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Rio de Janeiro, sábado, 1 
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TEMPO
instável, «em possibilidade dt trevos-

dai ao anoitecer, temperatura estivai —
no Rio • em Niterói. Frente fria semi*
estacionaria sobre e litoral da Cuinaba-
ra, estendendo-se para o interior cem ri-
mo quente — ate Estado do Rio, Si» Pau-
Io « Pírsní.
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G ministro da Fazenda ao anunciar ontem, emSão Paulo, um reajuste pelo atual Governo na po-lítica econômico-financeira do marechal Gosta eSilva, acentuou que ò objetivo número um continua
a ser <j desenvolvimento com uma diminuição das
disparidades das distribuições de renda, tanto re-
gionais como pessoais. Quanto à correção monetá*
ria adiantou <Jfce será realizado-apenas um apér-
feiçoamento sem reformulações profundas e de
àiôrdo coto estudo encomendado pelo gen. Garras-
tazü\ Afirmou ainda o sr, Delfim Neto que a poli-
tica econômica do Governo anterior deu uma pro-
va bastante razoável de eficiência quando do últi
mo impasse- político.
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"-,:? •'¦ rNixòn;-revelou,'-ohteni à noite, em
¦ Nova York,- -a 'riova política' dos Estados

Unidos: pára';a"América Latina. Depois
da:''Aliança1'ipara' o Progresso",. Wash-
ington^lançá aJ"Àçao para o Progresso".
."Nãt) tenHo á.bférècer nem promessas; grandiosas-hem-panacéias, 0 que ofere-
^ço :è-: atção"; afirmou o presidente norte*

,'í ámèriíanò em íieu discurso..
(kadlofoto AR)

O 

presidente dos Estados Unidos,
Richard Nixon, falando ontem, na
Assembléia da Associação Intera-
mericana de Imprensa, lançou a

"Ação Para o Progresso" no Hemisfé-
rio, com o objetivo de aumentar a in-
fluência latino-americana nas relações
continentais, evitando o predomínio
norte-americano. Reconheceu que, na

. Amérièa Latina,' "operam forças enor*
> mes em busca de transformação",

mas acrescentou que, em nível diplo-
mático, "temos que tratar em forma
realista com os Governos do Sistema

. Interamericano, tais como são".

ixon enumerou os cinco princípios
em que se baseia a "Ação Para o
Progresso": 1 — Uma firme von*
tade de continuar com os compro*

missos assumidos em relação ao Siste-
ma Interamericano. 2 — Respeito à
dignidade nacional de cada Nação. 3
— Firme compromisso de manter a
ajuda norte-americana ao Hemisfério.
4 — Apoio às iniciativas latino-ameri-
canas, com ajuda sobre uma base mui-
tilateral. 5. —- Dedicar o máximo es-
forço a melhoria das condições da vi-
da e a solução dos problemas econô-
micos e sociais.

Richard 

Nixon anunciou que. a par*
tir de hoje. os empréstimos da
AID não mais serão vinculados —
o que permitirá aos países bepe-

ficiários utilizá-los pare compras on*
de fôr maji conveniente, e não mais
apenas nos Estado» Unidos. O dis-
curso foi pronunciado no momento
cm que' as relações de Washington
com o Sul do Continente atrevessem
uma .fase de grandei dificuldades: o
Peru nacionalizou a empresa norte*

/americana "International Telegraph
and Telephone", e a Bolívia assumiu
o controle da "Gulf OH". De La Paz,
Nev/ton Carlos analisa á tensão. -•
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Um fiKíleii'0 naval norte-americano
seqüestrou ontem o Boeing-707 da Trans
World. Airways para escapar à ,Côrte
Marcial, Segundo oPèriiágono^ o autor
do seqüestro é o Cabo iRâphael Mani-
chiello, acusado de assaltar o Centro de
Abastecimento Militar, na Califórnia,. e
que conseguiu fugir antes de ser levado
a julgamento. O aparelho,, que efetuava
um vôo doméstico, voou.sobre os Esta*
dos Unidos da costa do Pacífico até o
Atlântico, sendo reabastecido em Den-.
ver, Nova Y^rk e em Bangor, no;Maine.
Passou pela Manda e está sendo aguar-
dado no Cairo.

' 
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HOJE
L1NDBERG

-€harlés i Lindberg, què, em .1927, efe-

k«-
:;.)

tuou o primeiro vôo transatlântico, desmen-
tiu ter sidodevado a uma*aterris?agem for-
cada num arioial das Filipinas; Disse >o ia-
moso' aviador''qúe, diante da aproximação de
uma tormenta, desceu no arrozalj "mas sem
nenhuma"'dÜipuldBüe",

SÜPERCONT^ABANDO - '.<-¦'
t

-,:';;-«pUncionáifios da 'Alfândega do Aeropor-
i to- de Los Cèrillos, em, Santiago do Chile,

apreenderam lurrffi contrabando no- valor de
700.000 dólares fem-eletródomésticos,. jóias,

( relógios etc., trazidos no interior de um avião
¦\ da TAS, de propriedade ,do. ex-çomandante.

: ¦ da Força Aéjreâ' Ghilenat> .Oscar Esquella,
¦ amigo e correligionárip7de Salvador. Állènde.

\ ARSENAL QUÍMICO ...
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O jornal 
"tiew- 

Jotk -Tlmes-divulgou a no-
tlcia de que .6 Exército' dos Estados Unidos

i i conta com mais 
"de 20" míl balas envenenadas,

fabricadas ho'Arsenal dè Pínè Bluff,'no. Ai-
kansas, graças ao"'trabalho 'de -332''e.spécia-
listas, civis, é militares, em armas, fluímicas.
As balas còntêrt uma toxina que. provoca o
"bolulismo", tipo de intoxicação responsável
por 65% dá mortalidade nos EUA.

AMAZONA •' • v v.'..) ' ¦'£*¦*/$

Lúcia Faria, do Brasil, com Uush du
Camb, obteve o quinto lugar ontem à noite
na primeira competição .do Torneio Eqüestre
Anual de Bruxelas, realizando'o percurso eni
65,5 segundos ' , 

'

O primeiro posto coube a-Alvim Schoeclc-
modo! da Alemanha Ocidental, com Donald
Rex, com 58,4r segundos.

CORRE/O DA MANHÃ:

Guanabara ey Estado cio Rio.- dins úteis —
NCrS 0,30; domingos — NCrS 0,40; São Pau-
ío, Minas Gerais e Espírito Santo: dias úteis
— JVCrS 0,40: doiniiiffos — NCrS 0,50; Aid-
goas, Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio Grrm-
de do Sul» Santa Catarina e Sergipe: dins
iiteis — NCrS 0,40; domingos — NCrS 0.60;
Distrito Federal Goiás e Mato Gtosso; dias
liíeis — NCrS 0.50 domingos — NCrS 0,60:
Amazonas, Ceará, Maranhão. Paraiba, Pará,
Piauí,- Rio Grande cio Norte e Territórios: dias
úteis — NCr? 0,50; dominyos — NCrS 0,90.
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qn|a âe assàitos de què e&^s^do witi-
ma a ciasse. O governaioi' Nêjjrão.de
Lima afirmou que a ànüriciadai^álf*^''"''
sação dô serviço só servirá^parà dificut*
taras investigações policiais.
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MÍSSEIS A O CARmCA
A fragata norte-americana U.S.S.

Leahy, dotada de plataforma de lança-
mento de foguetes, foi a atração princi-
pai para as.centenas de pessoas que vi-
sitaram ontem os navios, participantes
da Operação Unifas X, ancorados no pier
da Praça Mauá. Amanhã, enceíram*se as
visitas aos navios, que partirão para
Porto Rico no dia 4, acompanhados de
belonaves brasileiras.
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Mais humano
V

o processo
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Estão prontas, desde ; oritehn, ;,as >
obras.de construção dá riova;Viá de^aces*
so- ao Viaduto Paula Ram.os^ que]:figarâ
as duas bocas do Túnel Réboúças.- A
obra -permitirá que os ¦ veículos proce-
dentes da Lagoa 

"alcancem 
o Cosme Ve-

I UilKi Bff

¦ lho e sigam até Laranjeiras, eliminando
um. sério problema de congestionamen-
to do túnel, que existe, praticamente,
desde que o Reboucas foi liberado ao
tráfego" Outras obras da SURSAN na
pág. 12.

Gibson quer
Itamarati

em **

de despejo
A nova Lei do Inquilinato, segundo

o desembargador Luiz Antônio d&, An*
drade, autor do novo texto, trouxe van-
tagens tanto para o inquilino comp para
o proprietário, uma vez que o diploma
legal proporciona um acordo entre am*
bos para a entrega do imóvel, acrescen-
tando que em sua grande maioria os
pedidos de despejo são julgados proce-
déntes.vO inquilino, por sua vez, tem o
prazo de Í80 dias para desocupar o imo-
vel, sem ação judicial, desde que con-
corde com o pedido do locador.
•7 Página 5
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Os foguetes da U. S. Lcahy foram o alvo
principal da curiosidade popular -

Mário Gibson assumiu, ontem, o Itamarati

j O novo ministro das Relações Exte-
riores, sr. Mário Gibson Barbosa, anun-
ciou ontem, ao assumir o cargo, que-transferirá seu Ministério para Brasília:"Precisamos utilizar esta transferência
como oportunidade para modernizar
nossos métodos de trabalho".

