c/ S.700 mi de área eonstrn.da em
liarnnr de arvores seruLire», nrrnnclado por Brande lago
rom nasrentrs pr.Sprlas, nnrd» dA5na, piscinas de aRim cor-
rente vurun^ i-.nn campns de esportes, etc, crandes snlo. s.
hilhares «snooVer". pairo, piano, radlojas. TV. barcos a remo.
oesc-irU. charretes. cavalus. mobiliário antlsn. sr.indep.irte em
laènrund* rrlsoriricos, -cladriras. fflrça e lo; da I.iePt e tele-
f,-e Tudo tmiiionando c eom projeto para .-nnstriir-an de
".0(i amos Areltn colno parte do paramento apt". na Praia
do riamenso. Av. \K.intiei nn Vieira Smiln. Carla por nliqo.
li.ir» i pinaria rtéste jornal >oli n.« ÒV.Il. 'nilll S.i

HIPOTECAS E DINH
Dl.NHFJRO — '.. '•*. "v 10. M. 50
:-.-.:! NCrS E-arpreslimos sol)
hipoteca, re'rn\**t«Í.->. loias, ant.s.
ratAí, Lehhvu, M. Hermes. l*ra-
(•am qvV.s. Operações rApidsf, - •
ti Slt.VA. K. Corre Dras. W. s!
4CV Tels - iiS-Si»* — 62-SSM - -
LV-SiXV-. IGlMtS S'1

KMVRKSTO aetnia tle NCrS
1,000 em uma ou mais lii-
putecas de prédios e aptos.
Av. Pres. Vargas. n.° í'.i» —
„ «is — Sr. MORAES

117-1" S3

DINHEIRO — CAriTÃUS-
IA — Colocíimns seu capital
sob hipoteca ou retrovenda
dc hnnrcis. Bons juros des-
contados antecipadamenie —
Temos negwlos imediatos de
3 -,\ 300 milhões. Rua Alcindo
Guanabara n.11 24, 7.° autlar,
sala 710 — Tel. 32-1:181.

1Í890 82

ATBXÇAO — DINHEIRO —
Se vendeu seu imóvel e as
preslacóes sâo representadas
por promissórias vinculadas
à escritura, nós descontamos
os der primeinvs títulos ou
compramos todo o crédito —
TTaíer escritura — Solução
no ato. Rua Alcindo Guana-
b.sra n.° "t. *.° andar, sala
7U — Tel. ;'*-'Ul.2,

1SSS3 92

ATI1. TRINTA MILHÕES —
Empresto sob hipoteca ou
retrovenda de Imóveis. Rua
Barata Ribeiro, 62, ap. 1.0S,
ou Av. Rio Branco, 4. sala
HOS — Tels.: 57-0G'18 ou
43-388: — OLYMPIO,

10982 92
CONTAS DK LUZ Ê FORCA —
Anos 64 a 08. Pagamos o me-
lhor preço e com absoluta cor-
rcefio, ObriRaQões ali .vr,. Av.
Hio Branco, -10a c mu s/iion.

lf-2P!l 02
BRILHANTES K CAUTELAS ¦-
Compro jóias em geral pratarias
mooria de ouro e prata, o um
brilhante de 4 á in kilates. —
Atoiulo-sc a domicílio. 45-28-15.

19110 Ü2
EMPRESTAMOS"— De 20 a
SOO milhões sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Gua-
nabara e adjacências. Solu-
cão rápida. Av. 13 dc Maio
n.° 23. 15.° andar, sala 151B

Tel. 42-9138, 17885 92

EMPRESTAMOS DINHEIRO
dc 10 a 300 milhões, sob
hipotecas ou retrovendas de
imóveis. Solução imedia-
ta. Tratar Edifício Avenida
Central, sala 608. Tel
52-7013, J. P. MIRANDA

CRECI 288. 19046 92

SAO LOUREXÇO — AUlga-4* ou
vende-se vasa mobiliada. $S-1S)T.

25.J4 SS
KOTEL FAZENDA D.\ 1.1'Z —
Faca cio Hcn?i Fsaeuda dr» L-.r*.
e.-n Paty lo Aiíeres. * sua cmjí.
de eampo CSim» eurcp»u. sia-
p:íc!dade e 100*7- ftuní'.'.*r In-
formacft»: ò7-c:?:. M7ii 33

I-i.MK.AKI -- Aluj-a-se «p-irc.
hem montado r.o Cwadorainlo Pn-
periai. tel. 4S-5331 CP.

1ÍÍU3 3SI

DE 3 A 300 MILHÕES _ \
Ktupr^-^amns >ob hipoteca o\i rctrovrnda do imôvoi*:. Cíiiá-I

nil-ir* e ndídrs vijinhss. («olncao em 4S horas. Adiantamos
p*r* irfttEâüM f dtnhrlrn. As mí-lhorp.s tn\As. Trazer pscriiiira.
Rui Alcindo liuanahara n.» :4 - 7." andar — S*la 714 — Tele-
fone *!-<il*:. 17SS7 S2

¦ Financiamento-Dinheiro
P»T» Indnstrllls e eomerrtantes. pra.-o mfdlo, para qnem |

tenht Imevris. Qmlqxier unantia. Bna Aicindo Guaaahara n." 2A \
7* andar — Sala 114 — Tel. 35-STM. 17S86 $! ,~ 

DINHEIRO - EMPRESTAMOS 
"I

Dí 1 a .VI mil NCiS seh retrovendas, hipoterns e oprões.
Adianiamos p/ retulari;ár dernmrntos. Tr»'rr escrituras. Ope-
rw**< rápidas Trai.r diJrlamrnte <¦; IMOBILIÁRIA BHRXA
l TPA . G<incalT»« Pias M - 5.« _ Tel«. 42-fi'13 e .IC-^ISS

CKIíCl ;-!«. 1 <r»-f-3 S2I

«CAPITALISTAS TODOS SÃO"
Qiir.nti.-is grandes, pequenas,

náo devem ficar paradas movi-
mentadas c segurança podem
render tranqüilamente pois são
aplicações principais hipotecas,
retrovenda, lojas, aptos., casas,
edifícios, outras operações p| in-
dústria. comércio. H, SILVA. R.
Gonçalves Dias, 89, s' 405 — Tels.
52-3880 — 52-3S40. CHECI 648. .

16S48 02

DÍNIlíTlRÕ — NiterôiTPetrôpo-
lis. Teresópolis, nos centros dês-
tes locais emprestamos sob hipo-
teca, retrovenda de casas, vilas,
aptos., loias. Tragam does. Ope-
rações rápidas II. SILVA. Ft.
Cone. Dias. ü!l si 40â. Tels ¦
K-SfiSfi — n2-.-i.Wi — 29-SM13 —
:'R-!in03. CTÍECI fi4R lfi04G 92

EMPRÈSTrMOS Imediatos de 2. 3,
ã. 10, lõ, 20. 30, â0 e 100 a 300
milhões c; h)p. ou retrov. Me-
nores f|iiantias c: garantia de
aitiguéis -- ,. Alcindo Guanaba-
ní, 2ã, gr. 1103. Tel.: 42-!íB84. •

10974 92
EMPRESTO e aplico dinlielro em
hipoteca de * imóveis. Antônio
José Copeda.. Av. Orarei Aranha
n.° 174, saia 807. Tel.: 42-0789

CHECI »." 100. - 10231 92
DINIIÉÍRÒ — àPa-jo juros dê
37,,. rreeisj 100 a 200 irii-
lhões cruzeiros antigos, dou
sraranlia apartamento ein Co-
pacabana valendo 400 mi-
lhões. Ilipoltra ou Retroven-
da. Não aceito intermediário.
Telefonar para 23-9347 das 11
às 14 horas. 16713 !)2

fie qualquer natureza. Serviço
especinli-ado. cobrança rápida,
liquidação imediata, sem despe-
sas Iniciais. Rua Alcindo Guana-
bara. 24. sala 1008. fone 22-3089.

18667 92

DINHEIRO
ZONA SUL

Telesono Serviços Eletrônicos
SERVIÇO ESPECIALIZADO PHILCO

(TV nacionais e americanos)
R. Francisco Sá. 95 — Loja G — Fone 27-4333.•17507 60

VITROLAS PORTÁTEIS, ENGENHEIRO ELETRÔNICO
Rádios, radlovltrolas, barbeadores, gravadores, ventiladores,'

agulhas, cristais e cabeçotes Philips, saflra e diamante, antenas,
lanternas, lâmpadas em geral, válvulas, pilhas, peças Am» r
Walita. material elétrico, fins, exame de válvulas, departamento
dn serviços técnicos especializados em consertos Philips, Philco,
T.V,, gravadores, vitrollnhas, etc. de quaisquer marras. Pilhas
de 1 a 90 volts. Marmitas térm., fogões elétricos. Rua 7 de So-
temhrn, .18 - ifi. Tel. 22-8882. 11*83 «u

GRAVADORES -r RÁDIOS"
CONSERTOS

"IRANSI8TOMAK" — Reparos em rádios de pilha. luz. an-
tomóvel. gravadores, vitrollnhas. etc. Serviços garantidos. Orça-,
mento» na hnra e grátis. Travessa dn Ouvidor, 4 — 2." andar!
— Fone 42-0848 (abrimos aos sábados). lfi.ltí MSTEREO 

— DECORAÇÃO — H.Fi
Faça rom que sua sala além de bem decorada e«tp.la tam-

bém bem musicada em Stereo HI-FI ou F.M., invisível. Mon-1
tamos rm su» arca ou cm um movei por nos projetado em.
Jacarandá ilássiro ou de linhas modernas nu tipo armário. Mo-
difiramos sua antiga radiovltrola em Stereo. HI-FI, .1. CAN- j
ís*ALONGA. Proietos e orçamentos sem eompromlsso. Rua Con-i
de de Bonfim n.'' 944-A — l.oja — Tel. .18-9453. 11621 «01

PIANO Vende-se — Calote
53 — Tratar 2a. feira — Fone
•S.V47G8. 10-111 73
PIANO semi novo 88 notas,
cepo metal e' cruzadas peq.
entrada e 10 por mês. Rua
Uruguai, 147, apt. 401.1 18127 75

PIANO NOVO .1 podais, 88 notas,
eepo metal, cordas cruzadas. Le-
vitimo -Schwartzmann". Vende-
se eom urgência por NCrs 900,00
— Rua Professor Quintino do
Vfile. il". Estácio. Tel. 22.8168.

25673 75

PIANO PLEYEL, em jacarandárosa ótima sonoridade. Ven-
de-se urgente. NCrS 650. R.
Gustavo Sampaio, G76 — apto,
911 — Leme. iNâo tem tel.).

25671 75

PIANO FRANCI5S. de magnífica
sonoridade, por NCrS 700,00. —
Aceito oferta. Rua Ministro VI-
volros de Castro; 32 -- apto. 51D

Lido. 25672 75

GUANABARA

Km portarias assinadas, o «e-
crerdrio de Admínistraçrio dis-
•pensou do "ponto" tm «nas re-
portiçôc? os junciomSrior», ou*;,
rompronadametite, .participarem
rio I Conoresso Molo-prossensfl
dc Odontolopifl, dc 20 a 25 do
corrente, tm Campo Grande, Ma-
to Grosso; do VII Conoresuo
Brasileiro de Keumafo!ooi<!, de
14 a'19 de )"Ilio. na Guanaba-
ra,- e do I, Conoresso Pan-A7nc-
ricano de Cirurgia Pcdririfrten,
também, na Guanabara.

Pagamentos

Tem prosseguimento, amaiwá,
o pagamento de abril dos .«erm-
dores estaduais, quando recebe-
rão os /íiiietotidrios intepraiirc.{
do ime 7.

Subdiretor

Para exercer a função erati/i-
cada de iiibdtrctror de escola, do
Departamento de Educação Pri-
mária, o rjooernador designou.:
Darci Çorrfa de Araújo. Teren-
nha Marli Enfje.lkc Aluei, Sé-
?ria Olireira Néri de Medeiros,
Mara. Moutinho Queiroz, Cario-
ta Augusta Leite ds Carvalho,;
.Toanada Situa Dourado, Suzete
Pereira Lima, Janir de Oliveira
Torres, Laila. Fortes Bustamante
SA, Nair da Cosia e Silua, Ma-
ria Dulce Barbosa, Irene de Sou-
ia Baggio « Alda-Ao Carmo Go-
mes.

Alos na Justiça

Na Justiça dei Estado ria Gua-
nabara, o aotrernador nomeou
Gerson Jorge dos Santos Scve-

Será efetuado amanhã, segun-
da-feira, llh30min às 18hS0min,
o pagamento das seguintes pro-
postas de emprésticos: .—

CÓDIGO — 20

rino, "inbilltado em provas, para
o cargo de escrecenfe-au.Tilinr
da 8.» Circiinscriçdo do Jtegis-
tro Cit.iit das Pessoas Naturais.
Nomeou, ainda, interinamente,
Joio Tavares de Melo. para o
cargo dc correio, símbolo PJ~fl.

Nomeações

O governador assinou os se-

guintes atos de nompnrno: na
.Secretaria de .Administração —

7,eomir dc Snvsa Pinto, pr.ra che-

le da Seçfío de Manutenção e Re-
ruperação, do Minirarifado Cen-
trai. da Departamento do Mate-,
ria!; MÜria Helena ürriitijiarau
Brandão Botelho, para clie.ic da
Seção de Material Didático, da
Secretaria de. Ensino, do Depar-
tamento de Treinamento Funvio-
vai. da ESPEG; Lca Montanha,
para chefe da. Seção de Admi-
nistraçao, do Departamento de.
Treinamento Funcional, da ...
ESPEG; Mariza .Arruda, para se-
cTPtdria. dc Comissão Permanen-
te. de Inquérito Adminisfratiro;
George Sinclair, Gélson Guilher-
»nc Orfii Samnaio e. Hélio Mo-
reira Sena, para presidentes, dc
Comissões Permanentes de l«-
quentes Admiuist.ratinos: nn Sc-
crefaria de Justiça — Nicanor
José Rodrigues, para chefe do
Karviço de Documentação, da
Casa do Egresso, da Superinten-
díncia do Sistema Penitenciário;
Yanoy de Sousa, para chefe do
Seirviço de Vigilância, da Casa
do Egresso; e Maria de Lourdes
Cunha Lima, para chefe do Ser-
riço Social, da Casa do Egres-
so; va Secretaria do Gouérno
— Ornar Reis Afonso de. Castro,
para chefe da Subseção de Dese-
nho, da Seção de Custos, rio

IPEG

Pedidos:
7.774 7.775
7.779
7.784
7.789-
7.794
7.799
7.804
7.809
7.814
7.820
7.826
7.8SÍ
7.838
7.841
7.847
7.85Ü
T.857
7.862
7.867
7.872
7.876
7.883
7.888
7.895
7.900

. 7.905
7.910
7.915
7.920
7.925
7.9.10
7.9.15
7.941
7.946
7.951
7.956
7.961
7.968
7.972

7.780
7.785
7.790
7.795
7.800
7.805
7.810
7.815
7.822
7.827
7.832
7.837
7.842
7.848
7.853
7.858
7.863
7.868

, 7.873
7.879
7.881
7.889'7.896

7.901
7.906
7.911
7.916
7.921
7.926
7.931
7,936
7.942
7.947
7.952
7.957
7.962
7.967

7.776
7.781
7.786
7.791
7.796
7.801
7.806
7.811
7.816
7.023
7.828.
7.833
7.838
7.843
7.849
7.854
7.859
7.864
7.869
7.874
7.880
7.885
7.892
7.897
7.902
7.907
7.912
7.917
7.922
7.927
7.932
7.938
7.943
7.948
7.953
7.958
7.9B3
7.968

7.777
7.782
7.787
7.792
7.797
7.802
7.807
7.812
7.818
7.824
7.829
7.834
7.839
7.845
7.850
7.855
7.860
7.865
7.870
7.876
7.881
7.886
7.893
7.898
7.903
7.908
7.913
7.918
7.923
7.928
7.933
7.939
7.944
7.949
7.954
7.959
7.984
7.970

7.778
7.783
7.788
7.793
7.798
7.803
7.808
7.813
7.819
7.825
7.830
7.835
7.840
7.846
7.851
7.856
7.861
7.866
7.871
7.877
7.882
7.887
7.894
7.899
7.904
7.903
7.914
7.919
7.924
7.929
7.934
7.940
7.943
7.950
7.955
7.960
7.965
7.971

101.682
101.689
101.694
101.699
101.711
101.715
101.720
101.729
101.734
101.740
101.744
101.749

101.684
101.690
101.696
101.707-
101.712
101.716
101.721
101.730
101.735
101.741
101.745

101.686
101.691
101.697
101.708
101.713
101.718
101.726
101.732
101.736
101.742
101.747

101.687
101.692
101.698
101.709
101.714
101.719
101.727
101.733
101.737
101.743
101.748

CÓDIGO — 30

Pedidos:
101.180 10Í.18I 101.182 101.183
101.184 101.185 101.186 101.187
101.188 101.189 101.190 101.191
101.192 jlOl.193 101.194 101.195

Serrlço dc Manutençde, do Rr>-

gião Administrativa de Ramos:
Jorge Lucas Picáo, para assis-
tente do administrador rej/ion-'
de Jra.id; < Altino Bittencourt
Anjo Coutinho, para sccretür:»
do coordenador da Coordenação
dc^Organiraçdo Admfnistrátitre:
e na ' Secretaria de Segtirançri
Príblica — Gilberto Vital Lo.no.
para chefe, da SubseçAo de ín/or-
mações Policiais, da Scçõo de !••
restigaçôes. da Delegacia de Fur-
tos de Autoiiióneis; Líflia C-«
Botelho, Epamiuo»rias Brasil >¦
Joaquim YilUena Hf-itííprsOTi, -po-

ra adjunto, do c)ieie dc pabifi-p-
íc; Cipririítrío Lopes Feito, pnríi
cheie de Investigações, da Dele-
pada dc Furtos de Automóveis;
Leopoldo dc Oliveira, para che:'r
ria Subseção de Vigilância, dn
JSeçâo de tn.vestlffações, da,'Dele-
garia de Furtos de Automóvel'*;,
Adalnir Teodoro Cabral, para os-
sessor aua-iliar, do ch«/e do Ser-
viço de iíKstruçílo, do Deparfo-
menlo de Trânsito; Valdir d»
Moura, para secretário do tvpe-
riiiteuriciite de -Admirnslroção «
Scrciços; Bemardino ,4li-es r-r
Fonseca Neto, para assessor a -
a-iliar do superintendente de P"-
líc-ia Jw.dicin7-ia; Ângelo Jliin-
gaia, para chefe da Seção de
Controle, do Serviço de Loco-
moefio, do Departamento de Ser-
nicos ComplemeníaTes; Ronc'ri
Nogueira de Vasconcelos, par<i
assessor atwiliar do superinten-
dente de Policia Judiciária; Apo-
lo da Sili-a, para assessor dn
chefe de gabinete; « Osmar Cor-
rf-a D'Ávila, para chefe da Se-
ção de Recebimento e Registro
e Cataloga.ção, da Divisão de Mft-
tcrial, do Departamento dr An
ministração. da Superintende-»!- -
dc Administração e. Servira.'..

300.754 300.755 300.766 300 757
300.758 300.759' 300.760 300.761
300.762 300.763 300.764 300.7S.-i
300.766

Agênria n." 5 — Bento Ribeiro
— Rua Paparl. IX — Pagamento

x 13-5-68

CÓDIGO — 20

Pedidos:
500.817 500.818 500.820 800.823
500.823 500.824 500.823 300.828
500.829 500.830 500.827 !00.831
500.832 300.833 500.834 500.83a

\
CÓDIGO 42

100.069

CÓDIGO — 30

Pedidos:
500.355 300.35S

CófllGO - 42

Ped'..
500.012

Agênria n." 3 — Bonsucesso —
Praça das Nações, 22 — Paga-

menlo 13-5-6!