Última págma

Faça uma bandeira: viaje pelo Brasil
O CORREIO DA MANHÃ lançará

amanhã, no Suplemento Feminino, as
bases da campanha "Faça Uma Linda

Bandeira e Ganhe Uma Viagem peloBrasil".
Página 12

Flores para Dia de Finados já têm tabelas
t COMERUAISTES SÃO OBRIGADOS A EXIBIR OS.PREÇOS EM LOCAL BEM VISÍVEL. (PÁGINA o)
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CORREIO DA MANHA, Sábado, 1 de novembro de 1969 :$vvM

AMERICANO
PARA FUGIR

SEQÜESTRA AVIÃO
À CORTE MARCIAL

DISPENSADAS
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DENVER, LOS ANGELES,
NOVA YORK, WASHING- -
TON.(FP.AP-B«utett--CM) —
Pm... ayi&o . Boeing:707, que

-voava entre- Los Angeles e San -
Francisco, foi seqüestrado por
um rapaz de 20 anos, armado
de fuzil, que obrigou a tripu-
lação a se dirigir para 

"Nova
York, para reabastecimento.
As autoridades norte-amerlcá-
nas" admitem que o aparelho
será levado até o Cairo, Os
passageiros foram autorizados
á desembarcar em Denver,
antes da aterrissagem ein No-
va.York. Ê possível que, o se-
qüestrádor seja um fuzileiro
naval que fugiu antes de,ser
julgado por uma Corte Mar.
ciai.

É a primeira vez que um
avião norte-americano seques-
trado faz escala em aeroporto

dos Estados Unidos, antes de
seguir rumo ao Exterior. O
.seqüestrador ameaçou uma
aeromoça com o fuzil, obri-
gando-a a lévá-lo até à cabi-
na de comando, onde determi-
riòii a nova rota a seguir. Du-
rante a escala em Denver, Co-
lòradó, òs"~40"passageiros fo-
ram autorizados a deixar o
avião, (úè seguiu para Nova'
York, descendo nò Aeroporto
John Kennedy, .Três aeromo-
çaV também desceram em Den-
ver'. • - ¦ • - -

SOBRE O ATLÂNTICO

Em Nova York, entraram
rio avião mais três tripulantes,
e o aparelho partiu para a
cidade de Bangor, no Estado
do Malne, de onde também
já levantou vôo, deixando o

território norte-americano. A
próxima escala é, provável-
mente, um pais europeu.

Porta-voz da empresa pro-
prietária do aparelho — TWA
(Trans World Airways) — in-
formou que o aparelho deverá
enfrentar dificuldades em sua
viagem porque necessita de
água destilada em seus moto-
res, antes de decolar, e nem

. todos os aeroportos internado-
nais"possuem a água e os
equipamentos para a opera-
ção.

FUGA

O pentágono informou que
o seqüestrador pode ser o ca-
bo dos fuzileiros navais, Ra-
phael Minichielo, que fugiu
quando ia ser apresentado a
uma Corte Marcial.

MOSCOU ACUSA ISRAEL
E APOIA PALESTINOS

As três aeromoças deixaram ó avião em Denver (AP)

PRESIDENTE THIEU
AMEAÇA RENUNCIAR
PARA GANHAR APOIO
SAIGON (FP-Reuters-AP-CM)'— O presidente sul-
vietnamita Nguyeii Van Thieu anunciou, num discurso
difundido pela rádio e televisão, que abandonará o
poder se o povo se negar a apoiar seu programa eco-
tòmiccTe seu plano políticoT~

MOSCOU, LONDRES (AP-
FP—Reuters) — O governo
soviético, através de seu che-
fe de Departamento de Im-
prensa, Leonid Zamiatin, de-
clarou ontem em comunica-
do oficial seu desejo de que
continuem as conferências
quadripartites ou bilaterais,
porque sua finalidade con-
siste em ampliar definitiva-
mente a resolução do Con-
selho de Segurança de 22 de
novembro de 1967.

O porta-voz soviético ala-
cou duramente ontem Israel
e proclamou que continuará
ajudando os Estados Árabes
em luta por sua independên-
cia e os Comandos Palestinos
que operam contra Israel.
Leonid Zamiatin censurou
igualmente a política de
Washington no Oriente Mé-
dio.

ATAQUE A ISRAEL

Acrescenta Zamiatin que
devem ser adotadas medidas
efetivas para que entre em
vigor a resolução do Conse-
lho de Segurança sobre o
conflito no Oriente Médio e

meios suficientes para alcan-
car esse objetivo. Adverte
também que as provocações
armadas e a deliberada sabo-
tagem de Israel para qual-
quer tentativa de solução
pacifica confirmam que os
dirigentes de Telavive não
tendem à paz, mas sim, pelo
contrário, a complicar ainda
mais a difícil situação exis-
tente.

Lèòhid Zamiatin criticou,
ainda, o governo norte-ame-
ricano por permitir que con-
servem sua nacionalidade
aqueles cidadãos americanos
que tenham prestado serviío
no exército de Israel, além
de supri-los com aviões, pi-
lotos e técnicos norte-ame-
ricanos. Por último, referiu-
se à crise no Líbano, afir-
mando que são os países
árabes que devem resolve-'ia sem interferências estran-
geiras e, nesse sentido, pare-
ce que as atuais conversa-,
ções no Cairo começaram a
reduzir as tensões.

PONTO DE VISTA INGLÊS

Michael L. Stewart, secre-
O discurso foi pronuncia-

do para comemorar o sexto
aniversário da revolução
contra Diem, mas sobxetudor"
com o propósito de explicar
à população as razões pro-
fundas que obrigaram o go-
vêrao a tomar medidas eco-
nômiças. impopulares.. Tais
medidas foram seguidas de'
uma alta imediata dò custo
de vida, assim como de uma
onda de especulação, aue o
presidente Thieu prometeu
deter.

Uma moção de censura
contra o governo tinha sido
proposta na Assembléia Na-
cional na última quarta-fei-
ra, mas não pôde ser votada.
Os deputados e senadores
tinham o propósito ^3e pedir
explicações ao primeiro-mi-
nistro e ao ministro da Eco-
nomia e Finanças, sobre as
medidas econômicas adota-
das.

EMOÇÃO

Ao finalizar o discurso de
SO minutos sua voz adquiriu
um tom emocional quando
«.firmou: "Salvar esta nação
significa muito mais pára
mim do que ser presidente."' "Fiquem vocês sabendo que
as medidas que propus de-
vem ser levadas a cabo,-pois

se não' fizermos perderemos
este pais", declarou, e acres-
centou que "nossos aliados
não nos ajudarão eternamen-
te se somos indolentes e se
não trabalhamos intensa-
mente para nosso próprio
bem." — i,

Thieu,. não fêz qualquer-A
referência ao âiscuráj queVçü
presidente Nixon| ftífá -se|
gunda-feira em Washington,
e se limitou a tratar dos pro-'
blemas econômicos • inter-
nos. Entretanto, os observa-
dores se -interrogam se a"de-
cisão do presidente Thieu
estaria vinculada com a no-
va-iniciativa sobre o Viet-<
nam que, ao que parece, Ni-
xon exporá, naquele discur-
so.

Após afirmar que nunca
aceitará um governo de coa-
lizão com os comunistas, o
chefe do Estado afirmou:"Também não aceitaremos
que o estrangeiro nos impo-
nha uma paz que nos seria
desfavorável", e continuou,
"devemos ganhar esta guerra
e não aceitaremos uma divi-
são de.nosso território." O
presidente vietnamita decla-
rara, anteriormente, que ain-
da ignorava os pontos sobre
os quais versaria .o próximo
discurso do presidente Ri-
chard Nixon. i

que as Nações Unidas e suas-—tário das Relações Êxterio-
Organizações contam com os res da Grã-Bretanha, advo-

ga a tese de novas conver-
sações entre as Quatro Gran-
des Potências para soluciò-
nar ó problema do Oriente
Médio. Stewart incentiva
árabes e israelenses para
que façam concessões a fim
de atingir a paz, afirmando
também que a Grã-Bretanha
e os demais membros da
OTAN estão dispostos a cor-
responder à iniciativa dos
Estados comunistas da Euro-
pa Oriental de examinar um
sistema de segurança conti-
nental.

A POSIÇÃO NORTE-• AMERICANA

Em Washington, porta-voz
do Departamento de Estado-'
afirmou que os Estados Uni-
dos e a União Soviética ti-
nham concordado, em dis-
cutir o reinicio das conver-
-sações entre os Quatro Gran-
des sobre o conflito no Ori-
ente Médio. Este mesmo por-
ta-voz recusou-se a fazer
qualquer consideração sobre
o comunicado oficial do gò-
vêrno soviético, alegando que
declarações públicas não
contribuiriam para aliviar a
tensão na região.

Explosão sacode Beirute

SAIGON TEM PLANO SECRETO

BEIRUTE, CAIRO, DAMAS-
CO, LONDRES e NÁPOLES
(EP-AP-CM) -r Violenta «Xr
plpsãp àTjÇlou, jbntera» -àuíif
dé, um bairro de Beirute, en-'
quanto comandos palestinos
atacavam um posto policial
ao norte do pais. Em Da-
masco, porta-voz dos coman-
dos afirmaram que o govêr-
no libanês está empregando
aviões e tanques no combata
aos amotinados. O jornal
oficioso do Egito, Al Ahram,
anunciou que o presidente
Gamai Abdel Nasser encer-
rou suas conversações com
os representantes libaneses
à Conferência Pacifh-adora,
cujo inicio efetivo está sen-
do aguardado para hoje ou
amanhã. E, em Londres,
John H. Chaffee, secretário
da Marinha dos Estados Uni-
dòs,. afirmou que- seu país
está pronto a intervir no
Libano, caso seja obrigado
pelas circunstâncias.

A explosão no bairro de
Hamra, em Beirute, provo-
cada por carga de dinamite,
feriu uma pessoa e causou
ferimentos em 8. A região
foi cercada pais Forças Ar.
madas. ¦

Um grupo de palestinos
atacou o posto policial na ai-
deia de Mashta Hassan, ao

norte do Libano, sendo re-
chagados, segundo informa-
ções d«iJaeirute7 Não. há in-
formaçõfs «obre baixa»,

Fontes ligadas aos coman-
dos palestinos anunciaram,
em Damasco, que o Libano
empregou tanques e aviões
numa ofensiva de quatro ho-
ras contra posições dos co-
mandos no Sul, próximo a
Israel. Acrescentaram que ps
blindados tentaram ocupar a
aldeia de Kafr Quok, mas fo-
ram repelidos.

O jornal oficioso egípcio,
Al Ahram, informou que o
chefe dos comandos palesti-
nos, Yasser Arafat, recebeu,
cm Damasco, uma cópia do
documento apresentado pela
delegação libanesa, contendo
a posição do governo em -re-
lação à crise.

Os integrantes dá delega-
ção palestina chegaram on-
tem ao Cairo, ausente Arafat,
aguardando-se, para ainda
hoje, ou amanhã, o inicio
efetivo das conversações.

O presidente Charles Hé-
lou, do Líbano, deverá con-
ferenciar—com o presidente
Gamai Abdel Nasser, do
Egito, segundo informações
extra-oficias.

Procedente do Cairo, che-
gou a Beirute o vice-presi-

8AIGON, TÓQUIO, WASH-
INGTON (B'eute»-AP-FP-
CM) — O Vietnam do Sul e
«eus aliados militares assina-
ram ontem em' Saigon; "um
plano de campanha combina-
do", que enumera as priori-
dades na luta e na pacifica-
ção e metas para 1970.

. O plano combinado foi cias.
sai içado como "supersecreto".
Alguns militares dizem que o
plano salienta a importância
do «equipamento e moder-
nização das forças armadas
do Vietnam do Sul, bem como
do programa de pacificação.
Por outro lado, norte-america-
nos informaram recentemen-
te que 80% do equipamento
necessário para modernizar o
Exército sul-vietnamita já ha-
via sido entregue, incluindo
*?00 mil fuzis automáticos ..
M16.

GUERRA

Fôrças n o r t e-americanas
sofreram ontem dois mortos e
tiveram cinco feridos em um
choque com soldados norte-
vietnamitas em um bosque de
banbús perto da fronteira
cambojana, a 124 quilômetros
ao norte de Saigon.

Quatro soldados norte-ame-
ricanos morreram, e oito fica-

ram feridos em uma embosca-
da que 'lhes armaram os viet-
congs na província central de
Binh/Dinh. Os guerrilheiros
bombardearam também vários
acampamentos de fôrças es-
peclais e,posições de artilha*
ria nas planícies centrais, on-
de parece -haver uma renova-
cão de luta.

7 , APOIO

A Bulgária declarou que
continuará apoiando o viet-
cong em sua luta contra os
Estados Unidos e o governo
de Saigon, segundo informou
a agência de noticias de Ha-
nói.

A declaração foi feita pelos
búlgaros em comunicado que
emitiram conjuntamente com
uma delegação do vieteong
que visitou a Bulgária de 22
a 29 do mês anterior. Os bul-
gaios apoiam a exigência de
aue os Estados Unidos reti-
rem suas tropas do Vietnam
do Sul e "se abstenham de
atos de agressão contra o po-
vo vietnamita". A delegação
ioi presidida por Tran Buu
Eiem, membro do Fresidium
da Frente de Libertação Na-
cional.

dente do Conselho de Minis-
tros e ministro do Interior
dò Iraque, general' S,alah
Mahdi'Ammache, que tenta
colaborar nas tentativas pára
o fim do conflito entre o Li-
bano e os palestinos.

INTERVENÇÃO

O secretário da Marinha
dos Estados Unidos, John H.
Chaffee, negou, onteif*; em
Londres, a possibilidade de
os Estados Unidos intervi-
rem no Libano, muito em
breve. Disse que a interven-
ção da Sexta Frota norte-
americana, baseada no Me-
diterrâneo, dependerá das
circunstâncias e deverá ser
decidida pelo presidente Ri-
chard Nixon. E acrescentou:"Os Estados Unidos teriam
que ter razões muito pode-
rosas antes do decidir o de-
sembarque de tropas da Sex-
ta Frota."

John H. Chaffee está rea-
lizando viagem de 13 dias
pela Europa, para inspecio-
nar instalações navais norte-
americanas.

Em Nápoles, porta-voz da
Sexta^ Frota negou ter sido
realizada reunião de alto ni-
vel para examinar a possi-
bilidade de desembarque.

Israelenses mudam Gabinete
JERUSALÉM — Cairo (AP-
FP-CM) — As negociações
entre os três principais par-.tidos políticos de Israel pa-ra a formação de uma coa-
lizão de governo, tiveram
inicio depois das eleições na-
cionais de terça-feira. De
acordo com as primeiras in-
dicações, é possível que che-
gue ao fim o Gabinete de
Unidade Nacional, estabele-
cido por motivo da guerra
de 19677—

Nenhum partido obteve
franca maioria, apesar de
que o partido trabalhista, do
governo, liderado pela pri-
meira-ministra Golda Meir,
concentrou o maior número
de votos. Embora ps escru-
tinios se encerrem somente
a 7 de novembro próximo,
parece que os trabalhistas
obtiveram 57 ou 58 cadeiras;
o Gahal, principal oposição,
obteve 26 e o Bloco Nacional
Religioso 11 ou 12.

FATALIDADE

O presidente Zalman Sha-
zar pediu à senhora Meir
que forme o novo gabinete
do govêmo para 17 de no-
vembro próximo, apesar das
divergências existentes entre
os três partidos majoritários
nas urnas. v

Como primeira decisão a
ser tomada pelo novo gabi-nete, consta a prorrogação de
49 para 55 anos a idade dos
reservistas suscetíveis de ser
chamados para o serviço ati-
vo.

Doenças cio Coração
DIE E NOITE -

CLINICA DR.
- SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
EUGÊNIO SILVA CARMO

El*troc«rdiogra,*ia — Fonocardiogratta — Raios X — Oxi-
Cênlo — Laboratório — Prevenção (Cneck-up) — Diagnóstico
precoce — Quartos de recuperação — Tratamento Intensivo.
Rua, BarSo de Ipanema, 62 - -I.» andar — Fone: 237-3914 —
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Harold Wilson
perde voto no w
Parlamento
LONDRES (AP-Reuters-CM)
~ O Partido Trabalhista do
primeiro-ministro Harold Wil-
son perdeu uma cadeira no
Parlamento, conseguindo reter
outras quatro com maioria re-
duzida, nas eleições parciais
de ontem.

As eleições, que se realiza-
ram para^jreencher as vagas
deixadas por membros do
parlamento que morreram ou
renunciaram, demonstraram
que os conservadores aumen-
taram seus sufrágios em ....
11,3%. Isto é o suficiente pa-
ra que consigam obter uma
grande maioria parlamentar
caso a tendência se repita °m
todo o território.

Os conservadores ganharam
uma cadeira adicional em
Swindon, onde o trabalhlsmo
teve uma maioria de quase 10
mil-votos nas eleições de 1966.
Há 30 anos que os conserva-
dores não venciam nesse dis-
trito.

O Trabalhismo agora tem-344 cadeiras, no Parlamento,
. enquanto os conservadores tém

261 e os^ liberais 13. Outros
partidos e independentes con-
tam com 6.

Wilson é obrigado a .convo-
car as-eleições gerais até a'
primavera de 1971. Tem a
opção de fazê-lo a qualquer
momento què convenha, po-
rem os resultados nãò apre-
sentam nenhum incentivo pa-
ra convocá-las em futuro ime-
diato.

Greve agita
operários em
toda Itália
ROMA (AP-PP-CM) — - A
agitação sindical na Itália au-
menta de. intensidade & me-
dida em que vão vencendo os
contratos. coletivos de traba-
lho, em todo o país. Em Ro-
ma, bancários realizaram ma-
nifestaçôes nas ruas centrais,
e, em Nápoles, os montes de
lixo atingiam melo metro de
altura, devido à- greve dos li-
xeiros. Operários do setor de
construção e metalúrgicos saí-
ram ás ruas de Milão, exigiu-
do, também, melhores sala-
rios.

Os bancários querem, além
de melhorias salariais, a ado-
ção de horário corrido nas
agências. Atualmente, os ban-
cos funcionam pela manhã até
o meio-dia, recomeçando o
expediente ás três da tarde.

Em Nápoles, os policiais
destacados, para o setor do
trânsito .urbano, os ;emprega-dos em setores de saúde pú-
blica e òs coveiroá aderiram à¦ greve dos ¦ 14 mil-! lixeiros' da
cidade.

VIOLÊNCIA

O primeiro-ministro Maria-
no .Rumor presidiu, quarta-
feira, reunião do gabinete,
para examinar a violência
que tem caracterizado as re-
centes manifestações de tra-
balhadores no pais.

O Partido Comunista Itália-
no censurou a violência,
acusando grupos extremistas,
denominados Marinalistas, de
responsáveis pelos choques e
de fazerem o jogo do governo
e dos empresários.

Franco revoga
pena de morte
de líder basco

MADRI (AP-FP-Reuters-
CM) — O novo gabinete es-
panhol reunido ontem pela
primeira vez, sob a presi-dência do general Francisco
Franco, decidiu comutar a
pena do nacionalista basco
Antônio Arizabalaga, conde-
nado à morte por um Tribu-
nal Militar de Burgos, na úl-
tima terça-feira.