Agência a" t — Méier — Rn*
Frederico Méier, 22-A — Paga-

/ mento 13-5-1968

CÓDIGO 20 CÓDIGO 20

Pedido
.101.865
301.869
301.874
301.879
301.882
301.887
301.891
301.895
301.899
301.903
301.907
301.912
301.916
501.920

301.866
301.870
3Ò1.R75'301.880

301.8R4
301.888
301.892
301.896
301.900
301.904
301.908
301.913
301.917
301.922

301.867
301.871
301.876
301.881
301.885
301.889
301.893
301.897
301.901
301.905
301.910
301.914
301.918
301.923

Emprestamos sob garantia de
Imóveis na Zona Sul. De 3 a SOO
milhões. Solução em 2 dias. Adi-
antamos dinheiro. Trarr.er escrito-
ra. Av. Princesa Isabel n° 323'ii andar — sala 410 - Tel.'
37-9619. 173815 92

Agência »! 1 — Campo Grande
— At. Cesírio de Melo, 1135 —

Pagamento 13-5-61*

CÓDIGO — S0

Pedidos:
101.677 101.678 101.679 101.680

CÓDIGO — 30

Pedidos:
300.737 300.738
300.741 300.742

300.739
300.743

301.S68
301.873
301.877
301.883
301.886
.301.890
301.894
301.898
301.902
301.906
301.911
301.915
301.919

SOO.740
300.744

Pedido:
701.812
701.816
701.820
701.824
701.828
701.832
701.837
701.841
701.845
701.849
701.854
701.858

701.813
701.817
701.821
701.825
701.829
701.833
701.838
701.842
701.846
701.850
701.855
701.859

701.814
701.818
701.822
701.826
701.830
701.835
701.839
701.843
701.847
70t.831
701.858
701.659

¦701.815
701 81-*
701.823
701.821
701.83)
701.836
701.840
701.844
701.848
701.W
701.857
7111 860

CÓDIGO — 30

Pedidos:
700.855
700.859
700.863
70O.869

700.856
700.860
700.665
?00.670

700.857 7110 8.13
70O.861 70Ó.8S"
700.866 700 Sri"
700.872 710 "7"

•100.746 300.747 300.748 300.749 700.874 700.875 700.876 700
300.750 300.751 300.752 300.753 700.878 700.879



¦se ipaaggsgMBg 3S2 4CORREIO-DA 
MANHA, Domingo, 12 de

¦*' ¦ .*:.__.: . _.r,i<>miii />
maio do 1 í>fiS

*_UOiJ-*lt. >**. --W.

MÓVEIS E DECORAÇÕES
» c.

11

k OMTRO Mtlruldadet, nto*
criai, phjfio» dp arte, prata,
rrirtaU, IniU*** hrontc, u*
Y>ftf. fte paro o nu \ tino t

lOí».Sí SS
•..¦.liVKK'.*.»'1 «**• move.» — li..
.¦p-l»IM««ie cm armário» pmhiitt*
,.,w -cr' ICO tm la.-a f p Ia tola —
,-...smnr oi. SAUL — "ti.!'TSí.

17IVW M

\ rvÍMí-SF «m dormitório ci-il-
;i»níl»to completo «tf ,-,.¦:¦,» yu-'. 

desocupar ittjrar. Tel. 37-ÚS"

, ,M\.l\\TV\TI* F, AtXfh (101*
ti>iríi ro1»*! '<•' crina •- Vendem*

,*. de-tvi-.p r»P»CO. Tel- .- •
4V1.-.4 SSMl M
\ vn;*-W-SK itriipo, entilo chi-

a. ... i. ti- r\,»'i>> e nidtovt.ro*
,-. .•,-.•. f-,-- - meiinh» dr een-

i , r.iii •¦*¦ c-Mofadas para. .(• -.,<..¦> i de rraeo e
... ,-,- r-.oo para Ml* ,lp
Tel -''•*•'•_ *!••***» W

VENDO
Vórios «grupos de Porco-

lona de Síve oporclhos de
l.inror chinês jorra de por-
celfir-n de Sevrcs e vários
putros pc<os soltas tudo an-
hga Ruo Goribaldi, 152,
Viido, final do ônibus 413.

9464 83

SUPER SYNTEKO""
Vpri.-tdfivtx autorltado», N\"r$

.fifi m». rt.pairem p»ra cora
NTr$ 5.0".. Plrms rspeoitin.u.
Iinni,-» K"ira*n!lii -por escrito tir J

t,-«v Tel. 4S-8149. ««I S**

BELEZA, CONFORTO E Môl-
ENE EM SEU BANHE1S0 COM

VK-Nlit-SK iwfi.eam» d* tem*
e metal dotirtdcs (»iu> «ott •«*comenda, íntitutu r| miruu-n* <•coler*.».» S\uveii>ui«i. Sem um,íu eiMl-iUieiu. Ru» i'.-.<.-'...-a.,. 4j
»p. :m. m, *{.*ís*j.

WIJ M
JCSCRIVANINUA - Í*«j*Uít» mJa.-arandA da C*U ';.-./. Vrtt*.to-ne e lir-rifivt». ,v- — mo, l\<*l.ilmcntc iw\j. Rv* Wuiclcivv».«.t ai<. IW, Tfl, JÍ-JoJt*,

•MU M
ÀK-HHHVrtõ"- Vende movdi d*
aala • quarto poe pi*v\' tt» iv*-•*-**<¦*•. nelltu*M _ (*i*|'uu*t\t«,
Ver 1 Riu HtUtU" ,i..- i;,m,..i,
SI ÍPtO, 601, .'.. » 1. IJUvj, ou
llfl-vUI ,'i. Uhi

:su* U
TAVKTIfiS ARR Vt\'l ivs y,",,^.J no\»j :,5t> \ jiv. NCrl i xv.••uU, Tel. *J-W«. VíttO-t tu
J AR U..N0. AMKR. — t~T*i«
,t*nt»r - vciulo tit* U «ti« Uhor«* - UmLMtü jiu ,v,<4

IWlt li

PINTURAS
E REFORMAS

EM GERAL
57-8583 - 56-8115

RUA SANTA CLARA,
115/312*

PORTAS BOXNM
Çhc&l_7&p

Sojgd
*>-**J-» SNTRtOA '

EM 34 HORAS

. ^J OCÇAMfNTOí: SW|"fr COAWtOMISSO
H

ÇÜRTAS bo\
fechamento
VARANDAS

flAma
INS.COM.Lt:*.
a\^sio». mmi.," 8011

TELS.: H 9017
4369

H
SOCIEDADE INDUSTRIAI

, DEREFRIGERAÇAOLTDA.
íllnolor Wbrico de Pclat poro

6ôX 6ü An-ónco __ Sol.
T-HíRICiV: R. Pprqop.o. 1Í4 --.

leh. 3Õ-6W •> 30 1354
tXPOSIÇÃO E VtNOAS
CÍNTRO: (kv. Rio Bre-.-o, 154
5Í505 - ídificio AV CENTRAI
tôl»AC»t**i>*V R. Frcociu-o Sa.

35 - i loio ?04

42-7496 42-7242

VITRIFICACAO
DE ASSOALHOS
"AVISO"

O Barato sai caro I
super Synteko - fluiu-

r.»<. — Dedetba-io — Rf-
fv>rm*s — V»-t.*l-U-t*,-iut.>».

e roruprove uo>«* tumeitl-
<Ude.

ORÇAMENTOS — r-isti

Armários Embutidos
Nio aceitamos sina!. Ttxlw ew

cedro e deuuoutivel* r-u tjuat-
«juer estilo, Vaí-rk-'» t-emao* Vni.
do.< Ltda. Kntreí* 1\ d\n. Tel.
sisijss miu SS

iPINTURAS EM GERAL
t-rroRV-vs — consertos -- *Kv-.virsTiMi!:\vos

M .BATROZ CONSERVADORA DK PK&DIQS LTDA.
Kn» liroraalana, 13 - **¦' »ní. — T*i>- *J*ltll — 'í.t-tm*.

COLCHÕES DE MOLAr,
"RrformitTno* o Ar V.S. farendo dele um coK-h.Ui <uyírv.Utro. I

tlpn \nttion feio me-nor rre"r>> e <.' amvl» t»tiuti.i. 'V-ktu><u.\ ;ratemos novos.; a\lm como tamljem retotruaraos qualquer caiw jAr r-íiofsdes. Tels. JT-44ÍJ e SS-OÍJÍ. A. Fetnandes. J«2«9 U ;WraffiT

Fachadas de
Alumínio

i
Rmidracarmos em nuraitfratnto anodbado c/ vUw.«POSTAS P BOX — SIPKR l.VXO — c vidro plãsHeo,Orçamentos sràtis. Fábrica própria.

J. MARTINEZ - TEL. 25-0443

PORTASp«u box
SSJÍ $_

1 •MCWtn.i-0
Ci •*.-**• -•» um* 1;1

•--XN R-i M^É-r^^PP^ !:i**vx «'ilW-lií^l

mjisJjEir INSTALAÇÕES E DECORAÇÕES DE'

INTERIORES LTDA.

Esquadrias, Box e Fechamento de Varandas de>
«iumínies snodizado, espelhados am poliflev fi-
lon, clorolux ou vidro, nas cones de sua escolha,

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
FINANCIAMENTO EM ATÉ 10 MESES

CVpt. Vendas: Av. Suburbana n.1** 3.543

Ta.: 49-4010
9S05« 83

PORTAS P/ BOX
FECH. DE VARANDAS EM ALUM. ANOD.

Metalúrgica OMIC lida.
Telefones: 424877 e 52-3777

SJiW W

tWKMlvW — VIAtitt pu» e.«p»
-¦ .•.-.!,¦'.. iwu _ « han^tilnliiMi
tlf*d« Nv'if *,», l«\\^i\ti\h,N« tle»-
.1» Ni-vf ti >.. tiMit Htm **-irl
viitrva. llf. |(>,\H M
*..A1\> Mt>tVllU it*\)\i»U,> ela-•». rm ÍN.m i*»t«,V 1VI IMMJ-r. MU\K.ltttV* Um M
>.si\\r.\'.\Mi U«t»in«Mi.,"eaf.'
l lt»K .'iiMti, .MA-.-Mwa 1 .-. \ •
. .'A«l.-t',t.\ .st K\M\\s íí,_^;.

im>: m
VPl.VXltu' V»i\,Vf-te U\>{-*..- t«tt>» i it-n.v p\M\*to inv tv».

nielixi i tim \ l,-,l • Ni*tS ...
.*'.\AV Vn « itnt.il> HlbetrN
.->•'.> - M.v.iw ivi*\i.t*,> i\».

M.>\Klíl tv« > ,VHHllt.Stl,\ tui-
»•.¦ »» \nu ,,x-.>-,um,< n\\ ffft\* M-*
VMtU\\.K« , ,a« (nti\> M1,\r«rto,
\ "V«l«»%'.V< .-•.« ít-.*-.***í ,mi ,
< \}\_, ««.Vil fiS
\ > Nl\> nVàÚó vte liv, \ ,V \ »
. '.•*. lV,et,-ne »M»M.

COLCHÕES
i *tvrteani-»f e ret-ivnpant se

ivU*h*>e* de .-tln». ViK In-w-.lr-ujleltvi, vel. «3-ííOS
Kua Saultu*. 10iV

t-RATA QUKQRADA ¦— Compro
«jualijiifr obltto, "coleciono con-
tiat-tf." tamWm moeda*. H, Al-
rei Sitldai-r,». M/J03, r. M-Ulii7

• - t*milAJARA. SM M
VKNDÚ -- Tapei» Sin," Urlen».
.1.1 \ \-\tii, l par lurra* crUIM
ti-.ieoo, isa, outro cnatal Uotinla,
ItV, i-eliS-lo cuco n6vo, 60, 1 e«-
tola irenardl SO, niNlnltA («nu-
KMl.1ta.1r> TO \ 4,V 80, otltm n-e-
v.or. ao e 1 nbnlmir •Ul)n«tro, <0,
r. noUforo, .«0 «in. 40J.

ini.1!) n.1

UÃRAItSSlMO ¦-"vende"*»» mO-
vei. ite ferro lmlldo. eom nlmo-
ta.u»; a poltronai, 90,00 cadn, t
mofa redonda, 100,00, i e»pre»ul*
.a.telia com banqueta li'0.otl —
Telefone M-tVMfl, Laranjeira,*.
\V :(V — Ver dn» Irt.tM h 16,00
n». isiria sa
VBNOO 1 i\i»rdi\*veatldo, 1 ca-
mttelro, ti^io trabalhado, mudei*
r« de lei clara. Tor qualquermeco ¦— lltin llarala Hlboiro.
,v,Ví 401, S.WA ti

DEliEtlZAÇÀO ATLAS

_T\ '\Q)

SUPtR
SYNTEKO

M.!2l™ Tels.: 27-2727

tiaratas, v"Uas, ratos, tr.tc-»*".
curilm, 10 anos de garantia.

Tabela de Preços — Apar-
tamento

U\S IVMlV.i*-*
i'Wl

i.\.'."..,li ...« v,v> »»-«!«Uj, t\sV-
f.,'.- .Ia >..,vr i\«;<.Vc >-.v,« «
eMMltat. cn r»'*-.» f» ^«t* c*r».
K..« S«..Mi i*,.»r«.. Ri ',-,.v. .«',« S*.í.

írNH SS

ESTOFADOR
, FERNANDO

K«(9*rtMKM »>'í'j,Ut e ,-ertf*c<-t-*.*,rv,w'fM.' »<".'\ co,m.ri\mU»,*
>'e »v.v:i:m, "faciuie. Serxlcíri ri-
».>. r-.v,NN y.MV.nu.v ivi : M ;.sss.

irsix ss

DEDETIZnCflO
8ARATAS - PÜL6AS

mç-u • R»ró$ -.cupim

i »n\*t\ii (^<m
. MU»- í) >1«V*W tfl)»

»'¦ M WíWXlt-i

. m.-.\)_ \_Í WnHô

KÇ» wmmçiôiS

ISOMASEII
m**:m:' t --,wM'.'.l W l«

SUPER SYNTEKO
AAsrxc.t.M ••¦ t*»Ra

HMl-tíAS UERAIS

ODÍFATAl
PINlURfvS

A V|\T-\ Ot V l»R \Z(».
¦Illt. XMt.NTOR

TK1.S 45-1M» ¦- .'t-OTM
•- J»-«JH — 3»-*,»JI v .1S-1911

SALA CIIIMI-ANDAI-C -> Ven-
>ir -,- em eitado tle nova, Imfio.
conjugado meaa COllIOlt t caitel*
raa — Htm Macedn Sobrinho .3

apt. 5| 103 — ílol.ifogo.
19175 «3

COMPRA-SE — Móvel» um-
•los — Tel. 45-CR85.

9480 83
MESA de escritório de cnvlúna
com ^ gavetu» e efltante conju-
gnda quase nov». Vrnde**e. —
Fona 46*7036, 18160 83

QUADltOS n Alen, vende-se doa
pltltortl A. Meiqultn (Prêmio
Pnncetll. Jayme Aguiar (l'rí-
rolo Viagem A Europa 1, Eilgnr
Walter (Prêmio Viagem Euro-•pai, Areredo Cnutlnliu (Via-
gem Europa), H. Pinto (Via-
fem Europa), Donato (Metlit-
lha de Prntal. 1'crelra Rumo*
(Medalha de Prntal, Miguel
Moura, LuU Coelho, ele. e va-
rio. quadros rie artlstns curo-
nem, a prnro tle 10 n-tese*. Run
Sorocaba, -'"7. Botafogo, Ver a
qualquer hora, ato As II) hora».

IDOiW 
Kl

ATKNÇAO — A íirma G.
Laméso. Moedas, compra e
vende moedas antigas, Kua.
d» Alfândega, 111-A, sala 202
— Fone 43*1945. I0»31_gj

ATENÇÃO — Móveis de Jaca*
randA direto da íAbrlca, cadel-
rn* marquesa SO.00. todo» os mo-
veis pronta entrega. Cadeira me-
dalhao, cadelrn mlnlnlnha, te-
mo* móveis Colonlnl Brasileiro
r Colonial Espanhol, papel tle
paretle, íaço projeto para deeo-
ração em geral, Área de todo ta-
mnnlio. Cama D. João V, cama
Luis XVI. cantonelra. me«í re-
tiontla elástica,' cadeira de ba-
lanço, eannpe. aceito encomen-
da. lt. Domingos Ferreira, 41-A,• 

27401 nn" 
SOFÁ - COLCHÕES.

Reformo a domicilio. Faço ca*
pa» e cortina». Tel. 32-0744 —
OLIVEIRA. 8359 83"ESTOFADOR 

43-1076
Rcforma-fe sofi», poltrona* a

domicilio p/i mínimo, PIMÜNTEL.
8338 83

ESTOFADOR A PRAZO
Kstofsdo*. cortina» e reformas.

Fábrica: 34-1844 (DIAS),
11808 8.1

vf.nde-sk dormitório LuU xv
rm Imbuía, ntaclva, 1 imiArlu
2,80 i-..nn....i.l,. cimi c»»ol r|
palhinha 2 mem*. Cômoda, Tel.:
37-70U. J7»r.NW

TKMOS PARA VKXDKK: móvel»
franceses, tapttea. lutli-e», Uu*
ternai, kaiitt-*, relógliu, blaciuti,' tnoiuei, porcelana), prttU,crlilals, iii.titiiii etc. Se pio-
cura alguma ci-Ut., nós yuvut.i-
mo* pura V. S. Tcl.r M*O0C0,
Compramos ou (.irllltanicn.
CANT1NHO DO SE.NNA.

 UT46 «.'
FJit coniiE, bronze Metal dou-*
rado — FAbrlca do obJttOl pi de-
coraçóe» do lar. elcrltórlo, loj.t.
etc, a mutor (Abrlca do 1'ali cm
variedade. Expoalç&o, pronta cn-
trega e preçoa UiUoi. uu mod»«
lot dtterentei: poi*ta*giui\l.i-chinas e revistai, jarro», vaiojt,
bnlniiea». tacho», (lorelrM, con-
chal, (iMitluis, elmelro», cj,ii-
vuls, nlinofadrltra. i.utlcals, f»«
gadores. mlutlrias. eto. Una * tt—
lArlo lllbelro. íítt (Piaya nandel-
rn) lado Corpo Bombeiro* e Vt.i-
duto Trens. Tels.: 28-41W7 c
31-8423. Das 7 Ai 18 horas, ho-
rArlo corrido. Também eotuir*
tamo», pollmol, metalízamo» «a-
patinho», etc. stuf ».t
C.nUPO ESTOFADO B S.~jXs-
TAR — V«nde-»e grupo »o(A —
9 lugarea e 2 poltron.u e mia
tle Jantur com ruce* de tampo
de cTlit.xl < 8 cadeiras. Motivo
mudança. Av. Paulo de Pron-
tln, 187. aplo. t*-01. Tfl. 48-W»

1«127 83
VÊNDE-SE i mobílias tina», de
anln de autar e qt., para casal."Rua Tavares Bastos. 2_, up. lt.
Catete. Tel. 45-5847.

9460 8.1

MÓVUf. — Veo.tint-ac, cadel-
ia balanço atuiria.-* * um»
nina de Ulefone, vvn\ han^ttl*
nho, i'rtft.o Nfre IA» e N.'i"
» - Tel «.tflivi,
tiKíVKMAsi i\m»4rt04 an. alü*
|..|iii.< -.o i.-..\ Jtntlaa. eniti».
tltui. peralauaj. vvrtaa. isMtóe».
giatlrs. dtvtiõM (ullttcllua, etc.• Rua Mal» U"rr\t». T\V -
Tvl 33-1M» POVO M
¦VAPKVÀHIÁ""-- Ve*»*» tvvím".chegada Parti vende lindo tape*
te 1'antde altatnutte deCOretl*
vo. cOpt» lUtOrllld» « aulnttt*
pelo autor ic.tllo l.urvtr* Tel.
5J.II.I. ••f-» .<*.

AN VIU VIOAUKS — t\\nvj\w
objetos de arte, pratarta, jwr-
celarta», prlataU, ntvSveU, ia-•pítM. moedas, quatlri-s ti
tnarriit» — Jtilrjl:!.