O jovem nacionalista cum-
prirápena de 32 anos de
prisão, trinta correspondeh-
tes a prissão perpétua" que
substituiu a condenação à
morte, e mais dois anos im-.
postos pelo Tribunal Militar.
No mesmo processo foram
arolados outros dois militan-
tes nacionalistas, que foram
condenados a 25 anos de pri-são cada um.

GABINETE

iMERméõgLá^o)
imwi m
PACTO LESTE 4)ESTE
PRAGA, MOSCOU (AP-FP-Reuters-CM) — A renún-
cia ao uso da força-ou ameaça da mesma nas relaçõe-
entre Oriente e Ocidente e a cooperação econômica
entre a Europa Oriental e Ocidental são os pontos fun-
damentais propostos pelos chanceleres das sete nações
do Pacto de Varsóvia que estiveram ¦ reunido- em
Praga, durante dois dias* para uma próxima conferên-
cia a realizar-se em Helsinque, na Finlândia, em prin-
cipios de 1970.

Em Moscou, o jornal do go-
vêrno soviético Izvestia, ad-
vertiu ontem-que não se de-
vem vincular com as relações
entre Oriente e Ocidente em
geral, as -conversações entre
Estados Unidos e URSS só-
bre as armas estratégicas. Em
seguida, acusou òs dirigentes
cio Congresso, norte-america-
no 'e o secretário de Impren-
sa Ronald Ziegler, de semea-
íem a confusão em torno dos
temas a serem discutidos em
Helsinque.

CONVERSAÇÕES

O Izvestia disse claramente
que o governo soviético prefe-
re restringir ás conversações a
limitação das armas estraté-
gicas. E perguntou, em co-
mentário de "seu correspon-
dente em Washington, Yuri
Barsuov, qual é a atitude real
do governo norte-americano.
Esclareceu que a opinião pú-
blica mundial acolheu bem a
notícia na semana passada
de qüe as. conversações teriam
início a lí de novembro, más'
declarou qué ."apenas três dias
depois ouviram-se discursos
em Washington que * pouco
favorecerão o inicio das con-,
versaçóes".; - : -'.,'-.

Depois dè uma reunião, na
Casa Branca, a 28.de outubro",
disse ainda o Izvestia que "os
dirigentes republicanos no
Congresso, senador . Hugh
Scott, e o representante Ge*
rald Ford disseram que o su-
cesso das conversações depen-
derla da solução de outros
problemas nas relações sovié-

tico-norte-americanas, bem
como da situação no Vietnam
c no Oriente Médio. As decla-
rações causaram assombro.
Numa entrevista a 25 de ou-
tubro o secretário de Estado
Wüliamjtogersjdeu uma res-
posta contrária ao discutir esta
questão. Disse que as conver-
sações de Helsinque não es-
tão vinculadas de modo ai-
gum á outros»problemas re-
lacionados' com o Oriente e o
Ocidente".

CONDIÇÕES

O chanceler soviético André.
Gromiko anunciou que "exis-
tem as condições necessárias"
para a realização da"èonfe-
rência européia naVprimeira
metade do ano que vem. Essa
declaração foi feita- após a
assinatura de um comunica-
do sobre a reunião realizada
em Praga. O texto do comu-
picado não foi divulgado ime-
diatamente, mas fontes euro-
pelas orientais disseram que o
documento sugere a conferên-
cia; sobre a segurança euro-
péia, pára a qual a Finlândia
se ofereceu como anfijrift. O
chanceler romeno Cornelius
Ceancescu disse que òs parti-
pantes da reunião concorda-
ram em que a conferência de-

. veria-ysér. convocada o mais
rapidamente possível'.- Tanto
Ceaucescu como Gromiko In-
formaram que o programa do
nôvò governo da Alemanha
Ocidental'para" melhorar as
relações com os países da Eu*
ropa Oriental foi extensamen-
te discutido na reunião.

PADRES RESOLVEM :
REZAR NOVA MISSA

AINDA ESTE'MÊSfV7'.¦-
CIDADE DO VATICANO, NOVA YORK (AP-CM) —
Bispos italianos anunciaram», ontem, que a nova missa
será celebrada em idioma italiano, em todo o paíí, a
partir do dia 30 do corrente.

Também funcionários eclesiásticos de Nova York
disseram, ontem» que a nova missa católica, simplifica-
da, poderia começar a ser celebrada, nos Estado» Unido»,
durante a próxima primavera.

As duas informações foram dadas: 24h depois que o
Papa Paulo VI anunciou o adiamento dr nova missa
para 28 de novembro de 1971.

Depois que o Sumo Pon-
tífice adiou a obrigatorieda-
de da nova missa, que esta-
va marcada para dia 30 do
corrente, no mundo inteiro,
autoridades da Santa Sé afir-
toaram que muitas conferên-
cias episcopais estavam en-.
centrando dificuldades para
cumprir a data inicial, devi-
do ao trabalho de tradução
e à necessidade'de "reajus-
tar" os textos à reforma.

Mas a declaração do Va-
ticano parece não ter retar- .
dado a celebração da nossa
missa em nenhum dos paises
em que os bispos já têm tex-
tos__ preparados em seu idio-
ma. Assim é o caso da con-
ferência episcopal italiana,
cujo anúncio de ontem afãs-
tá, praticamente, a possibi-
lidade de qualquer revisão

da nova missa pelo Papa,apesar da queixa dos bispos
conservadores.-

Nos Estados Unidos, o pa-dre geral Sigler, diretor dos
novos textos litúrgicos para
os países da língua inglesa,
declarou, em Washington,
que "nada, no comumeadodo
Vaticano, impede os bispos
de introduzir antes as mo-
dificaçõesi se assim o dese-
járem".

Em abril' deste ano, o
Papa autorizou a nossa mis-
sa, em extenso documento
que formulava, em latim, as
instruções e orações. Naque-
le documento era marcada a
data de 30 de novembro cor-
rente, o que acaba dt ser
modificado pelo próprio Pa-
pa, atendendo a apelos de
dois cardeais conservadores.

Comandos árabes capturados pelo Exército do Líbano, a leste do País (AP)

Segundo alguns observa-
dores políticos a base tecno-
crata do novo Gabinete de
Franco permitirá uma ação
mais homogênea do govêr-
no. A formação de um-novo
governo é em geral interpre-
tada como uma vitória do
vice-presidente Carrero Blan-
co e Laureano Lopes Rodo,
ministro do Planejamento
Econômico, lider virtual do

m grupo tecnocrata, e membro
da "Opus Dei".
I Durante a transmissão de
cargo na noite de quinta-
feira, José Solis, secretário
do Movimento Nacional, e
Manuel Fraga Iribarne, 'ex-
titular da Informação eJTu-_
rismo deixaram transparecer
seu desagrado, pela nova
comosição ministerial. Solis
que estava com uma camisa
azul da Falange, rejeitou,
segundo informações extra-
oficiau, a presidência das
Cortes (Parlamento e?pa-
nhol) que lhe foi oferecida
pelo general Franco.
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Nixon Propõe Ação Para o Progresso

1.

3.

Eis o resumo:
Ao invés de aliança. Nixon- propõe
à América Latina ação- comum paru
o progresso.

Os empréstimos do AID não se viu-
culam mais à compra de material
nos Estados Unidos.

"Pecaria 
por falta de honestidade se

não expressasse 'minha 
preocupação

pelos exemplos de liberdade restrita,
de justiça denegada, de direitos xiu-
f rígidos", disse Nixon, reconhecendo
porém que "forças enormes operam
na América Latina" e é preciso Ira-

tar realisticamente com "os 
govèr-

nos dó sistema interamericano tais
como são".

Os investimentos privados norte-
americanos só serão drenados para
países onde sejam desejados.

A nação que foi à Lua eslú disposta
a compartilhar o progresso téenoJó-
gico com os países do Hemisfério,
de acordo com o consenso de Viíta
dei Mar.-

Ajuda multilateral.
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¦;¦•' - AÇÃO PARA 0 PROGRESSO DAS AMÉRICAS

.7. Sr. presidente, senhoras e senhores, membros da Asso-
ciação. Interamericana de Imprensa. ' •

. É com prazer que acolho esta oportunidade de falar,
-vos,,e aos nossos vizinhos no Novo Mundo, acerca de umassunto que ocupa posição predominante na mente e no
coração de todos nós.

;' Quero falar.vos a respeito do estado de nossa associa-
. ção corri as Américas. Ao fazê-lo, desejo apresentar.vos ai-

giiroàs sugestões visando à reformulação e ao revigoramen.
io dessa, associação.

» ' Muitas vezes os Estados Unidos têm sido acusados de
. uma atitude de presunçosa confiança no acerto de nossas

próprias fórmulas. Em algumas ocasiões tal acusação pro-
cedia. Tenciono corrigir .isso. Por conseguinte, minhas pa.
lavras esta noite devem ser interpretadas como um convite,

.por parte de um dos sócios, para um mais amplo ihtercâm-
bio, maior comunicapão e, acima de tudo, um esforço novo
e mais imaginativo ao fazermos frente às responsabilida.
des que compartilhamos.

Durante anos, nós, nos Estados Unidos, alimentamos a
ilusão de que poderíamos refazer 'continentes. Consolos de
nossa riqueza e tecnologia, imbuídos pela força de nossas
boas intenções, impelidos pela rrossa habitual impaciência
e relembrando o êxito dramático do Plano Marshall na Eu.
ropa do pós-guerra, imaginávamos às vezes que sabíamos o
que seria melhor para todos os demais e que éramos ca.
pazes de concretizá-lo, como também o devíamos fazer. Po.
rém a experiência nos ensinou melhor.