Í7.N0!» M
MOV.US l'S.ÍDO-4" -"¦ "Vdi\"g«»'r*
tU-uuipa, suiitic, camltelro, o.v.«-se novo. Ver IVvtiluj.ts Vertei*ra. 1W. apto, Tv-i. j.vi,vi jy
SALA de vl.it» jakvtèta. t\t»cm jacti^ttda. entalhada « ui,\v.« l«l\'!e peiaa. Vendo UriVlire,R. Tenelerog 15* joi.i m
OPÓKTUMÜADrT --*">totlr-i
uiudane* pana o ettertor,
vwido pel* -melhor oferta —
l me»» redonda — l uw» —
\ tarro ch* — t me*» hoUn-
desa — Tudo. em Jttvar. e -en»
uso. Av. AllAntlt-i». 4,tW.
apto. MJí. r..v;S4 HS
i-KSKMI •¦ l-s VAKKV-Vs. NJo""o
papell rajúdo. ec*Mic\ralço. Uva.
vel, uva!• 1*1 iaivsvta.K.1. Velofo-ne 37-411> 3*r\\M 83

Marceneiro Demolição

MAKMORKS c»li»»»».. IU-
Ilano. iMilut., grego, vArla.i
«¦ore, p mesas, meainku aa
tampo p, pecas flnaa « mor-..
de luxo. restauram, peças fln
arte de marm., damos »u»e«-
t»Ses p| hanhetro de luxo, box
ptM petttead. -- 1.. do Ma-
chado. Sí/10. __• andar — Te-
lefone 4.-i-*-(*.*i6t aualq. hora.

17778 U
vkJN*i">»:«SK tnoblliai quhrtowjvcarandA e clilpattdala laqueada,
aala e.Ulo. televliAo lineraon,cn.-eradelta, mAoutna l«v»r,iN\»ivir», cMuoda, n-if-t.-tiia mAr-more, tMt-tclkta, sumler. Ver ntratar Rn» Cond» Bonfim n."
Í4.V, apto Atí. 241175 M
VABRÍCAhK dkcoret —.
Movei» cliaalooa em jacaran.
d* e vtnhAtleo —> rreoo» »w-
cepclonal». Mfs de promoçJo,DcM-onto» it vista, dt» 10%,
Kâi-llltado aem aumente.,
Vendas c exp. A Roa Mcna
Harreto. US. liotsíogo — Te-
lefone: 3C-74S7 — Kah. Rua
Adir, 38, Caxias. £«148 6S
•St,VA~CAMA direto da fAbrloaIIquMsçíhi totAl Mtt-csms par-i-ir 7MV-. Nua México tt, eara «04.

1MM q
cômoda e »m d. joio v,Oratdrto Natano, pratos e tr»«\-e.-a cia. índia, e NraeonidQae alrunva» l>e\*a» de prata. Ven-do 15. Toneleros 185.

87514 jaVKSPtr-SJR sala Ja,ntar nioderrra
cm m ai nm o preto — iodas ta
pis-a.» ,\v.« tampo de xldr», T«L
ÍMÍl-í. 18841 M

TAPETES FICAM I
Aceito encomendas, facilito pa.

gamento. Armários emb., lambrK
cobertura», forraçdes em fórml*
ca, dlvlsfte» escritórios. Reforma
móveis ntesnío em sua i-vsUlett.
cl». TeL: 28-8033 — LAURO, ou
A noite. Ru» Barata lllbelro, 200,
apto. 910. Das 18 is 22 hora-t,diariamente. U812 e:t

PAPEL DE PAREDE 
melhor preço Portas p/ box

' O dnlco que vende Inclusive
eolo&aclo a N-Or$ 12,00 o rolo.
Kone 57-Í8Ó2 — Sr. FERNANDO.

27590 83

Perjianas Consertos
PenJnnas, Vcncjlana», Janela»

íe Onllholtna, Cortina de palha,
(r.-v» ,1e corda, cadarço, correia*.
eabo .1* «s-o. elo. R. I^opoldo
Mlctiei, 15D, lei. 57-861(1 — LI-
SKÜ, 55713 8.1

SE

PINTURAS
E REFORMAS

¦Rvccnto cm caffií e »pto5. e'
fivio so»b*mento. Orçamento grá-li». 0. LTMA — Tel. 3J-3647.

S480 8.1

PAPEL DE PAREDE
PRESIDENTE

e K.-tytm» «rn »">irt. t(.-H pintura,
.'.•.'..••41.» papel em todo» «. camodo..

e S.-w .->i«» nem poeira, rorramo» -en apartamento
em vtwt At»,
l.xlvri. t-.i-u--i.il.-,» e tnUIramente feito. A mio

ORÇ vvt,W0S S. COMPSt*»MtSSO NO LOCAL 0/ MOSTRVARIO
t oiiri.KTt)

t'-.w CrApacaba-t» — Tel, S7-36S5
>t)i;.« — is«» rte« rnvAUdos, h — i.«i»

VKl í Jf-?a.1« — ÍÍ-SJ79
1'4,-UWAMtlS O PAGAMENTO

V l VSVKU-V «JIR FALTAVA NA »TR
t>047 13

VARANDAS
MatWr**, ('ftf.<-. *t«vv\C-niA, armArtet embutidos, fabrleainos,

euv\.t:»Ci'-v..-.* i- pt-tUWtíi*,, Orçamento sem compromisso. Fones:
jii-«'k-; t .w-ím.» -- s.r. Aparfelo. 1.1113.1 S3

COLCHÃO ORTOPRENSADO
•*>!* .-.¦.'.¦M.*. t C»Vtl.*s.ío «em o «sa de molas e 11» medida

f.-.-jtt» A, >-a» w.v.» S» \tn_ tem problemas com colcbüo de
u.w.U>, ».t-.»t.» i (..-'.l poVitirt nm eolchAn ortopírtleo. Teça-nos
iMMi tl.".tti.í*ií'í .VM-Al.-ttiiiv sem compromisso. Aceitamos o sen
cvV.s.tiJ' ti.v».*..» «v.w.í pátte «te pa.smenio. Fabricamos colchftcs
it» imií.V».» » citiMt. rVcatVieriffl em «inatro vfres sem aumento. Fa-
t-fii-i-t tcV.".:..-.-.», seí.ii., anmentamAs e rtlmt-infmos cole.bóes de
v.w.\m pv» «1 W.ÍV-.W.-. ,t>» COtCttOARlA LISBOETA, RTJA FREI
i-VNt:0V> í!'í — VtM,.-. Sí-tifru. 0809 83

ESTOFADOR FILGUEIRA
NOSSO ISAIti KAPmKZ K fERFElÇAO

»"..*¦¦•'.'•<'.•.».-•» e iMAti-AsníA» «ualoner estilo de móveis estofa-
J.nmk cj..'..-">iW> >*í me.)s» e de .-tln». par» o mesmo dia: confecçóes
As c<M*lrw-* * N1.W1S v-si» «a-irls estotaitos. Orcítmento sem com- '

wotflgdiwi tf-'M •iv«*r<*/.fr V-ftUr.-. -Ao KvtArto.
.*St\ JOSV YVi-t-.VVl*., t«7, TKL. SS-ÍStt

58074 83 
'

Reconstrução e Reformas Gerais
MíJaIV-^C*'» » «.--.tftni-JíCll.», tnstalscóe» hldrímHeas 1 f elí-

Irte»"» 5i*-»*t*»*eMwv, tts^iWns.. pintara»., constrncAo, revestimento
• i:iui.ih;tvAr«i>.'.íi',»,'!i ¦ Ar .--»tv»s-(t"A»<i«. Vmpermeabtliiacão de
.íitiií-j...» Vv:v-.-f"C,*-*». ts,*.>ct*i"t» At Áreas e terraços. Telefone
il .•*»(•«*. 25:!51 *3

w
«p Nr§-^ m.—vi:.-*.;-'-—1 ^

Carpintâria
Especializada

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
•Armários em madeira

de Cedro, preço especial,
•KilV PAGAinENTOS
ENTREGA IMEDIATA
OFICINA A
R.SAINT ROMAN.7S.

Kccanro Trl. S6-65S7
Sr. Batista., das S às lSh

5707 83

WALKIRIA
*>*Míí^)**-Jk.,C*l!S*» A rNA-ro

Cv-litM. ¦ VH.v*l psretíe — V-«rstan»« — Cortlnex.
0:_x-n..-/.u.. tra ¦st.Ynpt-OWilSSÍi, R.. Senado, S3. Tel. ZI-SüíO.

S339 *3

Luminosos Vitoria Ltda.
Ii ANOS 11K BONS SERVIÇOS

l .WKK.1KO-S PLASTIOÔS ACRÍLICOS
CAS NKON — ILUMINAÇÃO

rKOJl.-VOS K ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

FÂBifttA ' 
TELS.:

30-6790R
43-Ó5232

Fechamento de varanda», Arcas
etc. em duralumlnio anodizado
e lerro.

Tel.: 46-1950
Rua da passagem, 60

F. C. SILVA DECORAÇÕES
17742 83

Lustrador
de Móveis

Lustro e fa;o decapft e doura*
tios diversos, conserto móveis e
mato cupim e colo fórmica.
3S-Í683 — Sr, SILVA, 20764 B3

LUSTRADOR - BATISTA
Muda côr e encera móvel»,

lambrls, etc. ÍÍ-6Ü.L 17975 83

CARPINTEIRO
MARCENEIRO
"Kxecuta-se pequeno* serviços a

doinleillo. Orçamento sem eom.
proilllsso. SOARES. Tel. 23-3Siüt.

mm ii

TAPEIES
CORTINAS

Fitam novos
TINGIMOS TAPETES

LAVAGEM E CONSERTOS
IAVAM-SE SALAS FORRA*

DAS COM PASSADEIRAS

REFORMAS EM PRÉDIOS E APARTAMENTOS
Projetamos e executamos todo» os «ervlços de InstalaçSes e

reforma» em apartamentos e lojas. Damos orçamento sem com-
promlsso. Pinturas. Armários embutidos. Fórmica; Telefone.»
56-S2K — 37-1013. 14724 33

PISOS PLÁSTICOS E PAPEL ÕTPAREDE
Coloque-o em sua residência ou caia comercial, embelezau-

do-a com material de 1.* qualidade, lindo» padrões, melhor
preço e durabilidade, a qualquer prova. Serviço rápido e per-
feito. Atende-se a domicilio pelo tel. 37-r!80; s! coinpromlsso.
Sr. Fernando. :275S9 83

LAQUEAÇÂO 
~

Fatina, douraçáo, marmoriiação, decapè e decora-
ções. Estofador e reformas. Firma especialista 110 ramo
— TeL 58-2399, sr. Rodriffiies. 8322 83

REFORMA DE COLCHÕES DE MOLAS
Reforma-se colchSes de molas para o mesmo dia, tecidos

de 1.» qualidade, aumenta-se ou dlnilnui-se colchões de molas,
reforma sofá-cama, poltrona-cama, sumler e grupos estofado:
em rcral. Orçamentos a domicilio sem compromisso. Atende-se
em qualquer bairro da Guanabara, Kua Turfe Club n.» Vi —
I.oja G. Tel. 48-4811. 28188 83

REFORMO MÁQS. COSTURA
Coloco meshiha, rablnete, maleta portátil. Vendo

miqs. Facilito. R. Iladdock Lobo, 140-A e R. Constante
Ramos, 111 - sob. — Cop. Tel. 34-7594. Atendo a donü-
cíUo. 28200 83

ESTOFADOR 
~

B. LOPES, |
Móveis estofados, reformo e faço novos. Quaisquer!

estilos. "Cortinas". Faço e coloco rápido, Oficina espe- j
clalizada no ramo. Tel. 38-8648 e 58-6635. 28187 83!~ 

PERSIANAS E VENEZIANAS
Consertos, pinturas e novas, substituição de cordas, cadar-

cose peças em qualquer marca. Também janelas de sulino-
tina, cabo de aço, correta e mola tle venezianas. Facilito o
pagamento. Orçamento grátis. Atende-se em qualquer bairro.
Chamar o técnico NILTON pelos tels. 36-6460 — 28-1931.

9476 83 j

| Portas Decorativas Lamd
Toda em forro trnbalhndo — Fino acabamento. I

! Espelhos e maçanetas cm bronze trabalhado cores !
modernas. Amplo postigo. FACILITAMOS coloca-1
ção imediata — Sem mexer nas esquadrias.

: EXPOSIÇÃO e VENDAS - 37-2246 j
Av. N. S. Copacabana, 647-S/607 — Em frente [

| G. Mcnescal. 14755 83 j

! ARMÁRIOS EMBUTIDOS
DIRETAMENTE DA FÁBRICA

PARA PINTURA DESDE  NCrS 100,00 m2;
FOLHEADOS DESDE  NCrS 120,00 m2l

RUA IUIZA DE CARVALHO, 79
INF. E PEDIDOS, ORÇAMENTOS A DOMICILIO

TELEFONE: 58-8739
21026 83 1

Vende taco de p.lith.», Kln-
Kl, voetis e .l.neUi e oulr\M iu«-
terlals. Kiu M»C«<*« .-"cí-rlt-rtê. 15
• ¦ Botafogo. SÍTM M

Cortinas bem
Feitas

SarJas, cAtihautos tafetá*.
ete., à ura-w sent Jurws. IIm*.
WILSON — 1V1. 5.-Í7SL

CORTINAS
JAPONESAS
rinUdat; ou ruvcrtiliadai.

era 5 payitmewtoj — PibrKv»•S2-47S4. iUíi) S.5

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

l.iniiiiiamos nivsso Kstoc pelo
preço nunea mais, tVmos ar-
niárlo» ettt J»carajíiU. ivavlu-
n», e em JeütilÜtvi. par* pin-tura — FaclUtanios wm fl»-
dor. Kxposlçio Ru* Ministrei
Vlv. de Castro, -Jí-A. lH>p*fa-
bana. Posto %. _*\. *í7-75c*4.

86SJJ" Si

PERSIANAS
E VENEZIANAS"A RENOVADORA"

TELEF. 4J-273.'* — íJ-SiUl.
Orçamento s! ro.m.vinu«iss*i
Novas, ctmscrtoi t rcdrrmas
ent greral At vcr*l*.n».« e ve-
neilanas. K. Silveira Martins
110 Lj. L. i\W_ 85

ESTOFADOS A PRAZO
TEL,: 56-5513

ServlçcJ riplii?. Ae-ltaw r.-
formas. Coníecçde" de c**-aj e
cortinas. S, MVRKlSiX-". -MÍS M

CORTINAS.
ESTOFOS

Variado vuivstntirlç» ite 1>.-U.\s
p.' Cortinas e Capais, Kf.fcvwis
tle Movei» estOítadt!- e::\ t-Mal.
Plástko 9 Tecido, 0*\-v.-.tín!.>.«
sem conHvroi-aUso. tv\. tt-Ti^!.
— Sr, MIt.TOX. iTXt-í SJ!

, PERSIANAS
TRIUNFO

TELEFONE: 25*9098
PEKSIAJUS Y. VKVErS.lANA**

REFORMAS K NOVAS
Pintura A«tk-0.rrc*ív* e:\\ V.i-

quina alemà — i"*.t*r\NM, Ctjtv
relas. Cabos tio A;\\ etc. •¦- Ktu
<tas Laranjeiras. 33*. »LVl M

COLCHÕES"
MINISTER

Ofereci tttretamente Aí ti<v?i«
ca colchões ortc-P^Uc-AS e v.-.r'.«»
pura. T-amMat Cc4«)j5cs pCijniU'res a partir de "NOtiJ 1S,W. Ur»-.-.-
de venda d» atacado, tlrxrpw.l^lri
e venda: Av. Mem' de Si, J\V

Telefone: 32-7292 
'.

ísJ** S

NOVOS
Ttntunul» "MKTRO*' d*»

tayífv-. lava, tinte, rríorm»,
ttctictl-» c eni-citna — Ori*-*
menttvc aem cnmpromtoos —>
Tel. S7-S4S0. Ru» Nm»e, SH-
va. Si. cava 3. Ipanema —•
Vil.\AIS: Laranjeiras. J«r-
tllm RolArtltv — Compro ta-
vetes perita» n»dos.

263ol 8S

PORTAS BOX

mmm
^m>^m>?y~

47-1733 I

imiiibox
L^

SUPER SYNTEKO
*R**r>*.-r*t*n 

para _!.*.. ptnlura»
e.-.t centl. Cam (arantla • boa»
r-rfêt*tt«l»í, Tel. 4M118 < M-MS».
A.v< d.v.v,ln--.\j — S7-4MÍ — JOS*t***.t;r;.trv.\. soo» «s

MOVEIS
DE ESTILO

LUi: XV I MARaUKA
r*\n niítier preço da praçaAiv*s t.\l,>» taroanlio* a partir

it N\>í r»t1,iVI — ou NCrf 17,50
im««*'.*,. iv.*f** rístítnda» èliMl-
._t„ .-,\nn\\e eti retarufrilar NCrf
t*.\t\1 ou NV*rí 54,iVl munsal. Qt*
t'etr*í ctMa palha NCrf Sí,00 Wt
W» t*..N0 menital — lXanco de
Vsve..'* líCrt 1*1,00 ou NCr$ 17,50*.««>«i*l — Cama» mar>-(u*m- NCr$
í^tV ~ .mi NCrí ií,M niensal —
Awijtri-3 U"M embntMo — Estan*
«f» » 1AV ottlrai peca*. í*aclltta*
>.vie.< set-a flavtvw. *f\p<>*lçllo: Ru»"Ministro \1vwtnM J« Cairtro, 7»A— lV5^>.•^^»vla •— resto rj — T»i.

PERSIANAS
DECÔR

REFORMAS E NOVAS"'
A italoa, j\.nt*rtiJ« * mítratna

(,\r.«*nviísa« noras em J5 cftt-aa a«.-o.\lhar. CMUWtto* «ia ttwti.- Ve-r.cilsníí. javiRla» de jrtüInoiJrta.
CíaraiiUas «tu nonos «orvtço» porc«.-r-lto e> ntfltaor -vreço. Orçanwn*
<o rriii. r»í«St«^re. Sr. FRAN.
GVSGÕ -- TeL: SMSSfl — Rua
í-t-.-.uis Kutmaríes, ss — Centro— BB, 6HS- «3

Lustrador 's
(XARÁ) S

.Lu*j.-r*.. concerta, muda tie cor,* ú<*>,_ri. Av. Nem «te Sá, 16.¦1V.I.. «-WM. ims 83

CORTINAS 
' '' Portas-Box

JAPONESAS
PORTA PARA BOX

Esquadrias de Alumínio
Armários Embutidos

FACILWA-SK O PARA-
MKXTO — KXrOSIC.VO K
VENDAS, Kua Santa CUra.
115/ai2.
TELS.: 56-S175 * S7-S583

Keller

•{ij-rJS SS

LUSTRADOR
5. NICOLAU

CoHst-rtos e Bnvírtvlistv^ Ae
móveis, f. .7-ÍSM e i7~27Ti. Se-
exios p.f. KSWT i.

PINTURAS E REFORMAS
CAMPOS excciiU r*r?.',díí. f.

rantta e pontuslWad*. i-.i»ue.t.\.salas e eôaxodos pinte de WAi
a óleo ou plástico, y.U\;itt\os i\\;n
tartas e cori-e-tltu-cs pr*°-{C«*> ewiN
ciais pa.ra coxtdpAltwc* SoAwt*
já pelo te!. 33-»ievi, JJ.V'.l SM*

.sV.ycclUvo *— rityrica -fir<p-5%i
fVcíl. .ie *t-eas c. rarandai-,

!*--.r-4u-.vtfnlo •— Anodtíado.;,,,
EXPOSIÇÃO e VENDAS

AV, N. S. GOPACAfiANA, 647 —
S. m

37-2246
e-.-.t íveftte c, Menescal.

1475S M"TAPETES

PASSADEIRAS ;;;<;
TKIDOS PARA ESTOFOS;;

A vai-*J,t ptío ni«smo r*>r#cada a!A.-».U, etwi tíeaeonto. Ore**
nvertrO p.av* f.wrscoes eem com*
pffonillWO. l^rvvvir»-* o deposito
r.a KVA RtAOittKLO, ISt, Loja.*\>«*: <a^iva. tm ss
PINTURA**-"APARTAMENTOS

Vlnio arl-V. a dlíria ou «m-
yr*lí*>'s. Ptntot e«,-,\anSo1 Sr. PE-
tUW IVI', ««l«. S758-1 83

BOX-VARANDA
Es-auadrU» <m diiratimifivlti suvrtdtsad^ — wn oéres.

Oríamctito gratuti». Kn* Cel. T"*itt#.rtt»di-|, ÍPOS-B — 1*e-
lefone -tí-753**. 17872 85
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12 eORUKlO DA MANHA. Domingo, 12 ,].' i. é. t ..nli-riln

1

MODAS E BORDADOS
VllNDO vettldo longo, prfto,tamanho 44-48, fatcnda fran-
ctifl, conflccAo Jojc Ronaldo,
bordado Mnrlnn, Preço oc.itl.1o— Eatnrio novo — Hua Anita
Oarlb.ilUI, 4.1, npto. 301 _ Tel.
B7 -112711. IMM BI
VKNDE-SB rloulMlm* toalha ilf>
Unho. Importada, liordndn n mlioo| 9 melroj do comprimento, c|34 Rtiardnnnpos. Iníormaçflei,

0448 OI
tt

tr
PERUCAS"
CHARME"

O que ha dc melhor cm caiu--
Io natural e rüterell-ado, melai
35,00 Inteiras a partir de 60.00.
FlOlllta-ICi preço especial p.ir.i
revende-lores. Ilim Almlranle T.\.
manclare, 41, apt, 1113 — Fln.
mengo. 10!>(H 81

RRFORMA veílUle- luitluo* pa-
r.i luo.leiiuvs para petieat de
Uno g*"IO — Telefone IT-T01J.

 „27tfl'1 íl
OFICINA de cottura «celta »et-
viço M'i> medida • • i*«if4* <•
cipeclalldade em teruinho* e
coitumea -- lambem ne ias pa-r.i Boullquei, Franclteo Si 85,
Loja 11, w:m íi
ALTA COSTURA — Feltlc* de
veitldoi simples NVrí 15,00 ter-
ninho» Talller» calcai comprl-
das veitldoi compridos de noite
eoMura tina. itu.i sa Ferreira -.'.',i
apto. 891' rósio 6.

3T«!> 81

PERUCAS SEX
A- mais helss do P»l* e para ,(oito* prece*. Pcrucai, rabo»,'

apliquei em cabelo natural, lie-
i»è. etc. Facltlta->e, Uu.v Senador
li.-mt.-u, ia — r.rupo 513 -• Fone
4M>18B. ITtft: 81~ IPERUCAS "SOÇAITE"

AS AFAMADAS MINEIRAS DE Mine. LÚCIA
As mais vendidas em todo o ltr.\<ll. Inteirai, melai, rabo»e açora a... "Cliun.pl Soçalle", que est.i revolucionando a praça.Temos também oflrlna esperlalliaiU para faier com o leu pto-

prlo rabelo. Lavamos, cortamos, Ungimos a siu peruca eom
perfeição e carandá da famosa Mme, l.úela. Av. Comeabanan.» Ç13 — s/loja :09 — Tels. 37-0176, 58-3556 e 5J-8J1S. :;.M'S SI

ATCNCAO iVsturelras »vtu*it-
e reioho qualquer problema »ro
qualquer liUquuu. V»Ua C ain

tt>-tM!l e JW-WJt. COHHRIA,
i:n>: $\

MOOAI.TIV.V — V Keven.ledo-
ie» e lojlit*»: repre-entamoa \a-
ru» fabricas (malhas e im--n.o
-¦ Damos ciedilo e atcn.lemoi a
domicilio, raia comprar basta
telefonar, l ar<o da CarUv*, !\
s MO. Trl. £MM". 3I0W SI
ROVV1NHAS IWKA MHWS

Lindas, ttnUMmo acaba-
mento, Modelo*) r\olu»lvo.»
feitos a tlllo. lei H-QWl.

19301 SI
COSTf'HF.lH.\ - "'*-.<pcci»ti!.t.U

em \elouua> c con»esio, acetla
tembéni feitio-» novsM Kua l)U»
Ferreira, W. I ebUvn. IVl .... .
s -W9t

rt'l.i:s — rMutw toUs e pe-
lr> em «eral. fabricação jiro-
pila, acrltnn\-se rtformas de
casacos Um bem para eslolav.
Av. 13 de M»lo, í.!. >ala 1815.
Tel. 3S-030V M19 SI

Cintas Elétricas Japonesa»
Kmaireea seni f's*r eseretele*

Ttr.i barrlfia, icordvira •s.trx\ e
eelullte, Rnlreta-se * ilomlclllo.
Informações: tel í'*\M e ....
S3-J7I4 Hua TeofUo Otonl n1"
U, s.iU 710. SUA íl

MÉDICOS
REPOUSO E RECUPERAÇÃO —
clctrocardlograma c tratamento
especializado. Clinica S:"io Jcrô-
nlmo, Cindido Bcnlcio 1538. Rc-
serva c informação Tel.: 06-815
Jacarepnguá. 25734 80

E.ENHORES MÉDICOS — Senho,
m educado oferece sexis serviço-
para iv.eiullmeuto cm coiuuUo-
ilo médico — tel. -IJ-77H.

ííJia si

DR. MOISÉS F1SCH
UROLOGIA - CIRURGIA - CLINICA 11K SENHORAS - ONDAS |CURTAS, Av. Rio «ranço, 156 - Cr. 6.M. Tels. l.'-8Sli e .'3-1549.

6770 80

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

KVA CONDE DE BONFIM, «7
REPOUSO — ARTERIOESCLEUOSE _ RKCUPERACAO

nireçâo: Dr. GUENTHBR JENSKN
Colaboração: Dr. MARIO FABIANO

10318 SO

PERNAS: VARIZES, ÚLCERAS, ECZEMAS
As velas Rrossas e flnlnhas tornam as pernas feias e pre-

dispõem a íiicrras, edemas, edemas e dores das penus. —
INSTITUTO 11ELCO, DK. JOAQUIM SANTOS. Há mais de 35
anos só trata sem repouso e sem operação, varltes Rrossas,
flnlnhas o suas complicações. Kua da Assembléia, 61 — 4.° andar.
Consultas de 9 ls II r U às 16 horas menos aos sábados. Tele-
fone 52-4861. Ao aparecerem as varltes flnlnhas nas coxas e
pernas vá ao especialista. 13692 80

MÁQ. EM GERAL
TRATORES Caterpillar D8. D7.
U6, D4, D2, Escavadeiras e Car-
regadeiras de "i a 3 jc. Fatrols
de 50.100, e 150 IIP Scrnpcs c
Jlotorscrapcs, Rolos, Compres-
«ores de ar Brltadorcs, Usinas
de Asfalto e Concreto, Bates-
taças, Guindastes, Geradores.
Claiusliell c Dragline do \-i e '»
1 e '» jc. Lftmina para trntov
D8. ROCHA, 22-G6D7 e 53-3884.

55371 78

GRUPOS GERADORES de !0 atê
240 KVA financiados ate 24 me-
ses. Entrega rápida. TRANS-
Í.1ET S.A. Rua Carioca. 33 —
6." — tel. 42-6411. 18157 78
MAQUINA — Vende-se perfeita
cruzeiros novos. Preço 500 oca-
MAo —. Kua S. Cabral, 163 —
Tel.: 43-3056.

MOTOR DIESEL 500 IIP —
Vendo dc 8 cil.. tudo dc fá-
lírica, não chegando a traba-
lhar. Ver c tratar Sr. Ollvci-
ra — 28-7414. 20004 7S

ELNA
Consertos garantidos, tec-

nlcos especializados. Atendo
a domicilio. Av. São Scbas-
tião, 199-101. Tel. 26-8219.
Há 20 anos. 17984 78

BOMBAS'

EANCOR

CAIXA fOSIAl 5090". K-II-SI

; MÁQUINAS - MARCENARIA
, Vende-se, fabricação estrangeira, estado novo, 11-
xadeinas, tupias-plaina, máquinas furar, serras tle fi-
ta, respigadeiras c desengrôsso. fábrica Lamas, Kua
Melo e Souza, 102 — facilita-se o pagamento.

899:7

l-l !

Motomac S.A.
RÜA SACADURA CABRAL. 133

Tels.: 43-4399 — 43-1037

BOMBAS ELÉTRICAS
MOTOMAO 1/4 HP NCrS 99,00
SCHENEIDErv 1/4 HP NCrS 110,01)
DANCOB N-l/4 HP NCrS 186.00
MANUAL C/ PlèTAO NCrS 70,00

POSTO RIO -- DESPACHAMOS CONTRA
CHEQUE VISADO

Esta oferta ó válida p/8 diasRI"; S9901

liiiii

• rr-»íl

i .
* IM
i ••>»
I! ,i.
I ¦:•!

PRENSA EXCÊNTRICA
C'ompra-sc 1 ou 2 prensas excêntricas dc lõl)
toneladas ou mais, fixas ou inclinãyeis. Ofcr-

ta dc marca, tipo c preço para:

EDIMETAL S.A.
RUA DA QUITANDA, 19

Sobreloja

spasassa»
930

MÓVEIS DECOR.

Cortinas Prontas
DE3I CONFECCIONADAS

A PRAZO SEM JUROS
TAPETARIA ORIENTAL

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,,
rróximo ã Tça. Tiradcutcs.

DR. MURILO SOUZA SANTOS
Anilhei ellnlea* R l ueldlo

l .«<o, SI, » S01 JvU. Meter. te'..ií-ivir. s\::: w

DR. JOSÉ AREAL 
"

PSIQUIATRIA
As i"j, 4í» e f^s daí IS is tí hi,
Kua Carollna Mclcr. JS - Míler,

Tel. !9-«4t,

Médicos
Especialistas

Clinica médica, pediatria.
psiQuatrla. otorrlnoUrin-vilo-
gia. füUoterapla. ultra-som a
ultra-vloleta.

RUA CAROLINA MÉIER, 33
MEIER

MARCAR CONSULTA PELO
TELEFONE: 29-7241

¦:oiís so

MADAMS CIARIA — M,\tai —
VemuKM ic* me\1uU \<»r* »en!t,>-»•< e inf\t\i\»a. iv.l.i» «>« tu\»\».
Tel M-AUI. _«%W1 *>
VrjiVUVS VSAD08 — lVifei-
w*. Chlnue». veiiilew.** ili\-er-»,s» tamanho» • tv«v1eKM. p te»-i.n, e»iw,tM r ,-...,-,•,.• ienearrt*í-..e .!,« c.MMiftt.-*. Una l>i«»
Ferreira, IM, LeMen, tel «l-iWAi.

rwíwÃs inteira t* mii,'t«i-,\*
7» em, iw mil, eabatai \\i\tnrai»
^e.l..^<\v rmo rtOAtvumento fabi i-
MCâo i'.Oiv;a. Ar Cl orou rrel-
:.v \;\ * 401. Tel, M-t.v-í,

w*s *:
AUl\tO \e»t. motletm-». Uaile"Noiva fullet, alta cnit veil. aobme.li.lt laetlito f\art»to Vei-
i*. i\-w,. r. :.>-'í,'r - «j.wo.

1iWSS fl
VKV.l\'AS 'actva atrai1eee~a"
IMK-fe-.Vii,-',*. i\te\tve»ilo o Queha »ie melhor em eaWlot natti-
tali r v'iec»\> e-preuu. TVlefo-
ne K-T.NM. ««.'* s\
VRNlUt.SR um canaêõ etwtõ" .te
iv e. e : tj-,\\«a» i>!.-,te»,l»a —
kV,W — Tel. «-NU*

iVNSFKTiV 
"c!e 

rõuivt de ho-
ItiMn — ^rrv^^* «iMic.v. entrees
C*|vUU -- K isi ,le Fe\Tre;r.'.
so. »••>;,> ;, e«vj. *- VúltmUrio*

1'Atrla, Tel. *(-W\.
__ 

*,v\* íl
i>N Í.FvTtTIMO NvSvO —
-..le-se. N-.\*í (K\\,CC, s,s \\\•,sv. :e .1» manh», IV.u líe',(cr K.'-

.\.\ ::i. m andar.
_ ií!ia_íi

VKUllvWS — XAo eomprem oe
reteniteCrore» te-\h» diretamente
w\ Miwiea p-.eco nwnea rlato
i:i-,»lc,v.er llvv * e.«ti!o. lUvntn
i;-.'.yi:\\ SU Mia 4,\.v.

«.VM 81
vf.níki imdo veMMo noiva
htveado ce-n i"rst*. maneúutM
4.--u. Te'.. i-..m!c CKTKli W-Ol.-.-..

ÍSISI" SI

tia

VII
Vei

VKNUO eataco »le pele legitimo
¦•Petl^CtU" f c*i>a I.M-.f,i ru-
vAs.«. (irateada, manequim 44-45.-.•¦•-. -.-..<-.:e CKTKL U9-01S5 _~ "revendedores"

e bouíiques
jiaUí Mm»! vctuí.vc 5.',*V.« con-

juntos itrjvUv or:>'-.i \^ncl cr.vlot
artl£v>* ftnoi .ls« melhores CAhri-
c»« MVi-.u» »iia(ma», Preçoi y>>r.,\f.i.u i(r.v* »e mercadorias).
R Mèvlco 41. aala (AH. 1SSM Si

Perucas só"As Modernas"
Pan» todos os tipos preços

e iMndloóes — Reformas exe-
cuto qualquer tipo com per-
felçáo, sob medida — OAbe-
los naturais. Heilf, Knt>os 70
cm. Apliques ele - Facilito
lnts. velo tel. SS*6Ô!S, Mme.
KVRCJNAK. S004 SI

C. V. DE INDÚSTRIAS
E CASAS COMERCIAIS
AVALIAMOS IMÒVK1S grAUssem ccanpromissci. Aceitamos
para venda \il.\s. casas, edltt-
cios. s-,-U\>\ Tumlviu cotwpfamo*.
Keubeit Brasa, Av. Suburbana.
tí.TiC. Tel. 43-3083, CRKCI IM0.

isr.s s-v
BAZAR — Vendo bem estóeã-
i'.o. armações modernas, vitr;-
nas. Alnsuet barata — Ktttrafla,
NCr$ 10.000 — Kua CíasUq Kueh,
2 — Tratar: José Clemente, so,
sobrado — CRECI SU.

RATiPAO — Vasso bom contrato
de c\v-r!f'.\(e |fAlp,\o-K3Ja eom ..
LV-.v.i. <,\r\'A ItvstalAda, e-.n íona
Industrial eom um ttow. piai-
t>4, htradeltft, esmeril, íorja <«
vre-.-.vís. Ver na ras Álvaro de
Miranda, lts. tnhatlma com »r.
Atm.v,\-;v> a fA-.t-.r dc Ia -(eiva das
S As 10 horas. S.HM4 í>.l
bAf.Kli.-A m: DOCKS — Vende-

preço d-c ocasião. Fatura-
milhões mensais, po-li

,.iesAV. BRASIIj — 3 s-,
Tens itraplehes) jio. ao
Porto. Vendo, K.ic-.luo. Nejéelo
slgiloso. Caixa Postal. W7, RO-0CÍ,
Dr. WlUJAM. tís^íí so
PÊQÜ KXA indilstrta ísruwcíutl-
ca so instalando com perspectivade bons pedidos, aceita sócio o\l
financiador com capital de N'v'i-s
1S.OOQ.00 a ser aplicado t\OS í y: t-
medros meses. Tel. 4S-JSSS, --
CRECI 1149. 3v\\\> S.>
CASA DB SAÚDE — Cln\rslc«,
Obstítrlea e de Clinica Gertatvl-
ca — Montada e em funciona-
mento com prédto prcÀprlO, na
Ilha do Governador. Ventte-M
por preço a combinar, por n&ci
ser medico. Tratar tel. iTVV.l.
96-0504, UAÜ 90
UAB0RAT6R10 — Químico (a>-
macèutico. Vendo. prWto e ln«
diistria. produtos famosos, tv»
iaturamento. Ne<óclo s-.mloso, ••-
Caixa Postal. 597. ZC-OO, üf,
WlUl.IAN. líí^t M
INDUSTRIA — Vendo grande
íábrioa de RHxwentcvi, tratilclo-
nal. ou admito sócios, Tels; ..
49-58S3 — 23-S11T. SMl 90

mento  ,.
tlentto scr dobrado, Kqulpamcn-
to automático — Caldeu-a "ATA"
— Unha .le IS pro.lutos — Ver:
T-.Ai-e.vsa Alljtlisto Waíoso. f9 —
empo aio Caixa Tomai 4is —
IVtivpoll*. IM7Í M
V SN QQ KM NlTKRòí — Café o
v.ar na rua Carlos Maxlmlano ní
UJ, no ro-.iseca, v>or nAo poder
continuará testa do nes.Vio. Tra-
tar íw local com o próprio.

lswâ_PÍ)
XiATlCtNtOS — Vende-Sío —
t>tlmo ponto e bom varejo o
atacado. Câmara Frlg-orifica,
loja e sobreloja. Tem telefo-
no, Volunt. da rátria. 46-B.

2752(1 90~~~~6RANDE

LOJA RUA
RIACHUELO

YratvsíerCss-c contrato de 5 sno-.
M.-,'.e metros 9 RI, lYslsr com
sr. JACOD — IVl,! 44-SOtiO.

9447 9il

FÁBRICA DE CAIXAS
DE PAPELÃO

Venfl»-se » {àbrlca e o prédio e' terreno de líxíf. }iVi m2
ile eoltstr. Ver i Km Je»* liomlnsnes n* St. no Kneantado. —
LUIZ BABO 1MÓVK.1S — Tel. JMWl — CRKCI 4Í*. 181SS 5><l

CONJUNTO INDUSTRIAL DE
LATICÍNIOS - BAHIA

Xesocla-se. de grande porte, em pleno funcionamento,
movimentando SU mil litro-» de le.ltí diários, com capa-
cidade para 100 iull. obedecendo a todos os requisitos
mudemos, energia iHidrelétrica Paulo Afonso), servi-
cos de transporto próprio, bonefiota.me.nto e distribui-
ção através de IS postos na Capital, a 6S Km de Sal-
v.idor, luvr estrada asfaltada. Tratar com Sr. RAFAEL,
pelos Tels. 53-S8SS, Í5-3509 e Í2-4502, horário comer-
dal, CRKCI ti.» SÍ5. 19247 90

TIPOGRAFIA RECIFE
Vendo com prfdlo, bem instalada, rua central. 7 im- \

pressoras novas, lucro «anvntido» nescVcio excepcional.;
Ur. Jesus, S7-S37S — CRKCI 424. 2SS16 90!