RESPEITO ÀS NAÇÕES

..;,; Ensinou-nos que o desenvolvimento econômico e social
não é fruto da política exterior de um só país, mas sim
algo que. tçm raízes profundas nas tradições próprias de
cada nação.

' Ensinou-nos que uma ajuda que fere a dignidade não
¦constitui favor. ' *?"•'* "' ¦-'

Ensinou-nos que cada país e cada região têm de ser
fiéis ao seu próprio caráter.

O que espero atingir, pois, é uma Associação mais ama.
durecida, na qual todas as vozes se façam ouvir sem o pre.
domínio de qualquer uma, uma Associação que seja ori,en-
tada por uma sã compreensão de que o diálogo aberto é
melhor que uma atitude que exija aceitar ou rejeitar.

As sugestões que tenho a fazer esta noite, no sentido
de novos rumos para se chegar a uma relação mais equi-
librada, emanam de muitas fontes.

Em primeiro lugar elas estão profundamente arraiga,
das nas minhas condições pessoais. Tomei conhecimento

••direto, dos problemas do Hemisfério e pude sentir o seu es.
pírito pulsanté, decidido a romper òs grilhões de esirulu-
ras arcaicas e, ao mesmo tempo, decidido a evitar a desin-
tegração social.

liberdade, justiça, oportunidade para que cada pessoa
possa desfrutar de uma vida melhor e mais abundante,
tais são os objetivos em que estou inabalàvelmente empe.
nhado. O Progresso em nosso hemisfério não é, apenas,
uma necessidade de ordem prática; é um imperativo mo.
ral. .

Em segundo lugar, essas novas maneiras de encarar o
assunto foram substancialmente moldadas pelo relatório do
governador Rockefeller, o qual, a meu pedido, ouviu, de
forma compreensiva, as vozes de nossos vizinhos, integran-
do suas idéias em uma série de propostas esclarecidas.

Em terceiro lugar, as sugestões vêm de encontro a idéiasexpressas no consenso de Vina dei Mar, o qual estudamos
com muito cuidado.

Em quarto lugar, elas se beneficiaram do parecer de
um grande número de pessoas, dentro e fora dos círculos
governamentais, tanto neste país como em todo o- Hémis.
ferio.

... .'E basicamente, tais sugestões refletem a preocupação
tio povo dos Estados Unidos pelo desenvolvimento e pro.
gresso de um hemisfério novo em espírito e que, mediante•nossos esforços conjuntos, poderemos tornar novo em rea.
lizações.

A OFERTA DA AÇÃO

Não tenho a oferecer nem promessas grandiosas nem
panacéias. O que ofereço é ação.

As formas de ação que proponho representam uma nova
maneira de abordar a questão e estão baseadas em cinco
princípios:

Primeiro: Um firme compromisso com o sistema intera-
mericano e com os pactos que nos ligam dentro desse sis-
tema, exemplificados pela Organização dos Estados Ameri-
canos e pelos princípios estabelecidos de forma tão nobre
na sua Carta.

Segundo: Respeito pela identidade e pela dignidade na-
cionais, em uma associação na qual tanto os direitos como
as responsabilidades são compartilhados por uma comuni-
dade de Estados independentes.

Terceiro: Um firme compromisso de prosseguir na assis-
tência, por parte dos Estados Unidos, ao desenvolvimento
do Hemisfério.

Quarto: A convicção de que. no futuro, a modalidade
principal que deve assumir esta assistência terá de ser o
apoio, por parte dos Estados Unidos, a iniciativas latino-
americanas e de'que a melhor maneira de consegui-lo sera
através de uma base multilateral dentro do Sistema Intera-
mericano.

Quinto: Empenho em melhorar a qualidade de vida no
Hemisfério Ocidental, em fazer do homem o foco de nossa
preocupação e em ajudar a satisfazer suas necessidades eco-
nômicas, sócias e humanas.

Temos ouvido muitas vozes da América Latina nestes
primeiros mese* de nosso novo governo: vozes de esperança,
vozes de preocupação e vozes de frustração.

Nós as escutamos.
Estas vozes reivindicaram menos promessas e mais ação.
Declararam que os programas de assistência por parle

dos Estados Unidos parecem ter beneficiado mais os Estados

.Unidos do que a América Latina. Declararam que nossa po-lítica comercial era insensível às necessidades da América
Latina. Declararam que, para que a nossa associação possa¦ prosperar ou mesmo sobreviver, leremos que reconhecer queos paises da América Latina têm de avançar à sua própriamaneira, sob sua própria liderança.

Não é meu objetivo examinar aqui. esta noite, até que
ponto consideremos procedentes ou não as diversas acusa-' 
ções. Mas reconheço essas preocupações e compartilho <Íe
muitas delas. O que estou propondo aqui, na noite da hoje,
vem, segundo creio, de encontro a tais preocupações

As preocupações mais prementes giram em tomo do de-
senvolvimento econômico e, em especial, das diretrizes se-
gúhdò as quais é ministrada a ajuda e regulado o comércio.

Ao propor mudanças especificas esta noite, cito o queacabo de mencionar como exemplos de ações que considero
possíveis dentro de uma modalidade de associação. Nossa
associação deveria ser uma em- que os Estados Unidos ialas-
sem menos e ouvissem mais, e na qual fossem estabelecidos
processos claros e coerentes, capazes de garantir que, a con-
figuração do futuro da América Latina venha a refletir a
vontade dos países latino-americanos.

MUDANÇAS NECESSÁRIAS

Estou convencido de que isto requer uma série de mu-
danças.

De inicio, isto exige uma modificação fundamental da
maneira pela qual administramos assistência ao desénvol-
vimento dentro do Hemisfério.

Proponho que um órgão interamericano multilateral ar-
que com uma parcela cada vez maior da responsabilida de
pelas decisões relativas à assistência ao desenvolvimento. Au
CIAP — Comitê Interamericano da Aliança, para o Pr»-
gresso — poderia ser atribuída tal função; ou um órgão to-
talmehte novo poderia ser criado. Seja qual fôr a forma,
o objetivo seria desenvolver um arcabouço.multilateral efi-
caz para, a assistência bilateral qualificada e,'eom o tempo,
atribuir-lhe grandes responsabilidades no plano operacional,
bem como no nível das decisões.

Os próprios países latino-americanos, desta forma, assu-
miriam conjuntamente um papel primordial no estabeleci-
mento de prioridades dentro do Hemisfério, na elaboração
de programas realistas e na revisão minuciosa e constantn
de séu próprio desempenho.

Um dos setores que clamam com maior urgência por
novas diretrizes é o comercial. A fim de poder financiar
suas necessidades de importação e de conseguir um crês-
cimento auto-sustentadó, os paises latino-americanos de-
vem aumentar sua exportação.

A maior parte da exportação latino-americana, hoje,
consiste em matérias-primas e produtos alimentícios-. Esta-
mos procurando ajudar os demais países do hemisfério, não
somente a estabilizar a receita que deriva de tal tipo de ex-"
portação, mas também, a aumentá-la com o passar do tempo.

Contudo, esses países terão de recorrer cada vez mais
a produtos manufaturados e semimanufaturados, a fim de
conseguir um desenvolvimento equilibrado e um aumento
sensível da exportação. Por isso, eles necessitam ter ga-
ranlido o acesso aos mercados, sempre em expansão, do
mundo industrializado, no intuito de ajudar na consecução
deste fim. assim tomei a resolução de adotar as seguintes
medidas importantes:

Primeiro: Encabeçar um esforço enérgico no sentido de
¦ reduzir as barreiras náo-tarifárias ao comércio, mantidas

por quase todos os países industrializados contra produtos
de especial interesse para os países da América Latina, bem
como para outros países em vias de desenvolvimento.

Segundo: Apoiar uma maior assistência técnica e finan-
ceira para estimular a expansão do comércio latino-amcri-
cano.

Terceiro: Apoiar o estabelecimento, dentro do sistema
interamericano, de normas regulares de consulta prévia só-
bre todos os assuntos de intercâmbio comercial. A política
comercial norte-americana tem,' freqüentemente, um forte
impacto sobre os nossos vizinhos. Portanto, parece-nos ,;us-
to que, nas relações mais equilibradas que estamos buscan-
do, deveriam ser realizadas plenas consultas entre os mem-
bros da Família do Hemisfério, antes de se tomarem deci-
sões que afetem seus membros, e não depois.

Finalmente, propugnar energicamente, nos círculos mun-
diais de comércio, por um sistema liberal de preferências
tarifárias generalizadas para todos os países em vias de de-
senvolvimento, incluindo a América Latina. Buscaremos a
adoção, por todos os países industrializados, de um esquema
de ampla cobertura de produtos e isento de teto para as im-
portações preferenciais. Procuraremos um acesso equitativo
aos mercados industriais para todos os produtos dos países
em vias de desenvolvimento, a fim de eliminar a discrimi-
nação, que atualmente existe em muitos países contra a
América Latina. Instaremos, também, para que um tal sis-
tema elimine as injustas "preferências reversas!' que hoje
discriminam contra os países do hemisfério .ocidental.

ASSOCIAÇÃO

Há três outras questões econômicas importantes que >e
ligam diretamente a este novo conceito de associação e que
foram levantadas por vários de nossos sócios: o? emprésti-
mos "vinculados'', a serviço da dívida e.integração cconíi-
mica regional.