JjlüS 83| t

ÓTIMO NEGÓCIO À VENDA
OPORTUNIDADE RARISSIMA

Vende-ío um óiinto negócio em franco desenvolvi-
mento eom posslWlidade de ser triplicado, especialmente
so fór adquirido por um ou dois sócios «que oonhet* do
ramo de bebidas, conservas o papéU. ilüma oportnnl-
dade para comerciantes do interior que Queiram vir par»
o Klo. Grande facilidade de pa-ramento. Aceita-se lmó-
vels conto parte de pa*araent*i. Motivo da venda: saúde
e outro negócio, Intonuac^es pelos telefones SS-S024 ou
83-7056. 2S19J 90"MALHARIA"

Vendo prédio entre MfclKR e RIACHUELO, ser-
vindo para adaptar u qualquer indústria leve. Deta-

I lhes c/ EABBOSA — CRECI 401 — T*L 22-407S.
1477P SOl

LEILÃO PÚBLICO

CATETE — LEILÃO JUDICIAL — CATETE

APARTAMENTO N.° 404 . j
1 (VAZIO) |

| RUA BENTO LISBOA N.° 10
SALA, QUARTO, BANIIE1EO COMPLETO,

KITCHNETTE K VARANDA
AFFONSO NUNES, leiloeiro, autorizado por Alvará i

do Dr. .íiii; da 15.» Vara Cível, venderá em leilão quin-!
tft-feira, lrt dc Maio dc 1008, ns 10,00 horas, no local.
Mais inf. tel, 22-3111, 18234
~LKBLt)N"^LÊriJiÕ~ÈXTRAJUDICIAL 

— LEBLON
FRAÇÃO 1DKAL DO TERRENO E BENFEITORIAS

REFERENTES AOS

Apartamentos n.°s 101 e 301
Rua Cortes Sigaud, 18/
AFFONSO NUNES, leiloeiro, devidamente autorizado

pelos representantes do Condomínio do Edifício Ccliana,
venderá em lcllio, sexta-feira, 17 de Maio de 1968, às
16,00 horas, no local. Mais Inf. tel. 22-3111. 18235

BARRA DA TIJUCA — LEILÃO JUDICIAL
— BARRA DA TIJUCA

ATENÇÃO SRS. INDUSTRIAIS E CAPITALISTAS
— RARA OPORTUNIDADE

SITIO DENOMINADO QUILOMBO
ÁREA FABULOSA

ESTRADA DE JACAREPAGUA, ENTRE
os ns. 2400 e 2434

AFFONSO NUNES, leiloeiro, autorizado por Alvará
do Dr. .hiiz da 1.» Vara de órfãos, venderá em leilão,
quinta-feira, 23 de Maio de 1968, às 16,00 horas, em seu
escritório, à RUA DA QUITANDA, 49-A. Mais inf. te-
lefone 22-3111. 18236

MÈIF.R — LEILÃO EXTRAJUDICIAL — MÉIER~

(EXECUÇÃO DE CONDÔMINOS)

SEIS APARTAMENTOS
(Em construção adiantada)
RUA FÁBIO LUZ N.° 268

Apartamentos ns. 304, 303, 307, 313, 315 e 316,
todos dc sala, 2 quartos e demais dependências.
PAULO BRAME. leiloeiro, devidamente autorizado.

venderá em leilão, segunda-feira. 20 de Maio de 1968,
às 16.00 horas, em seu escritório, à Travessa do Paço. 14— L0 andar. Mais informações, tel. 31-0228. 18238

TIJUCA — LEILÃO JUDICIAL — TIJUCA

MAGNÍFICO TERRENO
E BENFEITORIA ,

TERRENO XAS DIMENSÕES DE 13,05m x 89,10m \
(PRÓPRIO PARA INCORPORAÇÕES E ENTREC.UE, i

VAZIO. NO PRAZO MÁXIMO DE 120 DIAS)
RIA SAO FRANCISCO XAVIER, 112

LEMOS, leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz
da 4.» Vara de órfãos, venderá cm leilão, segunda-feira,
20 de Maio de 1968, às 16,00 horas, no local. Mais inf.,
no escritório do Leiloeiro, à Eua Francisco Serrador, 90
— Gr. 602 — Tel. 52-5267. 18239

TUUCA — LEILÃO JUDICIAL — TIJUCA
EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE — CONSTRUÇÃO

MODERNA

Prédio com dois apartamentos
l.a pavimento com 2 salas, 2 quartos, demais de- ¦
pendências e irarafcm e 2.° pavimento com 2 salas,

4 quartos, demais depe. e paragem.
RUA MAX FLEIUSS, 19

PAULO BRAME, leiloeiro, autorizado por Alvará do
Dr. Juiz da 4* Vara de órfãos, venderá em leilão, quin-
ta-íeira, 16 de Maio de 1968, às 16,00 horas, no local.
Mais inf. à Travessa do Paço, 14 - 1.° andar — Tele-
fone 31-0228. 18240

COPACABANA - LEELAO JUDICIAL - COPACABANA

Apartamento Duplex N.° 607
de frente - com garagem

RUA REPUBLICA DO PERU, 72
Salão, 3 quartos, 2 banh. sociais, toillete, cozinha,
área com tanque, quarto e banheiro de empregados.

LEMOS, leiloeiro, autorizado por Alvará do Dr. Juiz
da 1.» Vara de órfãos, venderá em leilão, terça-feira, 14
de Maio de 1968. às 16,00 horas, no local. Mais inf., no
escritório do Leiloeiro, à Rua Francisco Serrador, 90 —
Gr. 602 — Tel. 52-5267. 18241

SAO CRISTÓVÃO — LEILÃO JUDICIAL
~- SAO CRISTÓVÃO

Prédio e Casas N.°s I, II, III, IV eV
RUA SAO LUIZ GONZAGA. 1075 e 1081

O prédio com 2 salas, 3 quartos e dependências e
as casas, três com 2. salas, 2 quartos e dependen-
cias *e as demais com sala, quarto e dependências.

LEMOS, leiloeiro, autorizado por Alvarás dos Drs.
Juízos das 3,ft e 2,ft Varas de órfãos, venderá em lei-
lócs, quarta-feira, 15 de Maio de 1968, às 16,00 e 16,15
horas, nos respectivos locais. Mais informações, no es-
critorio do Leiloeiro, à Rua Francisco Serrador, 90 
Gr. 602 — Tel. 52-5267. ' 18242

LEILÃO JUDICIAL
ILHA DO GOVERNADOR

VINDA DEFINITIVA, PILA
MILHOR OFERTA

PRÉDIO E TERRENO
ISTRADA DO DENDI, Sil

MEDINDO O TERRENO 12,00 m
X 45,00 m

LEMOS, Ulloalro, «ulorliido
por Alvará do Dr. Juli d< 30»
V«r» Cível venderá em lelllo,
AMANHA, itgunda-filr-, 13 d*
milo d* m«, li 14,00 horas, ns
local. Mall Inf., no escritório do
Leiloeiro, a Rui Francisco Ser*
rador. 90 — Or. 401 — Tel.
51 5367. 18343

ANIMAIS E AVES
VENDE-SE — Caeliorrinhos
piquineses; legítimos, 1 mês
c S dias; tratar: 42-2657.
._ 19312 63
WBSUTERBLER — Lindos filho-
tes S meses, ótimo pedigree *-
Vendem-se. Tel. 37-S927, dep. 20
hore^ 16656 63
ESTANTES E ARMÁRIOS EN-
BimDOS . _ Vario» modelos e
diverso* tamanhos. Tel. 47-0738.

33529 63

CODORNAS E OVOS — Estrada
do .loa, SSKM. Barra da Tijuca.

9405 63
DIA DAS MÃES — Vende-se um
K»to anjorA legitimo, NCr$ 60,00.
Branca de Neve. Rua Santo
Amaro, 133, tel. 42-5172 e filho-
tes ícameses NCrJ 50,00.

13043 63

COCKKR SPANIEL Inglís, ltn-
dois filhote*, pretos e vermelhas,
pedigree, linhagem do campeies,
prcvitte de mnmSo — Tel. ..
SS-9K9. 13180 63
COKLHOS GIGANTES — Comece
a criar adquirindo bom animais
Visite a Granja Tabajaras, Es-
Irada Ca funda, SIS2, JacarepnguA.

J74M 6)

PASTOR ALEMÃO -
— Vende-se. 38-0929.

COMPRAMOS E
VENDEMOS

Ciei, flatot, piiiarói, coelhoe
• «vis raras. Allmantos om
geral. Medicamento!, Gaiola».

Vlvelroa.
QRATIS • ASSISTÊNCIA

VETERINÁRIASCAL-RIO,
Rua doa Andradai,°90-A • «q. 1
íiJSSlMmmbmmmmm

leilão Judicial
Bonsucesso

CASA
RUA CARDOSO DR MORAES. 1,1
SALA, 3 QUARTOS S DIMAlf.
DEPBNOINCIAS COMPIIJT4-,
INCLUSIVE DB IMPKfOAD-,
AFFONSO NUNES, Ulloalro. lu.torludo por Alvari do Dr. Ju •

d» W Vara d* órfloi, vender) lm
lelllo, térca-felra, 14 de mjitf j,1948, àt 16,00 horat, no i»c,i
Mais Inf., tel. "-i-Jin. ij1!'

LEILÃO
Imóvel na Av. Rio Branco n.° 25

Por ordem do Julr da 10.» Juut* de ConellUeAo - Jul-imento, «erA vendido, no dia 18 tio corrente min, A\ 1J.3D, utfsaguSo do 4.» andar da Av. Almirante Itarruso «.• 51, a uurm
oferecer maior lance, o subsolo do edifício n.« JJ da \v Kk.Ilraneo, avall.iiln em cem mil cruzelron novos, achando-se «
penhora devidamente Inscrita no 4.» Oticlo do KccUtro dêImóveis. m>.

TOLICIAL MANTO PRETO — 90
dias registrado. Tel. 45-6778 —
26-3202. SÉRGIO. 25775 63
VENDE-SE gatinhes (as) ango-
rás legítimos, azulão e cinza-ti-
grados. Tel.: 37-6126. 14739 63
ATENÇÃO! — Vendem-se cana-
rios Rolei-s, cores amarelos, bran-
cos, — Ver todos dias. Preço de
ocasião. Rua Senhor de Mato-
sinhos, 27 — Catumbl.

16766 63

LULU DA POMERANU — Linda
íímea, pròta, filha de campeões.
Vcndc-so 54-1584.1 11850 63

MÉIER — LEILÃO EXTRAJUDICIAL — MÉIER
SIIRDL SIIRDLU bm mhotg mbolgombofi; robô

(EXECUÇÃO DE CONDÔMINOS)

OITO APARTAMENTOS
(EM CONSTRUÇÃO ADIANTADA)

RUA FÁBIO LUZ N.° 268
Apartamentos ns. 402, 405, 406, 407, 409. 41;,
413 e 414, todos de sala, 3 quarto» e demais

dependências.
PAULO BRAME, leiloeiro, devidamente autorizado

venderá cm leilão, terça-feira, 21 de Maio de ISKiS, às
16,00 horas, cm seu escritório, à Tracessa do Paço n.« \ tl.° andar. Mais informações, tel. 31-0228. 16470

M1ÍIER — LEILÃO EXTRAJUDICIAL — MÉIER
(EXECUÇÃO DE CONDÔMINOS)

NOVE APARTAMENTOS
(EM CONáTRUÇAO ADIANTADA)

RUA FÁBIO LUZ N.» 268
Apartamentos ns. 102, 106, 108, 112, 202. 210.
214, 215 e 216, todos de sala, 2 quartos e deruak

dependências.
PAULO BRAME, leiloeiro, devidamente autorizado,

venderá em leilão, sexta-feira, 17 de Maio de 1968, às
16,00 horas, em seu escritório, à Travessa do Paço, 14

l.° andar. Mais informações, tel. 31-0228; 18471

Centro Leilão Judicial Centro

144 VEÍCULOS
(Apreendidos pelo Departamento de Trânsito do

Estado da Guanabara)

PELA MELHOR OFERTA
AFFONSO NUNES, leiloeiro, autorizado por Al-

vara do Dr. Juiz da 3* Vara da Fazenda Pública, ven-
dera em leilão, no estado em que se encontram, sex-
4a-feira, 24 de maio dc 1968, às 14,00 horas, no.

DEPÓSITO AVENIDA CHILE
Mais informações, inclusive relação dos veículos,

no escritório do Leiloeiro, à Rua da Quitanda, 49-A
— Tel. 22-3111. 95098

EMPREGOS DIVERSOS

VENDEDOR 
~

Importante organização oferece oportunidade para
vendedor com conhecimentos de GRUPOS GERADORES
DIESEL E MOTORES ELÉTRICOS E DE GASOLINA.
Vendas na Guanabara o Estado do Rio. Salário fixo e
comissão. Carta para a portaria deste Jornal sob n.o 16721.• 16721 55

VENDEDOR
Senhor com ótima freguesia de boutiques, oferece

seus serviços às fábricas de artigos finos para senho-
ras, inclusive bijouterlas. Aceito também representa-
ção dos Estados.

Marcar entrevista c/ Antunes, tel. 36-0519.
27646 5õ

PERFURADORA IBM
Precisa-se uma com prática.

Apresentar-se ao Depto. Pessoal
dos Labs. SARSA na Rua do Rocha,
155-Rocha.

Filhotes
1G6S5 63

IMPORTANTE FÁBRICA
NO ESTADO DO RIO

DESEJA ADMITIR
Inspetor de Segurança

SALÁRIO ENTRE N€r$ 330 e 390,00
Com experiência na função e prática em organi-

zação de gráficos; quadros e secretaria de CIPA; inspe-
ção de condições e atitudes perigosas; conhecimento
de material de proteção e de combate a incêndio.

A Empresa oferece:
Férias de 30 dias (remuneradas em dobro):
Participação nos lucros. Semana de 5 dias;
Assistência médico-dentária (extensiva aos depen-
dentes);
Restaurante no próprio local de trabalho.
Cartas contendo dados pessoais para o n.° 292?

deste jornal. ' 2922 55



<•. "'
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i sw.VK. HA extonirt pj\r» U»
, , a. iinlos, privura-tc e'

s,, diiAiínoin. s»:»:lo íUi. •
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r ARPISTÊIBO t-K KOHMA
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; !,.\ rio Clov.  13220 1'0

PATII-OllHAMA*- nt-rlir. qiul.
,-..fr fiiim P bater A nnuuiliu
i'm <¦»».. Hua Frailclico Kupf-
• & ISJ í 3 M'- 201 — S. Cris-

. n. t. jo _ ;_

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
. - Precisa-se dc rapaz para
.erviços gerais dc Escrito-
rio, Deic ser inteligente e
ler caligrafia regular. Rua
^cnodor Pompeu, 40.

67158 50
VIUYISA.SK do caiitra-meítrc

, «irlier 'Io -rlt.i ru.turn. i»
.-,-,, .|r nf.-íru. Tel ..6.1782.

. ;, li. .1- li! li". l'.ic..-se bem.
imlO Sil

. \ni.-.\iiir.< (ASi — Deter-
v .IKVIIK rm ttpatvAo, tio-

.. pír.i v.nd.r Junto n flr-
,.. ,.r mb.ttito. BxIr? r.prcsen-

.--.mi» t:,\ e .\on:.rde rio
,- -,, - lloririo livro, comissão

, „ , prfanoí. T.-.it.ir A t.iv.lo
r . -,io. li. Sen. Munli Frei.

-S1.1 30

EMPREGOS DIVERSOS
EMPR. DOMÉSTICOS 51

KMPHZGADA, procuraria parico,, lavar, nrrumnr. Hua Mar.
tms, Ferreira, 41, npto. 101, Tol.
TiI-1770, MM SI
ACIRNCIA SAO JUDAS TADEU
efírte. ótimo., emp. domóail-
ei', efetivas, rUnrl_t«vi, faxinei-
rcr. T(U. 57-7108 011 S7-0S3-.

___ _ 23731 81
l'll_. ISA-SK de eoxlnhtlra eiüs
lavo ivç.is mlmla. parn família
rlv Iritnmonto, Quatro pciiOM.
PsAa-se bom. Exlge-ie rffnèn-
cias o documentos, Tratar A nua
.liriln do 1'astlllin., n," 63 —
oplo. 101. 1'np... 13959 51

AGENCIA UNIVERSAL — ....
31-1151, Oferece ótima, cotlnhel»
ras, cjp„ nrrum, o bab.ls alta-
monte qitnllfIcnclna c. dncumen-
tns c reíorínclui, 17403 51
ofereço 2 portuRiióina mie e
Illhn tr.ibalhnr Juntas, Avenida
Marechal riorlano 21, r and. —
•I3-6177. lG7fia .-.l

PRECISA-SE uma empresada
para todo serviço cl referínrliis.
Tel. 56-2387. 9483 51

rRRC18A.SK einpre;;irrln pref*.
.fncla portUgltòlR ou Sn ma Cn-
i.niii.1 para lodo im.vIçq mrnon
lavar e passar para umn ptur.o»,
bons refcrtnclns ordonrlo 100 cn-
7flros novos, av, Rui Bnrbo.n,
832 npt. 801, Tel. 43*0160.

 18.78 SI

DONA DE CASA VI8IT1.
NOSSO SERVIÇO — I —
Temos funolonárlos creden-
elados para iriam», orienta*
ção c pf..<|iil_a rociai das dn-
mestiças. II — Damos assls-
tèncla módica e dentária gra'
tulta, III — Internamos os fl-
Mios das domes lioas rm nosso
colégio. IV — Damos ponsio-'
iinln as domésticas até colo-
oarem-se. Procuramos assim
estar colaborando com a So»
rlcd.de pnra melhor elevar o
nível social das nossas do-
méstlras, colabore com nossa
instituição e obtenha ótimas
domésticas por nosso Inter-
médio. Avenida Marechal
Florlano, 21 — 1.° andar —
Tel. 43-6177. 1C791 

' 
31

OFEI.ECEM-SF, doméstica* faxl-
nelras, cozinheiras Invadclras
e pastndolrns ou serviço gcrul,
íó tlInrlBtns — Tel. 22-M75.

10937 51
Í.MPREOADA — PrccísÃ^õ~"p'ar_
ca.nl. Todo serviço. rnr*-«"
bem, ptde-se documentos e bois
refc.íiiclas. nus diu Laranjel-
rnu, 2.15 npto. 402.*  lny.2__J'
PflECTSA-SI. de empren-.dn pi*
ra to ti n servlyo do 1 curai. Exl-
Ke-rr. ref», Pa.R-íC bem. lt. Lu*
pe.: Quinta.-, .135. apto. II .1, .1,
Eot.lllco. 0010 51

PRSCroA*8R~ cripT. catonorln
todo icrviço crua] nlto trnln,

, Dorme forti útlmn ord, Tel.: .
47-74.8. 27J3.W>I

BMPREaADA — PrecHa»«e p.irn
todo serviço, cozinhando o trivial
lino. Pa.in-íe 100,00. Copncii-
bnriíi, .Tel.: 57-5090.

27011 51

OFEnECIÍ-SE 2 empresadM ft-
nas, Somos protestante — Te.
mos 30 o 32'ann., Cozinha, Nio
ar.mos daqui. Tel.: 23-0.178.

«w... 51
Í'IÍEC.SA-SÊ de empriWn nnra
1nr]o «nico, casal, tel. 47-53Jil.

0153 Dt

ACHNCIA RIZ7.0 oferece cri!-
nhpí,-r.s. ospeiroi(*fi, mrutiui»
delrns, bubá ••p.niinln e portu*
CU'sas, cnrrnl pri.tlljpit* faxinei*
ro» e dlnriitni. Tel. 52-5ííM.

íiKi.-n .u

__.SIKA-.SE nr:._ i.pldo do rn-
bt-lelrelro e msnícme — tur.-tt
Cilbelos e pc.iíca-.e pciiic;i.« ncel-
tí-s» modelo. Ilun SA Ferreira
n." 228, npt, 

'127, 
1.0 and. r.

27393 51

EMPREGADA — Treclsa-se
parrl todo serviço com nritl-
ca. Pasa-se multo bem. Fam_-
11» 4 possuas. Tratar II. Tone-
Icios. 330, api, 201. Copacaba-
na. Domingo n.irl<» manhíl,
dias fiteis à lardc. 2..G31 51
EMPREOAOA p.ir.. ledo «ervlçu
de cas l. Pu:..-s; b»m oxlse.so
referínet!'». Rua reiiiiii rlc ou.
vr'i.i, 40 r.pn. 1001, .Copacaba.
i-.i). 1-17.7 .11
FiMPREQADA • Senhora de mais
50 sncí. poucos compioml-.ia».
n)t:('<ir no serviço tle moça aca-
rprula, nflo'corlnha, dorme no
ompr.co. E.igem-.»e carteira.
NCrS "0,00. Rim niiimtr.ido Cor-
rela, 10 — «ip. 691. ' 14733 31

COZINHEIRAS 52

COZINHEIRA - Preclsa-ie rom
bastante prAtloa pnra ptquenn
fainllln, Peücao referfiichu ou
r.rl.lrn. Pnr.a-se iittmn anlArlo
a rombjnfr, Itun OtAvio C^rn1;»
174 — Uvc.i - - Tol : 30-8137.

•2009 .12

COZINHEIRA - Fnrno e fog.u).
preciso, Pat-i CO <• I lubA nu
r.nuni. c úocb. o irMí. Av. Co-
pucabonti, 10S5 ap, riot, S0-830;i.

27404 02

COZINHEIRA ¦ • 1'onio c ío^_.i
— ITecl_a-h- cine tnmbém lavo
rnup.t m.tiuin.i. Ordenudo: 
NCr$ 150,00 ¦-¦ e_iro-so referiu-
cias. Tel,: 57-0920.

13990 -.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Indústria Metalúrgica procura rapaz com curso
secundário completo, desembaraço e boas noções de
datilografia para cargo de Assistente Administrativo da
Diretoria. Função de boas perspectivas sendo condição
básica e indispensável possuir perfeita organização
pessoal de trabalho. Fábrica em Bonsucesso com
semana de cinco dias. Entregar carta manuscrita à
A.. Rio Branco, 185-Sala 718. 21010 55

Engenheiro
OU

íécniço de Manutenção
Excelente oportunidade, com estágio no exterior para
(urso de treinamento, para quem esteja habilitado,
seja fluente em inglês ou japonês e se interesse por
cargo de chefia de assistência técnica de tratores.
Curriculum vilae para o n.° 19242 neste jornal.

19242 55

SECRETÁRIA
I-irma de atividades interestaduais admite moças de

18 a 25 anos para as funções de secretária — mesmo sein
experiência. Exige-se: Curso glnaslal completo, boa da-
tllografia e ótima aparência. Entrevistas na Av. Copa-
cabana, 617 — Or. 812, segunda e terça, das llh às 12h
e das 1 th às lt.li. 25717 55

VENDEDORES
Ampliando o Quadro de Vendas admitimos Vende-

dores. Oferecemos linha completa de materiais para In-
dústrla. COMISSÃO compensador» e AJUDA DE CUSTO
para Vendedor Motorizado. Procurar Sr. DOGOBERTO.
à AV. AUTOMÓVEL CLUBE, 739 — INHAÚMA, das 9,00
às 11,00 horas, a partir de 2a. feira. 19291 55

ENGENHEIRO
MECÂNICO

Post-graduado em eletricidade, com 25 anos de
experiência em montagem, projeto c manutenção |
de instalações de porte, deseja contato com organi-
zação que aproveite seu grande tirocínio. Bem
relacionado nos órgãos oficiais c privados. Fala
inglês c espanhol. Disponível em .TuU.o ou Agosto.
Resposta para CP. neste jornal n.° 166.-8.

16658 55
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PRECISO aenlio»ii p*oi coí.lnlvir
uirliil fino e arrumar ca.* 2
p...» '.'¦•¦¦ R. Coiutaute Ramos,
TO, ap. 001. Tel, 37-5005.

 _,*"-1-L5.
órsRKCK-an 2 co.inlielrai cho.
r.ndna Sta. Catnrln... Trivial -ni
lr.riio. Temo.. 30 nnoa. nua Cn-

¦ rsoca 55 apio. 401 — Tel.: ....
S2»OÍ70, 10974 52
OKKREC0 2 corlnlielras 1 forno o
lo.tto — 37-I3B0. _'Bli__.S*-
PRECISO cozinheira trivial va-
rladir. Run República tio Po rn.
72 apto. 1203. • Tel.: 37-1917.

H7M_ 52
COZINHEinAS .— Oferece,"
spricilnde feminina, boas en-
poinadeiras, lavttdclras, faxl-
neiras, cópeiras, Mfctivas ou
.llnrlsias. Telefono ."-0092.
COZ'. NIIE1R A. — rrecúa-hc
de forno v fogão outros servi-
cs paru lamilia 4 pessoas —
l';.j..i-sr multo bem. Tratai»
]',. Tim. Irros, 3S0. apto. 201.
Cevai abana — Domingo par-
te manhã, dias utele à tarde.

25683 52

COZINHEIRA — Pre.-lso c1 prá-
lira e rofs. Fago multo bem. R.
Sta. Clara. 47, a^to. 1.201. Te!.'
311-0335. 8008 61

ARRUM.-COPEIRAS 53

AMAS-GOVERNANT. 54

DAMA DE COMPANHIA — Se-
nhoia educada o de boa apaiOn»
cln oferece seus servidos pi .ir.
ou tra. Tel. -13-7711. '**"

10223 B4
8KNHORA de mela idade, dê
b.iu e o n d l c k o oorlal, edu-
ciiçílo e.moradn. cultura (pro-
ÍMíôrn p r l m k r 1 a), falando
o."panhol correntemente e aluu-
ma colrs.t de trances t inglês,
ifcrrcc-de para governanta, pre-
coptora ou me*mo diimi. dc com-
-•nlrSv paia í.irr.111» que rlv» na
!-. tr.inKoIro. Itrmuncniçko mo-
rle.itB. Cart»-i para isto Jomal
para marcar entrevista. Marli»
Ani.lla. N.5 23732, Ag. Oopac«-
tona. 2-732 34
11ABA ~ Com referências pira
uniA crlani;» <le 11 meses, Orde-
lindo i 3U.ro. Kixt Hanta Ale.tan-
ilrlrui. ISI, ap, 001. Rio Com-
prliio. 11728. '84

aOVERNAMTA oferece-ss 40 imo»,
.-nm minha tia português» 32
anos. Cozinha forno. ESMERAI,-
DA — Tel.: 22-0376.

16873 54.

COVÊIINANTE ou dama comp.j
(ifciece-so senhora boa aparên-1
cia, fino trato para pessoa di»,
alto tratamento. Cartas para a
vortarla deste Jornal sob n.° ...
20.760. 20766 M
BADY SITTER
ç_c_ tel. 37-2-103.

Informa-

14745 i4

Cursos compactos
e de elevados
índices de
aproveitamento
Aulas em
ambiente de
alto nível
sdcio-cultural

CENTRO:
COPACABA-NA:

MADUREIRA
MEIER.

TIJUCA
CATETE-
NITERÓI.

NOVA IGUAÇU:

SECRETARIADO
RECEPCIONISTA

8

PRECISO nrrumadclra copeir.i
com •prática — P.ua República do
Peru. 72 opto. 1203. — Tel.: ..
37.1917. 14780 53

PRSCISA-SE de arruiiiadeira.
copeTa, paga-se bom, pedc-.e
carteira, Av. Copacabana. 484,
apto._802. ___ 1)440 53
OFERJ_CEMOS ótimas cozinhei-
ras de várias categorias, com
documentos e boa. referências
-- Tel. 52-4504. 10210 _2
OFEltECEMOS ótimas nrrunin-
detrás, copeirns, babAs com boas
referências e documentos. Teli-
íone 52-4004. 10230 Kl
PRECISA-SE uma empregadn
para arrumar c cozinhar o ui-
vial fluo. niio lava roupa gr^n-
rlc. dorme forn, pede-se refe-
rências, Onlcnarlo 130 mil no-
vos. ilisucl I.cmos. 80, aplo. 901.

256ú:i M
-OPEIRA - ARRU>iADÍ_ÍÜ\. ¦—
Rreclsa-.e com referências
RU-, Gustavo Sampaio, 377 apto.
1101 — Tel.": 37-6815.

8338 53
COPEIRA — ARRUMADE1RA -
Para pequena família — Refs. e
doe.: OiM. inicial IlCrS lC-0,00.
Tratar durante a semana, dc-
pois das 11 hs. a R.' Hilário cie
Gouveia, 126, apto. 702.

!)9i3 _3

OFERECE-SE babá portuguesa 32
nno3 carinhosa, lrmi 40 ano.
viúva, cozinha forno. R, Cario-
ca 35 apto.' A'Ú — Tel.: 22-0570

13077 53

SÓCIO NCr$ 10.000. transfiro
minha, parte de firma comercial,
com ótima clientela e bom crê-
dito na- praça. Exige-se rsferên-
cias. Motivo ter outro negócio.
Facilito SO1",,. Cartas portaria
deste Jornal sob n.° 27.898 — Ag.
Cona. 37308 38"TÉCNIC0-C0NTÁBIL

Com boa redação de português,
traduzindo Inglês e francês, actl-
ta trabalho com tempo livre. Car.
tas ao sr. A. SANTOS — Rua LI*
no Tclxetra. 152, apt. 401 — GB.

20732 88

ASSESSORIA

DATILOGRAFA!
Grande empresa precisa de moça, de 18 a 28 anos, com prática

de datilografia em inglês.

Semana de cinco dias
Restaurante no local de trabalho

Às interessadas, munidas de Carteira de Identidede, Título de II
Eleitor, Certificado de Conclusão do Curso Ginasial, Carteira Profissional e
um retrato 3x4, deverão dirigir-se à Seção de Seleção, Rua da Conceição,
105 — 4.° andar, sala 402, das 9 às 11 e das 13 às 16 horas. 95097 55

CONTADOR
Precisa-se com comprovada capacidade para dirigir e orga-

nlzar Importante empresa de construções: Cartas „ portaria deste
Jornal sob n.» 18!3!. 18232 53

SEKRETAERIN
kultiyiert nnd mit guter Allgemelnbildung — Steno-
grafie und Schrcibmaschine — deutsch und portugic-
sisch fuer interessantes Taetig-keitsfeld gesucht.

. Cartas para "UNIDOS" — Av. Almirante Bar-
roso, 6 — S/ 1807. 89918 55

VENDEDOR
FERRAMENTAS PNEUMATICAS

Firma tradicional' do ramo precisa de vendedor conhece-
dor da praça. Cartas para a portaria dfstc Jornal sob n." «7157.
Guarda-se sigilo absoluto. ' 6T137 ....

Administrador Fazenda
Senhor responsabilidade,- casado, profundo conhecimento II

des tampo, especialmente pecuária, oferece-s. p/ administrar j
grande Fazenda. Dá referências. Cartas p/ Antônio Joaquim da
SUva, Rua Cel. Gomes Machado, 173, tel. 2-6125 — Niterói. I

23233 53

ADMINISTRATIVA
AVANÇADA

Contabilidade, mesmo atra-
7ada.. Serviços jurídicos e
gerais de despachante, Audi-
toria. Organização. Contra-
tos Sociais. Ladeira do Cas-
tro, 48 (esq. da Rua Riachue-
Io, 201) — Tel.: 32-2405.

12526 55

BALCONISTAS
Preílsa-se bom conhecedor dos

ramo. tle tintas, ferragens c ma-
tcrials para con«trução. Salário
dc acordo com as aptidões. Tra-
tar à Av. N. S. dc Cppacabana
n. 30 — Lojas B,'C, com o sr.
JOÃO. 10197 '5,*i

Desenhista
(Móveis)

A Fábrica de Móveis "La-
mas" admite um para sua se-
rão de projetos e vendas, bo».
instrução e aparência, idade
mínima 25 anos. Tratar das
10 às 12 e das 15,30 às 16,30,
Rua Melo e Sonsa, 102, próxl-
mo à Leopoldina, Tel. 28-8-5*.

8.928 55

TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO
NAVAL

}èffftyft9?gGS§à&^ni>:ZJii-r'i ¦ «**•*_. •¦rv. -.s, _-SdJ_rJ

ESTALEIROS REUNIDOS OO BRASILSA.

precisa para o seu Departamento Técnico em Jacuacanga, Angra dos Reis,
no Estado do Rio de Janeiro, de profissional com grande experiência em
construções de acomodações e móveis para navios; sistemas sanitários e
porões refrigerados.

Exigem-se: Conhecimentos, de ventilação e ar condicionado; prática
das regras das Sociedades de Classificação.

Lugar de futuro, ótimo ambiente de trabalho, remuneração condi-
zente, semana de 5 dias, assistência médica e dentária, com alojamento e
refeições a baixo custo.

Os candidatos deverão apresentar-se com "Curriculum Vitae" e
fotografia 3x4, à Rua Araújo Porto Alegre, 36 — 9.° andar — Sala 907,
a partir de terça-feira, dia 14/05/68, das 9:00 às 17:00 horas.

AUXILIAR - ESCRITÓRIO
(CAIXA)

preclsá-se moça on senhora até 40 anos, com alguma,
prática contabilidade, para caixa indústria,'boa letra
c instrução mínima ginasial completo, tratar 10 às 12
e das 15 às 17 horas, Rua Melo e Souza, 102 próxl-
mo à Leopoldina, tel. 28-8854. 89926 55

¦ l

ENGENHEIRO

89939 55

ELETRICISTA
Importante empresa desta cidade, do ramo de

material elétrico, admite para o seu departamento
comercial Engenheiro Eletricista, com experiência
mínima comprovada de 3 anos em elaboração de"orçamentos 

e projetos de iluminação, contatos com
clientes, etc. Cartas acompanhadas de curriculum e
pretensões para a portaria deste jornal sob o n.°
89936. 89936 55

I 
PRECISA-SE DE MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1

íl Os interessados deverão apresentar-se a partir de

II 2,a feira, munidos de carteira profissional è'fotografias I
I 3x4 no Serviço do Pessoal dos LABORATÓRIOS SILVA ARAÚJO

ROUSSEL S/Á — Rua do 155.

NCr $ 500,00 POR SEMANA
\ .. - ; ;••¦¦•/ 

• a .-¦ . ;
Três meses somente transformam sua vida num sucesso:.
Se você se considera pessoa afável, de qualidades especiais, insatisfeito com sua situação atual, por não ter tido a chance

de mostrar suas qualidades, você é a pessoa de que precisamos. ''• '

Ademais, se sua iniciativa, seu trabalho lhe impulsionam a mobilizar sua ambição e melhorar suas qualidades profissionais,
sem esperar somente que isso lhe seja proporcionado pelas técnicas e sistemas velhos de promoção de vendas, então você é a
pessoa que procuramos.

Não esqueça que este convite é sua melhor oportunidade de elevar seu padrão de vida.
Ambos os sexos: idade de 25 a 45 anos.
Entrevistas confidenciais no LEME PALACE HOTEL, Av. Atlântica, 656, no horário de 9 às 12 e das 14 às 18 horas,

com o Sr. D. GE0RGIADIS. Somente amanhã, segunda-feira.

' OPERADOR OLIVETTI - AUDIT 402
OPERADOR RUF - BOYS - DATILOGRAFOS
Necessita-se pessoas capacitadas, c om prática e experiência, para os car-

gos acima.
k

Os candidatos devem enviar propo stas, com pretensões salariais e o "cur-
riculum vitae", à SOTEC — SOCIEDADE TTÉCNICA DE EMPRESAS DE
CRÉDITO, Rua México, 21 — 14? andar. Não serão concedidas entrevistas pes-
solais, ant«s da análise das propostas. 95596 55

TECIDOS
HOMENS DE VENDA

REPRESENTANTES PARÁ O INTERIOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Somos uma das mais antigas e tradicionais empresas do ramo.
Dada a no_sa constante expansão, aceitamos para vendas no' inferior do_
Estado do Rio. Preferimos, mas não exigimos que entendam de tecidos;'
indispensável, porém, que residam em Campos e em Barra Mansa e que
sejam motorizados, com idade entre 25 e 40 anos, trabalhem em regime
de exclusividade, conheçam perfeitamente o mercado varejista do Estado,

possam fornecer fontes âe atividades anteriores e comprovados sucessqs no

campo de vendas —- tecidos ou quaisquer artigos relacionados com o
tomérclo varejista.

Enviem-nos "curriculum vitae", fontes de informações para a Por-
faria deste Jornal, N.° 16968.

16968 55

0309? 85
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Caderno cie
Classificados Correio da Manhã 7 Caderao

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 12 DE MAIO DE vm

VENDAS DIVERSAS
ATENÇÃO — Vlgorelll Ilobot no-
t» — zlg-zai* —• Vendo —• Tel.
«fl-8210 — Av. S. Sob-_tl„o, 11)0

101 — Vkíi. 17083 lia
PEÇAS porá coleção dn Índio*,
vende-io 1 Dragão cm dois tra-
balhndo à m/lo tipo nbajour. ou-
trn lAmpnda lipo gnrrnfn, tom-
Wm trabalhado A mílo, um to-
pMe de 15 2x3 todo trabalha-
do a m/io, e outra» peçns dc
«rle. Teças finas e raras. Rim
Bolívar n. 27 apto. G01.

1SIG3 Bf)
VENDO — Tapeto chinês, «nin-
de marfins chineses, antigos
aparelho de cha, cm prata, com"Samovor" bandejas do prata
Brandes — Rua Timóteo da Cos-
ta, 218 — I.cblnn — Depois dns
3 horas 1/2. 12744 8!)
BÍBLIA dn enciclopédia brltfl-
nloa Barsa — Vendo 180 cru-
leiros novos — Tel. 88-6887.

11859 8!)
VENDK-SE- "Roto-Broll" Caprl
americano (churrasqueira). —
Tel. CETEL 99-0135.

19214 89
MOTOR MARÍTIMO — Vendo
tim, marca FORD, 107 HP, com
héllce e eixo, com pouco uso.
Preço NCr$ 2.750,00. Ver e tra-
tar no IATE CLUBE R. JANEI-
ÃO. 16665 89
COLECIONADOR — Compra e
permuta moedas, medalhas, co-
mendas, cédulas, selos e objetos
de prata etc. oriento prlnclplan-
tes. Só atendo pessoas idôneas I
Atendo nos Estados. Rua Aires
Saldanha, 38-303 — Fone 50-4807

UBIRAJARÁ. 25445 89
INGLÊS que parto vende tape-
tes persas, barOmctro, livros, mó-
veis, whisky, etc. Ver exclusiva-
mente sábado das 9 As 10 horns.
Av. Rui Barbosa 400 apto. 302.

17812 89

RADIOEISTROLA — Vendo em
rico móvel, bar, decapé, apare-
lhos Importados. Tel. 43-2196.

18141 89

FAMÍLIA Americana trans-
ferida vende iodos os móveis
o utensílios domésticos de
origem americana, estercofô-
nico portátil, gravador, trl.-
visão, projetor de slide, má<],
dc lavar roupa, aspirador,
ventiladores, ar condiciona-
do, binóculos, mesa redonda,
dc metal, da Índia, biombo
da Índia, todo trnbalbado a
m,.o, árticos dc caca c pesca,
louças, grupo estufado, dor-
iiiltórlos, sala dc jantar, cs-
lcrcofónico portátil, 007, nó-
vo, rádio Zcnitli, mod. 3001,
novo. Tape estereofônico pa-
ra carro com. 4 c 8 pistas,
novo, aparelho de entreco-
rnunicações novo, e muitos
artigos novos para presente.
Kua Desembargador Alfredo
Russel, 188/201. LEBLON.

25613 89

QUADROS DE PINTURA - Ven-
tie-so do Ilôres, paisagens etc...
Treçoa co.ivldutlvo.1, facilita-se.
Keiuulor Vt>r>jucI-o 107, apto, 704,
tal. 48-0424, 25390 89
V_NDÍÍ-.._ OolchOO d7~Molr_~E7
x 10O. Dlvlnoflei <:«<. Probo em
ertmto perfeito. Trl. 50-5341.
. 230CO 89
LIVROS USADOS —Comp» to-
dos «s Kí»er"s, nacionais o cs-
trnngolros, coleções, avulsos etc.
Menos escolares. BOLÍVAR —
62-2003. 13050 _i
TAPETE PERSA. — Vendo 

"lm-

porlado antigo estudo ImpecAvcl
K«.-ian Huperqualldode 3,35x4.07
preço dc ifi-.inUu opoilunldode 11
mil, por Duo caber 110 lunar pie-
VlitO, 57-0405. 10036 «9

AMKRICANO dc partida vende:
Mobília completa de luxo — Ta-
petes — Sofá — Stòrco "Grun-
dig" grando — Utensílios diver-
sos, etc. Sábado o domingo, das
13 as 17 horas. Run Major Ru-
bens Voz, 722, ap. 102 — Gnvc.i.

18110 89
AMERICANO vende jogo com-
pleto de bateria marca Kcnt.
Av. Rainha Ellzabeth, 099, ap.
201. 16670 09
VENDE-SE barco de alumínio
com motor de popa. Ver com
marinheiro Ary 110 Hangar 7 do
Inte Clube R.T.

19.16 89

INSTRUM.-ÓTICAS
1ASHICA JP 2,8 — Vendo 1 má-
quina nova, ci ílash, estojo de
couro e manual dc instruções —
NCr. 700,00. Tratar c| PAULO
NUNES : 36-7981 c 33-6639.

27498 82

FOTOGRAFIA — Aprenda em
aulos Individuais. Rápido, fácil,
garantido. Não estrague filmes.
Prof. N. HOFFMANN — 25-5596
— 13 às 20 horas.

16939 82

GRÁTIS — t íllmc colorido para
Blides. na compra dc qualquer'
máquina (que são também ofe-
recidas por preço especial.. —
PHOTOKINA — Av. Rio Bran-
CO, 133, loja E. 21020 S2

PHOTOKINA INFORMA: In au -
gurará brevemente seção de Ste-
reo-Hi-Fi. Consulte-nos para
fornecimento de equipamentos
ou acessórios especiais. Av. Rio
Branco, 133, loja E. 21018 83

SHELL BRASIL S. A. (MTRÓUO)
VENDE:

2 PROJETORES CINEMATOGRÁFICOS
"Bell & Hovrel". 16 mm, sonoros, equipados c'

maleta dc alto-falante, sendo um modelo 285 série
E-52-905 e o outro modelo 621, série 21.120.