Há já vários anos que quase todos os empréstimos con-
cedidos pelos programas de ajuda norte-americana têm sido'•vinculados'', isto é. onerados com restrições destinada.- a
manter as exportações norte-americanas, inclusive a exigérf-
cia de que os recursos sejam' gastos em compras nos Esta-
dos Unidos. Estas restrições constituem um estorvo para
os que recebem o empréstimo, e prejudicam a eficácia da
ajuda prestada. Em junho deste ano determinei que se re-
movessem as restrições mais embaraçosas; Além disso, estou
determinando que. a partir de 1.° de novembro, os empre.--
timos em dólares concedidos à América Latina, por meio da
Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Interna-
cional (USAID), sejam liberados para permitir compres
não somente aqui, mas em qualquer p.-rte da América La-
tina. Como um terceiro' passo determinei, outrossim, que

Vtodas as demais condições de restrições onerosas nos em
préslirhos de assistência norte-americana sejam revistas,
com o objetivo de modificá-las ou eliminá-las.

Sejn-me. permitido acrescentar uma observação pessoal.
Esta decisão de liberar os empréstimos da AID é uma da-
quelas coisas que se dizia deveriam ser feitas, mas não po-
diam ser feitas.

Diante de nossos próprios problemas de balanço de pa-
gamentos havia argumentos fortes contra tal medida. Mas
julguei que as necessidades do Hemisfério deveriam ser.co-
locadas em primeiro plano c, portanto, determinei simples-
mente que se fizesse a modificação, mostrando o nosso em-
périho em ações ejiào apenas em palavras.

Será ésle o princípio fundamental que nos orientará no
futuro.

O peso crescente do serviço da divida externa tem-se
tornado um problema cada vez mais grave para o desénvol-
vimento futuro. Alguns países se acham, na situação de te-
rem de fazer pesados pagamentos de serviço da dívida, os
quais reduzem os efeitos positivos da ajuda para o desen-
volvimento.

Sugiro que o Comitê Interamericano para a Aliança
para o Progresso (CIAP) bem poderia instar junto às orga-
nizações financeiras internacionais para que recomendem
possíveis soluções.

Temos observado algumas iniciativas na América La-
tina com vislas a uma integração econômica regional, tais
como a fundação do Mercado Comum Centro-Amcricano, a
Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a Associa-
ção de Livre Comércio do Caribe ç o Grupo Andino. Natu-
ralmente não nos competem decisões relativas ao alcance

e à rapidez deste processo de integração. Mas desejo sali-
entar que estamos prontos a ajudar neste esforço, se nossa
cooperação fór desejada.

Sobre todos estes assuntos esperamos poder prosseguir
em conversações com os nossos sócios do "Hemisfério. Nestel
sentido, como medula importante e correlata, estou tambémí*
instruindo os nossos representantes junto ao CIAP para que™
convideiii aquele organismo a fazer, como norma regular,
uma revisão .periódica das diretrizes econômicas dos Esta-
dos Unidos, naquilo em que afetam as outras nações do He-
misfério, e a estudá-las conosco. Já se fazem revisões seme-
ihantes das diretrizes de outros países do Hemisfério. Con-
tudo, os Estados Unidos, até aqui, não expunham suas dire-
trizes a tal tipo de consulta. Acredito que uma verdadeira
associação exige que assim se proceda c, portanto, se os
nossos sócios o desejarem, assim o faremos.

Gostaria, agora, de tocar num assunto vital em relação
ao desenvolvimento econômico do Hemisfério, isto é, o pa-
pel do investimento privado.

Cada governo, é óbvio; deve tomar suas próprias deci-
sões quanto ao papel do investimento privado, quer interno
quer externo. No seu processo de desenvolvimento, cada um
deve decidir por si, se deseja aceitar os benefícios que o
investimento privado pode acarretar, ou privar-se deles.

Para uni país em vias de desenvolvimento, o investi- •
mento estrangeiro construtivo tem a vantagem especial de
ser um veículo primordial para a transmissão de tecnologia.
E não há dúvida de que de nenhuma outra fonte será pos-
sível obter tanto capital de investimento. No entanto, como
todos temos visto, assim como um país que exporta capital
não pode esperar que outra nação aceite investidores contra
sua própria vontade, também um pais importador de capital
deve esperar uma séria deterioração na sua capacidade de
atrair fundos de investimento ao agir contra os investirnen-
tos exisVntcs em forma contrárias as normas do comporta-
mento e do direito internacionais, comumente aceitas. E,
infelizmente, e talvez injustamente, tais atos por parte de-
um país afetam a confiança dos investidores em toda a -re-
gião. """""

Não incentivaremos investimentos privados norte-ame-
licanos onde não forem desejados, ou onde as condições
políticas locais apresentem riscos injustificados. Mas es-
tou firmemente convencido de que a empresa privada de-
vidamente motivada, tem um papel vital a desempenhar no
desenvolvimento, tanto social quanto econômico. Vimos que
leve êxito em nosso próprio país. Vimo-la também funcio-
nando em outros países desenvolvidos ou em vias de de-
senvolvimento que ultimamente têm apresentado os índices
mais espetaculares de crescimento econômico no mundo.

A luz desta convicção estamos estudando maneiras de
modificar os nossos controles sobre investimentos diretos
a fim de ajudar a satisfazer as exigências de investimento de
países em vias de desenvolvimento dá América Latina e de
outras partes do mundo. Determinei, outrossim, que nossos
programas de ajuda dêem ênfase crescente à assistência às
empresas privadas locais. Determinei também a ampliação
da nossa assistência técnica para o estabelecimento de mer-
cudos nacionais e regionais de capital.

A PARTILHA TECNOLÓGICA

Como todos nós temos constatado, nesta época de rápido
progresso científico, o desafio ao desenvolvimento é eco-
nõmico apenas em parte. A ciência e a tecnologia encer-
ram cada vez mais a chave do futuro cie nossos paises. Para
que as promessas dos últimos trinta anos do século XX
se materializem, as maravilhas da ciência deverão ser pos-
Ias a serviço do homem.

Xo consenso de Vina Del Mar foi-no.s solicitado um
csíòrço sem precedentes no sentido de partilhar nosso ma-
nancial cientiiico e tecnológico.

A c-.-se pedido, responderemos com um espírito solida-
no.

Isto eu vos prometo hoje: a nação que foi à Lua cm
espirito de paz para toda a humanidade está pronta a com-
partilhar de sua tecnologia, em espírito de paz, com seus
vizinhos m;"'s próximo-.

Esta noite examinei convosco um novo conceito de as-
sociu"..V,. , .. iv..oo. Dei-vos exem-
pios de cursos de ação que estamos prontos a adotar.

Mas como qualquer pessoa que esteja a p$r de assun-
tos governamentais sabe. um compromisso apenas, não é su-,
ficiente. Ê necessário que haja toda uma aparelhagem para
assegurar seu eficaz cumprimento.

„ 7 Estou, portanto, determinando üma importante.* reor-
gahização e elevação na estrutura do.governo norte-amer7
cano, qué' trata de assuntos ligados ao Hemisfério Ociden-
tal.-'- -'

Como" elemerito-chave deste plano, determinei a pre-
paração de um projeto de lei, què submeterei ao Congresso,
no sentido*de elevar o cargo de secretário-ad junto de Es-
tado' para Assuntos Interamericanos, a subsecretário, dan-
do assim representação especial ao Hemisfério. A este novo
subsecretário será conferida a autoridade- dé coordenar tò-

vda.s as atividades do governo dos Estados Unidos relacio-
nadas com o hemisfério, y,

Há muito que se debate, tanto nos Estados Unidos, co-
mo em outros paises, qual deveria ser a nossa atitude em
fuce das várias formas de governo dentro do sistema intera-
mericano.

A QUESTÃO DEMOCRÁTICA

Permiti-me resumir os meus pontos de vista.
Em primeiro lugar, o meu próprio pais se rege por um

sistema democrático que vem preservando sua forma há
quase dois séculos. Orgulhamo-nos de.nosso sistema. Somos
zelosos quartto às nossas liberdades. Esperamos que um dia
a maioria,' ou até mesmo a totalidade dos povos do mundo,
venha a compartilhar daquilo que consideramos ser as
bênçãos de uma democracia genuína.

Damo-nos conta, de que a maioria das pessoas, hoje, na
maior parte dos países do mundo, compartilha de minha
preocupação pelos exemplos de liberdade restringida, de
Justiça negada ou de direitos violados.

Não obstante, reconhecemos que enormes forças de trans-
formação, por vezes explosiva, estão atuando na América La-
tina. Estas geram instabilidades e acarretam mudanças de
governo. No nível diplomático devemos lidar realisticamente
com os governos dentro do sistema interamericano tais como
são. Temos, naturalmente, uma preferência por processos de-
mocréticos, e esperamos que cada governo ajude seu pró-
prio povo a caminhar rumo a uma vida melhor, mais plena
e mais livre. . /

A este respeito, contudo, gostaria de frisar outro ponto.
Não pode existir uma, comunidade pacífica de nações com
uma nação que patrocina subversão armada no território de
outra. A IX Reunião de Consulta de Ministros de Relações
Exteriores das Repúblicas Americanas proclamou claramente
este princípio. A "exportação" da revolução é uma inter-
venção que nosso sistema não pode tolerar e um pais qua
dela lança mão, dificilmente pode esperar partilhar dos be-
nefícios da comunidade.

Finalmente, uma palavra quanto ao que isto pode sig-
nificar para o mundq.

Atualmente, a esperança mais candente para o mundo
é a de uma paz duradoura na qual a vida seja garantida,
o progresso possível c a liberdade possa florescer.

A PAZ COMO OBJETIVO

Em todas as partes do mundo só poderemos conseguir
uma paz e progresso duradouros se as nações diretamente-

•em causa tomarem a iniciativa no. sentido de nlcançá-los.
E em nenhuma parte do mundo poderá haver uma verda-
deira associação se um dos sócios dita o rumo a tomar.