Os interessados poderão examinar o material, e
entregar as propostas, na Av. Rio Branco, 115 — 10'
and. s/ 1003 — CHEFIA DE MATERIAIS, até o dia
22/maio/68. 8367 82

Q(3QOS0O0Q

ASAHl PENTAX
10 PAGAMENT0S,'PEL0 PREÇO DE TABELA
Em estreita colaboração com a Asahi Optical.
estamos oferecendo o melhor plano para você
adquirir sua Pentax on acessórios. Informações

e venda
Av. Rio Branco, 133, Loja E — 52-8606

S4.960 82

MAT.-CONSTRUÇÃO

MEIAS «Míticas p/ vnrlze*.
americanas, atacado, varejo, 10
diferentes tipos. Depósito de
USA — Av. CoptK'0-tniia, 435.
K/30.1. 23307 89
IHO.Mno francês Luiz XV tono
dourado _ uuro com pintura»do c.lchrc pintor Alves Caído-
m> e tun np. rhil praia porlu-
RUÒSfl, e um cnndclabro de clu-
co velos. Vendo urgente — R.
Tonolcroj, l.">2. 27311 8:1
QKLADBÍRi- Cleuorol Electric, Iti
pé.], rett.lneu, com pediU, si>iui-
iuva. Vcn:lc-i( urgento NCrt ..
400, — Rna CiuiUivo .amp.ilo,
676, np. -ll — Leme (Nio tom
tel.l. 2JÚ73 59

VENDO i"-ii-i!'a do T ln.-uru-
mentos p.11.1 lapateiroa pelu
melhor oivit.i. Iii(uruus'Ovn tol :
28*1131 j paiur du 2.«-l()U.i.

tÜ7?t 89

CONTAS DE LUZ E FÔItÇA —
Anos (H c Ul. I',ii .11110.1 o melhor
prtço e ooii absoluta correçfto.
ob ri í açóes ate ,54%. Av. Rio
Branco los c íoo s/ 1109.

19300

PIANO PLEYEL, 030 — Oi-l.ulcl-
11 an, 12 péa, retllluea, nova,
4110 — Vonde-fo urgente. Rua
UuttAVO S.mpnto, 670, ap. 911— Leme. (X'10 tem tel. >

"5074 89

VENDO DO MEU APART.: Ar-
niArlo — _}m»dn. — coma mar-
qUMO — penteadeira — meus.
I/iuças: (np. jantar), Bdadel: <i,
pi'.;to. cristais Baccnrat, Jarra
v. F.irl_, obj. dlverro*. Ronald
dn Gvrvalhi?, 91 — 3.° andar —
apt.» in — i.uio. 19308 89
VENDE-SE — Relógios Sui-
ços a prova d'_Rii.i, fundo
preto e branco, por apenas
NCrS 49,50. Grande sorti-
mento de rádios, gravadores,
perfumes, calça Lee, ver Im-
Portadora Rlo-Nilo — Av.
N. S. Copacabana, 911-B.

29320 8!)
VENDO — ?. Tiip. Persas — Bu-
k.nu e Afgatl, console colonial
broí, serviço «e chá pinta fran-
.(¦chi antiga e outros objetos. R.
_(•? Oitls, Ji, ap, 303 Tfl
47-4178. ' 17879 89

SENHORA que vlajn vende b.>.i
89 \ KeMdelra, 12 p<_. usa. marca,

Õoldpot, (feio, multo e. 1 bufet
marlhn, 161x42. tudo -400, mais
1 estolo, c. casaco dc p?le. tudo
por 130 — 37-7618. 11723 89

A PRAZO — Sem aumento ou
pelo Crédito Direto ao Consu-
midor em até 24 meses. PHO-
TOKlKA — Av. Rio Branco. 133
loja E — 52-5600. 13904 82
VENDO uma máquina íotogra-
fica Yachica Elctro 33 c um.
ílash eletrônico Mlnlcam. Tra-
tar pelo telenore 37-8026.

27575 82

AMFLIADOR Meopta Mag-
nifax (tcheco). Negativos
ate 6x9. Vendo. NCrS 350,00
— Tel. 58-1820; 19238 82

MAQUINA DíT:. ILMAR — Ven-
de-se Canon 318 na embalagem
30 mm. Tratar a partir de 2.«-
feiro. Ruo Gal. Glicério 126 apto.
302 Laranjeiras. 31767 82

ÕTORIÜNÍDÃDES — PHOTO-
KINA está oferecendo esta se-
mana diversas máquinas por pre-
ço dc ocaslito. Av, Rio Branco,
133, loja E. 21019 82

TAPETES Santa Helena — Ven-
(ie-so dois em estado de novos
sendo um do 2 x 3 cinza com
cercadura cm rosa, e amarelo
por NCrS 900 e outro dc 1,80 _
1,10 por NCrS 230 -- Tel.: 17-8899.

23609 89

.ARTICULAR vende 3 tapetrs
persa c alRiiuias peças antigas
do prata. Rua Dona Marliuu,
133 cosa 3 Botafogo.

27310_S9
COMPRO máq. de escrever
portátil ou mesa, mesmo an-
tiga c televisão. 1'ago boje
em qualquer bairro. 58-8814.
Sr. Mello. 11869 89
COMPRO — Moedas, selos o
cédulas para coleção — Rua
TONELEROS, 152.

27508 _ 89
VENDO Várias peçns antigos de
porcelana, Jarròes, quadros, ce-
lebres, blscult, ap.it. Jantar Ko-
pelan inglês, e vários poços o»
prata, palltclro. bandejas, • cas-
ttçnls, soutos, etc. R. Tonelel-
ros, 132. 27312 89
BARCO AXAO DE OCEANO---
Vende-se, classe Toninha, barco
seguríssimo com velas perfeitas.
Procurar Cabeça, no lote Clube
do R. Janeiro, Av. Pasteur. —
Preço 5.ÕCQ, sem motor.

VENDO aparelho -e J.mtur <t
COXO porcelana Itodculhal. LJjlda
ponehelra cristal com 12 pcçmt.
Tel CETEL 911-0133. 'V«i;t im
VENDO 

"TV 
l.ullp.t NCl« iMM

— Koiiium Slide ¦ for ti — 0 -
4 — 4 NCrt IjO.OU — -K<J«tw
Cinema 8-lü Dltinar — NC-s
100,00, fono 37-3791). 27373 89
FAMÍLIA Americana truu-,-
tcriil.i veude todu.s o» móvvls,
utensílios e eletrodomésticos,
tudo de orcem americana,
Incluindo geladeira ' portu.,
nwq. de lavar roupa, aspira-
dor, máq. Siuger lig-zag,
máq. AVafles de teflon. lor-
radelra. frigldelra elétrica,
grilelra elétrica, máq. de 001-
tar grama, máq. de escrever
portátil, ferramentas, ventl-
lador, estereofônico portátil,
rádio com F.M., TV, euciclo-
pedia britânica com estante,
projetor de slide, tela, máq.
fotográfica, dormitório, sala
de janlar, grupo estufado, so-
fá cama de luxo com eolcbáo
dr molas, abajours, poltronas,
móveis para copa, estantes.
CQrtlnas etc. Kua Perl 331/
104. Jardim Botânico (Lopes
Quintas). 256xz »í.
LANCHA — Vendo uma de 29
pés c/ 2 motores Chrls-Cratt, 140
IIP cada, ótimo estado. Ver m,
Iate Club K. Janeiro eom ma-
rlnheiro Josó Machado.

1GC64 89
MAQUINA Slnger Baby, ou t
EI11.1 suíça, tábua de passar, ter-
ro GE, miudezas, todos USA
Marquês S.'io Vicente, 138,1U2.

27488 89
REVOLVE Colt, tipo "Cobra",
cal. 3S, cano curto, sem uso.
NCrS 600.00. Ti-lar com Paladi-
no. pelos tel.. «-!'.iü7 e 13-3133;
depois de 12 tv>ra*.

19211 89'

VENfJS-SJl 'ji" to. W. » v.*í, vm-
min* «tu t'.J,l'i.i.' . v.í.m tf/ilitffliM

d« cvstvuu >:t>4v,'. lí_<t,_M ,m.'í
tvl. jÜ-WJI i>.l'l.\ W,
1'O.VtfKO l*í-vt-*-W1r sâMAlM,
VV nualn MtMlHk, Aj«.-vn> Í.J
rol., ií»,! _-í.i_.i;» _<v-;'ívíí. ii*.V-
C'/.'..l- CtV. t VWS-,, t Aí,W.','.-'V
lio. Tel »_-»_:_{.

:í\:í n
CÕMPRQ a WiVUatK) -
Maquino <}* <y_*•_"'_•, w.t-
(•uin» titf Ç93.._M», -({__*¦
tievíns, »iífttií'.'i.'i.*,-'í:,, ríflübt,
rodio-Ytttolos, {."MWW',
tu*. èt*.*>, pf<J.__t_-í( fiòttt, ti-
IliVISOtJS, li):)_V:> ,.r\ tStttHHf
dtfir*--, $_*í_.,.'M"-:>, _.*>'.T'í:.

\}>t m_!fm<.v'i, ií'íiKM.tr.v„
ro-»_.'» U3a_!_3 -ÍV *v'-{'.*ir*
sa smokings _•'.'. _I'tf>í..!..

•í-.__ S9

DIVERSOS
FAZ-SE limpeza' de pele, com
longa prática e aluga-se chapéus
o luvas de helanca. R. Jupara-
nA, 48 —npt. 201, frente. Tel.
38-1040, com dona da casa.

11391 74

IIOKÓSCOÈ-O DE RAMAIA-
KA — Par.i solução na hora
dc seus problemas cm geral,
com o Prof. ROMANA. Tel.:-5130. 8366

CONTABILIDADE — Escritas
avulsas, mesmo atrasadas, resu-
larlzaçfio do Impostos, Imposto
do rendo, legalização de Urinas.
Run do Ouvidor, 109, sala 403.
MASSAGENS — Estética e rc-
t-uperação. Vou a domicilio _-
LILIAN — Tel. 33-924.">.

11D31 71
MAMCURE a~domicilio. Mão —
2.600; i-í — 3.900; corte de ca-
belo — 5 mil. Tenho multa prá-
tica. Tel. 37-2389 — CARMEM.

AVISAMOS que o sorteio da
rila dos foruia-idos do Cole-
gio Fernando Costa foi adia-
da para dia 13 de junho.

20761Í 71

MÁRMORES estrang.. italia-
no. portug., grego, var. cõ-
res. Ver anúncio mais deta-
lhado seção dc móveis deste
jornal. Tel. 43-7656.

17717 71

ANUNCIO TELEVISÃO —
- Vendo 3650 segundos do Ca-
nal 9, horário nobre Fa-
cilito 1 ano — 43-4027.

25744 74

MASSAGISTA — Flacldês celu-
lite. Circulação Relcx. Postura,
Artritlsmo. Ginástica em cicln-
bel, e passiva M Agri aorovada
pelos S.N.F.M. — 57-9753.

14781 74

ANÚNCIOS

coMP-tÃ-sas -&".••>, -..«ws*-, /.. -
asm üf'

Í'V(íl'SWO Wí y.-?.'.'», T'*.kN-
CKSJV - - . Vm.'.!.'. * Ji» .-•.•j«t,i,1 >,).¦•
cocai pii.sutea ^*t at:*/ ,'vtw. tiiw*»
das, _>eftam}t> 'M wns, iUltíiic*
gtlinda -i«i viítuííit »•«//?/ !'-•..)ii*rv.''»
etc. Vendo UCMIHM1 UlíÃUttt /•'•-:••
ta. A». K,'a;. (foílXíiw, Ji/U timr
tOiH. Ü-__. «

COMPRO >!_•;!.•.-$ .«.IhUt
imiíju,, < incdlilhiiii -i .!..«/.•,
23 — Sobcndw. 'íul. 13 .lülü,, «.
Uidu. M_Joc ,\!'tmiiii:. ¦.iOua ft!
VENDAMOS .-!•/ SM.4-Í)/ Jüinlfii
ria.i tluoc .aC«ilt'W, nu ".-•», iw._,<
•s cavji.*jj*.i,i Ju jt^c*:,-/.:*»/ ftütt/l-fts,
ver u*. Ut,M/i>.fj*.v >;t V_*^'.% -*'.>¦*. SAs
ví)íi> M^/i/f.Mt.*^''/» :_. * •>'•_¦, v.t,í..)«M.
aliviar ',/i«_j/vfi)i>.-,M;/ lO:Víi)^íí .'*•-
QÍtacio j/a;:tt j. .Vv. Y*v» *«¦»..*('»<*..
•t USI ¦ l.i.' V C-lMl» Cllfl) l'l N
Nuil-lcr. H,.*.A:J'..t;»'/.» / t\.:'¦_¦¦.v ;':
c.tDcolai.' (Jum-V ^u-f •_•_.•/ tíittijt t
iji«s'o uibiiniQ. '. '•*). / r.i
DJVLVMXTiC .-UÍXIV. .\;>
va. vim r a — y^wj.» toht
uue srv«.vj i.s. Kwtifíifi* —
Crava-to;:, wtio. l~v,:i-r.t: t
VÜKuar $Uífec S, W E5-i_r___h
yo-**-'»í, í'.'J'.!*i: 7/ii^. BBíiPr
ver. Sscr'1 s1i}«5b_> A»v'i''*
dor, eíwerWijfJ-'»> ÍPJifí. etis--
trUí-f, '!Kyrç*tJstúr*, S'.*-ciW«ir Jif
CatK-ío, Sí_fc-_>, itiU... CtWiítut'»
N«ocbi, dki-i- _j,r*s»í vpvmh,
Chtzxr-wuJiiíiilr-i, yjf/itâlHiitx,
t*M.í. luva; rvfí.7i», "{-"'''^.'íflT'»,.
oanJselM!, _»^íí*> lb__^i_i-
thítvo. c.trt;;J'_')i/ ci:Mt.7!,-it, w
íi Dolteona, ta^efee, ¦>,_:. _it&t
.juntar, oO-tàaas, -_t>n:» 7,
-ju 1.1. uiitJiw, >it*;'f.n. JPMvíáw
bri«*tu«_J.otf. V.:*_\,
cristais, i*í.'.'f?:,fj';.i«»
roupa» otuna t otat^i
líoltíhiks, cobcev* _*>•
Knit" Alfte-Q UwasÍ!
Gávea — (-_*._-'» *hj>'í_ f.'iif
Maria .Vtm•.•íxcit, wtwtit i;.
Kua Jar^.Jto SofâíJBffi ./'i.'.•.f'_.1 íl!

VV.T.IKYir.-VO KkinílA (lo p_lí
VMidi crt«delr», mtuti, máquina
Ui i«*'«.i. »nt-rrti rt.R, c| port*-fi-
tM,, VM Kl-Fl, r*rt1os. mes» p|
M>M__a, dormitório completo.
¦tntiUit fiftvift, .-le X/t HT, b»r c|

. wiín-lririos, poltron»», biombo.
Av. Kfc;r,"-i« Kltruív-th. BfHí. npar-
M.tntíTitt) Ul 18889 8!)

T__:,M LÍONEL — Vendo
__.f't*i.*i»ti.. rcrteitA. locomo-
ii\» Marti l^í-ft-itica. 4 wagons
A**•-¦_M-iv S4. w.la 70."'4.
r*Ur <'f-m JORGE,

1.30. 8fl
i^P^As e rihjetos ri^ prfcti* —
r_:n.-,li.r compra de paVtlculbr
pintí fllvem« piiifc oimimontii-
0_^. TM. (tf-7(108. J5S1C 88
WX«5UT\AS Cotunr* fing-lcadm*
cnhuMtA, r/i»filvfi qn-lquor pro-
í.if-w,*. <i«rnlc(llo. Visita pi'_tls ..
_!•-__. e _D-0S8l. CORREIA.

17708 dl)
X-SfD-ãviCS no estado tsmbores
\_v,/t-. \>r ne depósito d» Esso,
(.-li. da Ribftlm i.'n, Ilhs do Co-
vt>vmi)ttt, Envltir proposi_ om
f.r.v.-líipf í_,-hdfln pur» _. Av.
r*i-c.. Vargas _.' 4iifi — is.'« a '
{•(.Mudos <1í> Sr. NAUDO, Reser-
VUTntH t- -llr_ Itn i)r ci,ncel»r der-
.•v <;i!t -iiiin *,tlni_ o preço mi-¦ir.tn,.. 178118 89

\ EJ5TIDOS USADOS satãs e
>,?«sts, rmíp_>, fle homem, ca-
w.» t 7_.-«;*.. tapetes, cortinas,
:•*.£.«> f ventiladores, compro
a _M_j.)-.fi — Tel. 22-3950.

Ít441 flfl
iíOVETS diversos, geladeira'_.:.|istM.'i1*>, rádios, tooa-dlscos,
«iSDlrfld/iT, loucas etc. serfio ven-
.lidos ffn IciIho pelo leiloeiro
-J.kSTXO, 7V'la melhor oferta,
AMXVnÀ, segunda-feira, 13 rie
Wslo r\r 1888. ji. 14,i'íi Tioras. íl
Tn*, ("ífTicrtil Tío.-a, 828-A, Ti-

ii,-'i.. >.riilf iní. tel. 52-0338.
1S246 8ü

eÓsípítÒ í riANÒAi tv. 1
ní,, ^•••r.rxlRli, r,m cofre pco.,*. f.-U/>f.ira c 1 telefone li-
_>,n Oopscabana. Tel.
_5'í.ii;_. 2224 Kfl

H.C.1N DI.TRAMATIC — \\_.
quina coktura eiiliira portAtil
nova aem uso com garanti'
vendo 230.00, Ru» Sampilo
Viana,* 265 — Rio Comprido,

281M r.1
Tl'DO para maquina costur.'.
Reformo. Coloco meslnha, (,,!
blnete. maleta portátil, motor,
vendo mAqif) Slncer: Ponto Ou-
ro Rahy Amer. Portátil, !'!•
na ffup., Vlcorelll etc. Parili
10, troco, conserto — Rua II .
doei* l-.bo. 148-A e R. Con-.
tante Ramos, lll.vobloja
Tel 34-7.W4 — Atende n rion.i-
eílio. 28188 si
VÊST3E-SE um tapete iê~u->i
filtro de parede, ambos _-A
perfeito e«tado. Rua Uruguai,
138. apt. 202.

1104(1 .
WINCHESTER Mod 84, cal DO-W.
Savr.Ec. 80 cal 300, ambas xere,
Receptor, RAdlo, semt pron-.
sionni 5 faixar, amer . — Ver.-
de-se, hoje dia todo. São Krar
cisco Xavier, 234, 303.

11878 .,'

.1 HU ._>

.••_'.:J'f,7i_
W,i,.17i,».

j.iV. f.-t.i
; í Kí —

STCLA <!f r'"1 PetitH7ris russo¦!.*!('.'í.i rr-fi — ."ende-pr uma em es-
íado i>t -nevs, vm preço de oca-
-ulJ--.. Mo/orle 87-7087.

S0023__Sfl
v íl\'i">,-> Jwirftfl cofre prm-a de
•'n(<^ WiOTCa "TfiM-R" p] favor tel.

;-. .."níiR... Sr. WILSON. S1017 89

k*. .r'P.ÕC — Fossos rcem-che-
{.!•.•;¦, %','i.rr'o.''ns vmôt belíssimo
."¦xHsit, (.rttik. _i_S_Heo, íclto A
Tt,«r frr. í^o brooado. Trcço ...
4iiu,nt». ttffit 86-.7S'4,

0405 80

AV^.Cr-riYX-M — Vendo cama
•(.-• ÍWro e )1rhn^e, estola de pe-

7f _l'_n_h, tierupa intr''rn. orí! .
A.--.-:*i:-se tro.-a — Tel. S7-_7f)fi.

0015 8!)

l.,NA SCPERMATIC — Má-
UiilriR co«.-.ura elétrica, suica

Nova embolapern — Ver.do'fíiir, -|^lt!«íln Carvalho, 48 —
,A-(;t, r. Feira.

28108 80

OMPRO _ntlfnild(ulM, OhJrtM
de Arte. Prataria*, Porce:.m.\',
Cílstals. Moedaí, Condecoraçõc*,
Medalhes, Estátua., Marflna Ur.
58-8352. 17748 83
KM COBRE E BRONZE~:i)ÕÍ'-
RAT)0 — FAbrica de obletos ps-
ra decorações do lar. lojas, r<-
critorlos, etc. A maior fAbrir 1
do Pais em variedade. F-xpo-i-
çflo. Pronta entresa. Preços b, 1-
xos. 150 modelos diferentes: pm-
la-K.-chuvas e revistas. Jarro».
vasos, tachos, conchas, balanças.
fondutí. cinzeiros, castiçais, Do-
reiras, fruteiras, miudezas, eir.
Rua lir.Ario Ribeiro. 228 (Priva
Bandeira) lado Corpo Bomheln<-
r Viaduto Trens. Tels.: 28*4081
r 84-8423. Das 7 As 13 hor.,?. ho-
r.irio corrido. 27f>i! In

TACHOS para doces, alambi-
qnes, peças de cobre (erro e o„-
tros metais, fabricamos e co.-
seriamos c estanbsmos. 63 ano<
rie prAtica. Rua Hilirio Rihr.-
to, 228 (Praça Bandeira 1 ;,.d
Corpo Bombeiros e Viaduto
Trens. Tels.: 28-4087 c 34-8428.
Das 7 às 18 horas.

37643 63
COMPRESSOR'— Fixo. _F HP',
c| reservatório, compensador, c;
máquinas e ferramentas, instala.
çío completa, trabalhando, per-
feito — Vende-se por mudança
do ramo. Tel. 28-4987. Sr. Ma-
chado. 27644 Cli

QUEREMOS COMPRAR: objetos
de prata, móveis antigos, faquei-
ros, tapetes, lustres, lampeões,
biscutts, estatuetas, santos, qi;n-
dros cm geral, porcelanas, cris-
tais. marfins, bronzes, mármore,
relòpios, cautelas, etc. T. 46-4M3
ou 26-0000. CELÜTA ou sr,
SEXXA. 23745 83

VENDO pramorone KCr$ 400. 1a-
cho cobre <gdc.) eletroia, 50 IV
GE 23 NCrí? 200, pele curt. "Ari-
vanha", Bar cj 2 bancos 30. so-
fá cama 50. enceradeira, 40, li-
nha 47 (com. meza fom. etc...
Para desocupar lugar. Tel:
27-6098. 23705 89

ADVOGADOS 62

DE©CTTZAÇAO B
. DESRATIZAÇÃO

CUPIMi
GABANTIA DE

10 ANOS

RUCANI
í 22-0873
122-3289

J-ilar-ü

1

2*7832

íymcADOR

Pagaiun 0XW9 '.'-'O BSG Bervitttniti Cotisfont, 74, cfoçío de Amieos do Bairro
Ne Tiipsino tócot,  (ABAFA), cm'combinação com

DR. JOSÉ AUGUSTO
BOTELHO JÚNIOR

DR. ALBERTO AUGUSTO BO-

TELHO, ADVOCACIA GERAL
(Exceto Trabalhista). Rua Dom
Manuel, 14 s/ 2 — Tel. 31-3452.

74238 62' 
CASAMENTOS

NO EXTERIOR — Garantia ab-
soluta com mais dc 20 anos de
prática. Rapidez e eficiíncla. Dr.
Mansur. Av. R. Branco, 277 —
59 — g. 503. Fone: 42-1151.

19202 62

Receba, em sua própria casa, pelo Reembolso í*ost;il,
ao preço dc NCrS 5,00, o .interessante livro "FÁBULAS

EM VERSOS", cm sua SEGUNDA EDIÇÃO AUMENTA-
DA, preenchendo o cupom

À Caixa Postal n? 1101 — ZC 00 — GB — ltio de
Janeiro

Peço enviar, pelo Reembolso Postal exem-
plarcs do livro "FÁBULAS EM VERSOS"

Nome 
Rua e número 
Cidade
Estado 

Assinatura

MÁQUINAS DIVERSAS
VENDE-SE uma máquina Sin-
fier, J. B. último tipo, Rua
Alte. Gullhem, 55 apt. 102. Tel.
27-7571. 25776 88
VENDE-SE maquinem do escr?-
ver e Oaloular Facit. Tel. 32-7260

17866 88__
VENDE-SE Betóneiras e Máqttl-
r._S. Tel. 32-7269. 17867 83

ECONOMIZE CIMENTO
- AREIA - CAL

- Usando materiais p/assentar «lolos, p/em_ocos Internos, ex-
ternos da marca «PIQUI», nm produto do Parque Industrial
3 Irmãos. Preços vantajosos, financiamento 40 meses, sem acres-
cimo sem juros sem burocracia, porque mlneraç._o proorla.
Aceita revendedores. Amostras a pedidos. Rua Senador Fom-

p_n, 160. Fones: 43-7252 - 43-3783 - Sr. Johny. 16.32 7D

SÓCIOS E REPR. 77

Quem pensa em VIDROS
Tem de se lembrar dà

VIDRARTE
" 

CIA. NACIONAL DE VIDROS E MOLDURAS
RUA DO SENADO, 260 - TEL: 52-4688

Vidros planos
Vidros fantasia
Vidros fantasia cores
Vidro, temperados
Vidros triplex branco

.• Vidros triplex cores
Vidros fantasio segurança
Tijolos do Vidto
Telhos de Vidro
Ladrilhos de Vidro
Pavés de Vidro
Vidros beneficiados
.Espelhos cristal
Careaux
Murulux
Molduras em quadros
Molduras stilo

tsfgm

LOUÇA SANITÁRIA - Azu-
lcjos, csquaclrias, madeiras,
materiais de construções em
geral. Em 4, 7 e 11 presta-
ções, posto obra. Tel. 29-5097
e 49-1710 — R. Adolfo Ber-
gamini, 111/113. 95581 79

AQUECEDOR Cosmopolita, la-
vatório, janclões para fechar
terraço, por 

'reforma, vende-se
— Tel. 27-2967. 25610 79

EUCALIPTUS
Vendo quelquer quantidade,

diâmetro, comprimento. 43-3223
— .3-7547. Sr. CASTELO.

HTM 71

PROeUüO um Negócio — Dis-
ponho de escritório próprio na
Zona Sul, c/ telcíone e tempo
p/ trabalhar. Aceito sociedade
em negócio jA em desenvolvi-
mento. Tel. 47-8906 — Sr. Luiz.

27441 77
SÓCIO — Disponho do NCr? ...
30.000,00 p/ ingressar soe- co-
mercial, ou compro escritório
contabilidade, advocacia, imobi-
Uárla, administradora ou qual-
quír negócio honesto. Rcspos-
tas p/ Caixa n.° 13.952.

13952 77

EDITORA-DISTRIBUIDORA
-— Magnífica estrutura, ven-
dn ou aceito sócio c! uom ca-
pitai — Araújo — 42-4399 —
52-3886. 19313 77
FÓCIO COM CAPITAL — NC S
15.000 — Procura-se para pcou?-
na Indústria artigo multa ace .a-
çfio. Informações; 32-1798. d•j 18113 

,77
SÓCIO — Calçados 011 outro ra-
mo — loja 110 melhor ponto do
Leblon. com pequeno capital e
trabalho. Av. Ataulfo de Paiva,
483. loja. 9033 77

VENDA DE MÁQUINAS
DE ESCREVER

A Cia. Nacional de Alcalls se propõe vender 21
(vinte e uma) máquinas de escrever usadas, de diver-
sas marcas e modelos.

As máquinas em questão encontram-se em nossa
Sede. à Rua Visconde de Inhaúma, 134, 30.° andar
— Divisão de Serviços Gerais — onde poderão ser vis-
toriadas.

As propostas deverão ser remetidas, em envelope
fechado e com os dbteres VENDA DE MAQUINAS DE
ESCREVER,jiara a sala 2001 da nossa sede, até as 15
horas do dia 21-5-68, quando serão abertas em pre-
sença dos interessados.

A Cia. Nacional de Alcalls se reserva o direito de
não considerar as propostas que não atendam aos seus
interesses. 94707 88

DENTISTAS
DENTADURAS

PONTES em 24 horas — Dr. Chomls Especialista
R. Álvaro Alvim, 37 — Ed. Rex - S/709 — 42-0683 — Clnclândli.

Servidores do ?Qí/íifl KflWiifí*
VO — lottr 7 -- kir-ltr iwiii -iwi-
Ci.nU.lto >_¦•-/nu. i/iv ;.mui.Li.
lias 3í aí/ii .'.¦••/!< r*<a(_ _í/_IJÍM;t'»í
tio Banco elo ísfutiv u'u; ©iit/iii,'-
t>u. i. O JSJ5CÍ. iii!m},/ii. s_-'__._-
rá os Uiíiici."M.Hií(/ii .im .U.Í. ¦_•'-
balham nu R«If"t_<W«l_)l__i íte
E. .riidii» Ju 'i*.w'(ii/i;íií. UíiV_:_í) ^-»-
toía ií.

Pagaxuemiw ir.,* _'„Aví

íls trttitu 'i juiü ji/iKii.-iu Áit
iopósitoe d» Çnt-Sj3 C__n_>ní_tt
Ftiilural tio B)P -'•* •'.Jl_i_- 61*'
dttatiio jtiuiiiiiií. ju nw{_lW(0\__o\
dou Qlte _'ii>ui7!i'm ii/ '..uiiif,

Brasilairit — </iuiir ___, . m '¦'••¦
Muni iVncoiiii/. ii_niii:tiu'iiiiii>: Hl
Aítuisítírio (iti Viri__i)rtj —- liitirjft;
4.8LI a A,880*

A vacinacili) Q&iitPH i, '/»iiv-
niiolite (jwwljsitj líu/ífiíí/í), '!_*
llOStOS <lU Saiidft Jlltví, '•(Ijllt -luf(;
amanho,. Ju 3 iii; iiü>, m .••nu.*'/,
boirriíi! •! 3ll___lii0-) i 1'iii'inn-
nha QiiHijàfio v,ví«t./mi'*, ntJ'
quofto.-/oi>,a_ th/ 'luumn/ <itiv;i;-
riu, ÇflrO. _UU ¦'_ _in))í1ii(l!,''ílf. .'tt?-
fantií cofioc. ffo_t{(i ¦n-ir.uinu
úa doonfio.

Falta ae ws

OURO E JÓIAS 76

KS.MERALDA 5 k. peq. defeito .
— 300 cruzeiros novos. Santa
Clara 8, apto. 801. 2763a 78
RELÓGIOS (ouro, — Vendo 1."Silvana" c/ pulseira de ouro
automático — Prova d'água ft
Antl-choque c' pulseira de ouro
NCr$ 450.00 e 1 Classic (ouro) —
NCrS 100,00. Tratar c Nunes:
36-7981 (hoje). 27496 76

VENDO URGENTE 3 puLsclras
de ouro. sendo uma com mo:-
das, pesando 280 gramas, outra
simples, e uma aliança grifada
rom brilhantes e outras "olnhas
mas Ume. ANITA 45-284..

J7843 76

CAUTELAS BRILHANTES
Jóins, Pratarias — Compro somente negócio do

vulto. Pago realmente mais. Atende-se a domicílio.
Telefone 42-0405. 9083 76

BRILHANTES - JÓIAS
Compro jóias pela melhor oferta. Com prefe-

rència brilhantes. Pago justo valor. Não venda sem
consultar-me. Atendo 41 domicílio. Tels.: 52-2812 e
22-8672 — SR. CARLOS. 13.172 78

I .111 .« Sflo CVfiiijitiHr,. Vyfr
eriírn ti a Wll, tiuinOu 8HII1 ¦<¦_?-

iTfcida .0 wm. Cttl.et u; 'l!U> ^.iiilit
/OCO SOltUtCQt" üo •nuritifíiij'*/1'' t
amjjtiBsâo .'ni r»i(/o !(.u ./. ííi-í,-ti>n_?-
ção. Btitr*! 7-iiii,. Oi siiiíftv^cofí'/
S0f4 0111 rimo di/ Joi.N*'*f.. Siiti*
Vasçon -fllpSj, .1)051 ¦'/ . ftíM), _ti?-
c-aiilto iVãifo, .'/íóíiti; ©l_i)_íll.b'i1
Jíorio du Gi-n-ii, B-dw- w. Sn.«•
tos, Siií/iiiiiii. au Wuiii-.-i 1 S:i-
cmíaiio. ijtii .ni;*i7'*-init/'iií,, i'r
S As 1011. Cruiijní Cv'.iii_s, h-".'lr,.
Yiiíioiiüia,. 7,'!U'l.. Çpilttt., QÍXoiiti,
e Nilónoüs,. S/t:7h,. .1' iiuiiihi, su--
tr^S-o Hil» 'io mMtl _ift) -ít ftl/li*-
oaiojl.. I-Cjwiii ..u «i/iuiiiiIií, ...i-
ira Bhüuiiiin a- '.;í)i,, C-*.í?.iii(i «
.ur'iiin iíiíHiiirí.:'».

FortUM; _ wfj-us iÍ/aúí

"tira 
tio ?'iiiuíii_iíí" .':i.\.<i. ji- -¦¦-

tu dan te tio RrQftfU QSô)Ífij^6MóUi
do Tirofi .l.-itir (?__Btl T'_--n^'*(
/tuis 3 . bf_ a. .i"Mii*-.i<_ ltitc:i.i-
jdiTiit nt/ ¦Mü.nni/ hOTí&.Q), flrt) 'H'

Vonim sOoro a fl_ít(W_lril6, 'n>r».

moviÚO 'wr híim_>í_; nmutti,-*ltr,

o díf-8ÍOf úit -/i*í--u-*Njm.>u'_¦ tit
SUDAM, pruj. 'tuninuii íinijCn,
.'ninr>í ..òi)r-i .-_ l_._--*.--j»,t.—n*«i-¦_
econômica ju SínoaOtiiii.

Con/et-hicio 'ni;>it(.'i íi«)i-i /
tema "L_rit* nnimiu!*, Twto n-. i •-
/r.nio a« Mpraia **mií, w_u, -jm.
no 'r"!iiijMO in 1'iimini<titii<is

•.'.'í.ítnrriin, nmanha, (1 Iprc.io Fo-
sifiultltti tlô TSraaU comemora a
AhnUflir> lln Escravatura no
&*>«(!_. nltm/Ifflne. irionte com a
Tv.itfi iir Toussnint Lout-ertuvc,
/1 Libortaôor ti? fiow.

Iiàga Libanesa

X iJlpe Libairesn >do Brasil,
•i'0'ir '. 

nin mu tiô-0 Consellio
. .<>ti>i(rr«_tio, cm íeuniflo no se-
iJt. 1U1 Avonlãa Melo Matos. Os
«••íí. KUtitr.7 Tfcchiiinn c Mttnir
ílaltttiel tmeabeçam 

'a 
chapa

"STrriteriâ-âe I.lbano-Brasllclra.

Ã,p_»se_»'iaáõs EFL

Pdúamenf-i tle solárlo-familia
oto. iobriU, rtos n7*ostmtatJos e
_imféiorii9tas áa EF í^eopoldina,
Ur abril, a partir dc amanhã, 8
i'_ 7(!h„ 11a Kua Paulo Fernan-
üfs. 38, Praça <Ui Bandeira. Sc-
'.'<! bbotlectila _sta tabela: ema-
vlift, motrícülflí dc 1 a 6.348;
iíopois dc nmnvM — de 8.87"
r, 'i<_r_0; <_uarta-_oir. — I4.s?2
lt -l.Küfi; C!ií'<*rfa-/c!ra, 21.540 n
59.ÍÇ1'<; ftíUÜMz^íflira de 28.480 cm
itianta.

tC*-t*fee e Gns_nca

Sdelas 011 nfio do Bonsuess-
itf. PC podem íiwcrctier-ne no
SHrso (Ir eoi-íe c costura tjue
« atiffdarie estii promovendo,
7ior pi. ne matado italiano, yíti-
Vis dc duan horas, duas vêzas
'por «eiuaita. Informações na se-
Wtftoria do clubo.

Engenheiros: 19."

a Colmáia, da Secretaria de Tu-
rismo da Guanabara e a Ií Ri?-
pWo Administratina. Patrona a
sra. Ema Xcyrt"io de Lima. Slior
de José Messias, da Rddio _'n-
rir.nal, às 9h, e. ibifão dc pru-
jios /olclóricos portuptieses, Bu'i-
da Marcial dos Fuzileiros _.'r-
rais, desfile de blocos caruaru-
lescos, e shows de tè-iê-té- com-
plctam o programa_ com tncer-
ramento ds 24h. Com barraqui-
nhas, a Feira reabre amanlii, às
18h. Procissfio e ícrmflo, As lHh
e 30min, retreta da Banda dn
Policia Militar e outras Jestiri-
dades assinalam o fim da pro. ra-
maf&o, às _4'n.

Objetos perdidos

O Ser-iço de Relações Púbi:-
cas da EF Leopoldina mantém
ser-iço especial para a devolu-
çflo de documentos e objetos eu-
contrados nos trens e nas esto-
ções. Os interessados devem
procurar aquele setor, em Barí"
de Mauá. Pelo telefone: 42-1605,
o SRP da Polícia Militar ton-
bém informa sobre documcJilo;
perdidos nas ruas e entreputt
aos PMs. H& relação nominal
afixada na estação das barco-,
no Rio. Essa iniciativa dever,:
estender-se a outros centros mo-
.imentados, para coníicciinemo
do piíbtico.

A leitora Mario Estrella dos
Santos Borges, farmacêutica d<>
Hospital dos Servidores do Estu-
do (HSE) perdeu tua carteira
do Conselho Regional de Forma*
cia da Guanabara, n.» 716. Co-
mo tem necessidade urgente áo
documento, pede que o entre-
guem na Redação do CORREIO
DA MANHA, aos srs. Aniero ou
Edoaldo.

A Jissociaçflo dos Engenhei-
?tv; dn TIF l;eopoldina comemo-
f/i, anumhri, 18 anos. .Almoço <le
eot.fmínrtityacflo. 1"3_, marcara
nr cnnwvwraqries, em HnrBo d« Rítr>da PorlUCfll

©ia <_». Mães

i Tt.o.prnfdfldc do Hospital
dr Clínicas da Faculdade de
-Ji&neittS Médicas, da Uniuersi-
ilcdr dn atado da Guanabara,
-cnlir.r, hoje o primeiro parto.
t dc Ri leitos a capacidade da
,'bm. viatcmidatle carioca. Seu
.¦rpuí-r ôbstótrico pode fazer
itoLr purfos «imuKiltieos.

M_i.._s ãc írameeses

y.ro.'B, <ls 'JObTOmin, no IS.» an-
iln' «ir. Maison dc France, frei
Piarre Seconât, OP, celebro mis-
.11. _n. IntcnfSo da resta dc San-
íf, .Vonne T)'Arc e do Armistício
de VM\.. Iniciativa da. Embai-
r.-nitr, dc Franca r. do Comüé
Ftanets nn Ric ijr «Taneiro,

I T(úrm iríe Fátima

"i*», boje., as 9h. a I Feiro
dt Fflilmti, promoçflo da Asao-

O Corpo Executivo da Boncio
Portugal toca hoje na est ção àt
t.dcn, a convite do clube rferea*
tino local. Em sua sede soci.il
da Rua Riachuelo, a noite, n BP
promoverd reunião-dan(._'iíf. n
partir das 21h, com o Con.iunio
de Sílvio Viana. Scrta-jeirc,
show co:n Jcrrj/ Adriani.

Caravana da Cultura

Literatos do Rio, eompoti. t'*-5
da "Caravana da Cultura'', o"
Sul, embarcam, sexta-feira, <i*
finibus, para Pfirto Alegre. W
capital gaúcha, participarão dos
comemorações do jubilev W
Academi-i Literária Fcmim'"i* £°
F.io Grande do Sul. A cíc:::o'3
Hecilda Clarl; tomará po.ic "t«

cadeira de que é patrona a es*
critora Maria Eduardo Alcnc***
tro Massot. A Sociedade Std*'*''-"
Crandcn^e, no Rio, que orgrnii^
o caravana, dá outras in/orí""'
Cfies: Auenfda Rio Bratico, 13J.