Não creio que haja um grupo de paises em melhores
condições do que o nosso para indicar o caminho para o
desenvolvimento de tal associação. Seria um exemplo para
todo o mundo, um Hemisfério Ocidental em franco progresso,
demonstrando, com suas ações, a ajuda e respeito mútuos. É
por esse exemplo, mais uma vez representaremos algo maior
do que nós mesmos.

Durante três quartos de século, muitos de nós estive-
inos unidos'na Organização dos Estados Americanos, eseus
antecessores, numa busca conjunta por um futuro melhor.
Há onze anos atrás a Operação Pan-Americana foi lançada
como iniciativa brasileira. Mais recentemente, nos reunimos
em uma Aliança para o Progresso, cujos princípios ainda
nos guiam. Agora nosso objetivo para a década de 1970 de-
veria ser um decênio do ação para o progresso das Amé.
ricas. ~ .

Ao procurarmos forjar uma nova associação devemos
reconhecer que somos um» comunidade de povos altamen-
te diferentes. Nossas culturas são diferentes. Nosso modo
de ver é freqüentemente diferente. Nossas reações emoclo-
nais são, muitas vezes, diferentes.

A associação — o relacionamento mútuo — 'não 
surge

naturalmente. Exige esforço.
Compreenslvelmente; talvez, nasceu um sentimento em

muitos setores da América Latina de que os Estados Uni.
dos "não se importam mais".

•» A- minha resposta a isto é simples.
Nós nos importamos. Eu me importo. Visitei quase todos

os vossos países. Enccntrci.me com a maioria dós vossos di-
rigentes,

Conversei com o vosso povo. Constatei as vossas gran*
ries necessidades, bem como as vossas grandes realizações,

E sinto, tanto no meu coração como no meu espírito
paia que a Paz e a Liberdade possam subsistir no Mundo,
não há tarefa mais urgente do que erguer os famintos e o-
desamparados e tornar realidade os sonhos daqueles que a*,
piram, a'unia vida melhor.

No momento presente, compartilhamos de uma oportu.
nidade histórica.

Ao olharmos, juntos, as últimas décadas do Século, an.
levemos tarefas que exigem o que há de melhor em todos
nò>. Mas essas tarefas são difíceis, precisamente por-
que significam a diferença entre o desespero e a reali-
zaçáo para a maioria dos milhões de pessoas que viverão
na América Latina no ano 2.000. Essas vidas são para nós
um desafio. Essas vidas são a nossa esperança. E não po-
deríamos obter recompensa mais honrosa do que ver. nossos
esforços coroados pela paz, prosperidade e dignidade na
vida desses 600 milhões de seres humanos, cada um tão
precioso c cadr. um tão singular — nossos filhos e nossa
herança.

(Mais América Latina na página 7.)

m

m

*«----0ffj||gj 'iiiMlMiii1>ÉmhiÉi<tiiii'iiiiii7 : ' ' i ii



'

4 CUfítu-iú DA MANHA, Sábado, 1 de novembro de 1969

Tórmente maior
1. 'L-lUt-Ci ,.,.

MUNDO POLÍTICO

l

m '¦¦li

I
V

r-

Is.,
fí

O presidente da República afir-
mou, em seu discurso de posse, o
propósito de revolucionar a edu-
cação, a saúde e a agricultura,
"para libertar o nosso homem dos
seus tormentos maiores e integrar
multidões ao mundo dos homens
válidos". E desde já reclamou a
ajuda de todo o povo para a exe-
cucâo dessas metas que oanham,
assim, uma dimensão Driorítíriá,
num pais, como o no«*o, «m nu*
as prioridades costumam colidir
com os orçamentos e a burocracia.

Nos planos educacional e aero*
pecuário,:% Revolução pouco fíi
nestes últimos elheó anos. Por íiw
vez o problema da saúde continun
desafiando todos os oovernos. É
impi^ttloiwnte^», contraste com
outros setores da vida nacional, já
modernizadoa ou inovados de for-
ma nítida. %\;.%^}

O reconhecimento dessa falha
ostensiva na dinâmica da Revolu-
ção vem agora acompanhado do
desígnio do reéuneràr o temno per-
dido o acionar dispositivos de uma
agressiva e realista operação admi-
nistratlva. E, para revolucionar
fisses trts setores básicos da vida
nacional que, unidos, resumem o
destino do homem, o presidente da
República já escolheu os seus exe-
tutores. O ministro da Saúde é
um cientista do Instituto Oswaldb
Cruz. A um agrônomo gaúcho cou-
be a pasta da Agricultura. E o nô-
võ ministro da Educação e Cultu-
ra, vocação política é administrati-
va revelada pelo movimento revo-
lucionário de 31 de março de 1964,
foi deslocado do Ministério do Tra-
balho levando-se em conta princi-
pslmente a sua capacidade de diá-
logo. A Revolução, qué jamais con-
seguiu dialogar com os estudan-
tes, e recebe das universidades
contínuo impacto contestatório que
já alcançou níveis cruciais, deseia
proceder agora a uma aproxima-
ção fecunda com os jovens e os pro--
fessores. O presidente proclamou,
aliás, sua firme crença no diálogo
entre es gerações e na alma ge-nerosa da mocidade.

DIALOGO II

O problema educacional che-
gou a um ponto de tal modo cri-
tico que reclama, para resólve-lo,
não um miniltro de Estado, mas
úm^ è^diste^JPiís em crescente
desenvolvimento -industrial, mas
•indp q sempreiíPaí* agrícola (em-
^«N^fS&tylrurais, como no-
tou o presidente da República no
teúv discurso de posse), o Brasil
einda lenteia e tateia, na adoção e
fixação de ume filosofia de ensino
que ao mesmo tempo acompanhe
* produza, em termos multiplica-
dà^^«tíado »«l*o tecnológico.
A educação^ para o desenvolvimen-
to ainda não se impôs « proera-
mação administrativa — e talvez
nela simoles razão de que o oro-
nrie conceito de erlucii^io br»eil«í-
ra ainda não se clarificou. É dis-
forme e caótica no plano da pres-.
táção de serviços pedagógicos; as-
s|m como é socialmente injusta no
plano djt oportunidades, já que o
seu antidemocrático sistema de"pirâmide" elimina, ,nos vários es-
Maios, os milhões de iovens con-
denados, .< pelas suas orioens do-
mestiças, a só cursar determinados
anos ou ciclos. Uma investinaeão
í»overn*Bi7-.rtt»l a receito da oro-
'•-••"neia dos jovens oue batem às
portas das universidades (aliás às
vezes trancadas por falta de va-
«as) verificaria aue em sua quase
totalidade eles pertencem à cha-
mada classe média superior.

Na verdade, a IMorma Univer-
*itã>ia ooueo ou nada reformou. A
falta de salas de aula e eóuina-
mentos, a baixa remuneração dos
nrofessôres, a indústria do livro
didático aue continua ceifando im-
Piedosamente a economia domésti-
ca de milhões de famílias, a pulve-
macio de recursos em programas
**e bôhas de estudo — eis alguns
•tens, tomados ao acaso, que do-
'¦•.—• ntam a extensão desse desa-
f;t>. Dum outro plano poderíamos
riíar o problema do descaso çul-
t >ral, desatualização tecnológica e
emigração de cérebáos impedidos
por motivos financeiros ou mesmo /
políticos de devolver ao Brasil,

;-';- ¦¦ -. "¦' Tvfivy ?-¦¦;% w

através do magistério ou da pes-
quto ejentífica, unia aprendizagem
quase sempre patrocinada ou pos-
sibilitada pelo nosso País. Mas isto
é apenas um terrível pormenor, já
que a prova da derrota pode ser
surpreendida desde o campo da
educação de base, no qual ó mais
contundente a pressão da expio-
são demográfica.

O novo ministro da Educação
procede do Ministério do Trabalho.
Está familiarizado com os proble-
mâs e aspirações das classes assa-
lariadas, alcançadas por uma rígida
política salarial de um lado, e do
outro pela justa e natural aspira-
ção de ascensão democrática, atra-
vis da garantia de oportunidades
de trabalho aos seus filhos. Co-
nheçe também as novas caracterís-
ticas do diversificado mercado de
trabalho das grandes cidades e das
regiões que, em todo o País, estão
industrializando-se ou acolhendo
unidades industriais de caráter
pioneiro. Pela sua formação pro-
fissional e vivências administrati-
vas e políticas, dispõe, para o pro-
blema educacional, de uma visão
diferente daquela que tanto tem
estreitado a atuação de ministros
meramente bacharelescos, que ja-
mais estiveram numa fábrica e ja-
mais. dialogaram com um metalúr-
gico grevista de Osaáco. É de es-
perar-se que, provido dessa expe-
riência, possa êle promover inclu-
sive > a integração Universidade-
Empresa, necessária ao salto pre-
visto no protji-ama de desenvolvi-
mento global da Revolução. 

'.",'.

Em seu discurso de posse, o
novo presidente pregou ò apressa-
mento do futuro e um avanço tec-
nológieo capaz de ser partilhado
por toda a Nação, e manifestou a
sua decisão de praticar um tipo de
governo qüe prepare as bases de
nossa participação em programas
nuclear e espacial. Esse futuro tes-
temunho da vocação de grandeza
do Brasil dependerá, de forma de-
cisiva, do comportamento do Mi-
nistério da Educação neste qua*
driênio. .V ¦vm -íh
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Meu amigo /ilóso/o (autor de A
Fantasia Exata} íne diz que falta tt nós
todos solidão. Ô hoinéni das grandes
cidades, de Letvis Mtim/ord, não possui
mais nenhuma solidão. E, no entan-
to... Como há solidão em nós! Como
somos realmente solitários nas megâ-
poles modernas e picassianas. Gilber-
to Amado, referindo-se a Copacabana,
costumara dizer, num tom inesquecí-
«ei: "Aquilo é uma estranha mastrea-
ção cubista." E quantas, solidões pa-
téticas se escondem nesses longos edi-
fícios, impassíveis, entre mar e mon-
tanha.

Sim, falta-nos solidão. Não só a
solidão exterior ou física, mas a pró-
pria solidão interior* Vivemos uma si-
tuação paradoxal: somos e não somos
solitários. Em meio à mais absoluta
falta de solidão externa e interna, ou
psíquica, sentimo-nos solitários. Tra-
ta-se de um paradoxo trágico, certa-
mente o Mais típico do, mundo contem-
porâneo. A falta de solidão aliada ao
sentimento angustiante de solidão. De
tal modo o homem carece de uma cer-
ta solidão que Eené Voillaume restau-
rou, nas Fraternidades de Charles 4*f
Foucáuld, c pequena cela individual,
depois de uma longa experiência de co-

INTERNACIONAIS

A solidão humana
letividade absoluta. Ou integral cole-
tivismo.

Thomas Merton, Martin Buber,
Thoreau, Max Picard em. O. Mundo do

•Silêncio nos jataram profundamente da.
solidão como uma das exigências niais
genuínas da alma humana e, ao 'fliesmo
tempo, como um peso dilacerante. Tlio-
mas Merton, o Santo Agostinho do Sé-
culo XX, escreveu todo um livro —
Thoughts in Solitude — a respeito dês-
se problema, que êle próprio não che-
gou a resolver direito, sempre dividi-
do entre o ideal co?»unitário trapista
e o ideal solitário cur.tusiano.. Eivtre
a Cartuxa e a Trava oscilara esse co-
ração ardente e simples, que acabou
resolvendo de modo temporário a sua
dilaceração, através de freqüentes e
extensos retiros no eretnitério do fio-
resta, ali mesmo na fazenda dos Tra-
pistas, em Gethsemani.

O livro mais belo e comovente de
Dorothy Day é, sem dúvida, A Longa
Solidão, a história de suas experiências
em Nova York. Por que The Long Lo-
neliness? Porque, em meio às maiores
agitações de uma vida intensa, de líder
social, de jornalista, de escritora-, de
grande mulher,' Dorothy Day esteve
sempre só, mergulhada na mais funda
e dramática solidão pessoal.

Antônio Carlos Villaca

Thomas Merton terá sido em nosso
tempo, o caso mais agudo dessa busca
de uma solidão autêntica. Em Seeds
of Còntemplation e em No man, is an
islandj êle já nos exprimira esse desejo
de romper com o mundo e partir para
uma vida de totalidade na solidão.
Mas quem melhor expressou a essên-
cia de um tal impulso humano foi Car-
donnel, em seu opúsculo extfaordiná-
rio, definitivo: Ce que je crois — "As-
sumir as inquietações dos outros e es-
variar-se de si mesmo." Não será esta
a síntese da perfeita .Alegria,- de que
nos falava Francisco? Não -é* mesmo,
Julien Green?

O mundo evolve, é claro. As fôr-
.mulas do passado não são mais as do
presente, em seu dinamismo avassala-
dor. A própria Raissa Maritain estudou
muito bem a evolução da consciência
moral, no seu livro sobre Abraão, que
já antes impressionara Kierfcegaard. A
consciência do homem euolve, nas suas
aspirações mais íntimas ou mais se-
cretas. Mas há, ao longo da história
humana, um desejo constante e inalie-
nável, o da solidão, o da intimidade
do ser consigo mesmo. Secretum meum
mihi.

Paulo de Castro

Conversações Moscou-Peqnim
A aceitação pela União Soviética

de conversações com os Estados Unidos .
sobre a limitação das armas estratégi-
cas indica que as suas conversações
com a China Popular tendem a um
acordo, que pode ser limitado e exigen-
te ainda dé longas e laboriosas nego-
ciações, mas julgado possível em Mos-
cou. Ou talvez de uma forma mais
exata: julgado provável. Para saber
se poderia, deveria, ou seria aconse-
lhável- limitar as suas armas estraté-
gicas, em negociações com os Estados
Unidos, é que o burocrata soviético
designado primeiro-ministro foi a Pe-
quim conversar com Chu En-lai e
preparar as atuais negociações.

De fato, a convicção profunda dos
soviéticos é que jamais haverá uma
guerra nuclear com os Estados Unidos
embora a mass media da burocracia,
para fins de unidade interna, e de jus-
tificação do poder .totalitário, da cen-
sura e. da hegemonia sobre os países da
Europa oriental, afirme o contrário.

Na verdade os soviéticos acreditam
apenas em guerras localizadas e de
forma alguma numa guerra total entre
as duas grandes potências, ligadas por
interesses tanto no espaço sideral como
no fundo dos mares, a coexistência
transformada em condomínio, sendo,
como vemos, um programa na verdade
romrleto.

Não havendo o perigo de uma
"uerra nuclear com os Estados Unido?

(e o Vietnam, apesar de tudo, demotis-
trou a existência de um limite além
do qual, por sua deliberação, o governo
dos Estados Unidosxnão assumiria ris-
cos), perante a convicção reforçada da
inutilidade de gastos fantásticos com
armas inúteis, aos soviéticos apresen-
tava-se com urgência o problema da
China (o único ponto do mundo on-
cie hoje -poderiam ser usadas armas
nucleares). A possibilidade ou não
possibilidade de limitar as suas armas
estratégicas estava assim ligada à Chi-"na. 

A reunião, no próximo dia 17. de
americanos e soviéticos em Helsin-
que significa q\ie as conversações sino-
soviéticas evoluíram no sentido de ai-
gum entendimento quanto a fronteiras.
além de outros pioblemas, todos de
sentido não-ideológico, que permitem
admitir a supressão do perigo imediato
de guerra. As notícias sobre a visita
a Pequim de Patolilchev. ministro so-
viético do Comércio Exterior, e do en-
vio de uma delegação chinesa a Mos-
cou, a titulo ou pretexto das festas do
7 de Novembro, confirmam uma dé-
tente no plano das relações .entre go-
vemos, e porque a única guerra nu-
clear possível seria entre a União So-
viética e a China ou mais exatamente
da União Soviética à China Popular.
Moscou aceitou as conversações com
os Estados Unidos sobre a- limitação do.c
armamentos estratégicos, ao ser admi-

tido em Moscou pelo menos um adia-
mento no confronto com Pequim.

• ' Esta é a questão fundamental. Se-
- cundàriaménte, os burocratas'de Mos-

cou querem conversar com todos, para
dar ao mundo a impressão de que po-
dem invadir países — no caso a Tche-
co-Eslováquia socialista -v- sem que is-
so tenha qualquer conseqüência nas
relações internacionais.

E na verdade para muitos líderes
ocidentais isso não tem importância.
No mundo adulterado, pervertido e
doente, que nos deixaram o nazismo e
o stalinismo a ocupação de territórios
e a liquidação1 de novos nada significa.
Os exemplos são muitos e no caso —
pois se trata agora dõste caso — a
União Soviética quer, pelas conversa-
ções com a China, Estados Unidos, com
a França e outros países, demonstrar
aos tchecos a inutilidade da sua re-
sistência e a alguns partidos comunis-
tas o mal fundado da sua oposição.

O quadro é transparente, mas co-
mo a História não tem, ao contrário do
que pensa Brejnev, um convênio com
a União Soviética no sentido de tra-
balhar gratuitamente em seu favor, o
tempo que os chineses vão ganhar
por estas conversações evitando um
ataque nuclear de Moscou talvez sirva
para criar armas estrategiras dr sen-
tido pouco limitado, Ét-tc c um outre
diálogo com Moscou.

Cama é prova de fogo
para Filinto Müller

A liderança do Governo que acaba de se instalar já tem um proble-
ma de meditação e nele já começa a empregar tôq^a a sua argúcia, a fim de
evitar que se transforme na primeira crise para um presidente que promete,
ao País, uma fase de bonança: a'aprovação, pelo Senado, do nome do sr.
Luís Antônio da Gama e Silva para o cargo de embaixador do Brasil em
Portugal. Essa será, ao que se revela, a primeira mensagem subscrita pelo
general Mediei a ser encaminhada pròximamente ao Poder Legislativo, o
que amplia, sobremodo, a responsabilidade de sua liderança naquela Casa
Legislativa. Colocada como foi a liderança governista do Senado em mãos
calejaüas, é bem provável," por isso mesmo, que o gerieral-presidente não
sofra, desta feita, a sua primeira decepção, porque é notória a habilidade
do sr. Filinto Müller para enfrentar as chamadas "questões explosivas",
e a indicação do sr. Gama e Silva para uma função que tenha de merecer
o voto do Senado, configura uma carga de alto poder ofensivo. O fato de
a liderança governista do Senado ter sido confiada ao homem certo, não
reduz as implicações políticas nem a importância da peleja qüe vai ser ali
travada, quando os senadores tiverem dé conferir o placet ao ex-ministro
da Justiça. <"\ ¦ .- •

Nunca estimou •

Do sr. Gama e Silva se diz, comu-
mente, no Congresso, que êle jamais
estimou a instituição parlamentar- e
menos ainda os congressistas1, muitos
dos quais guardam dele uma impressão
que pode, inclusive, não ser a real, mas
que dificilmente poderá desvincular-se
do homem que tendo tudo para ser es-
timado pelos parlamentares, geralmen-
te é confundido com tudo de mal, que
desabou sobre a cabeça dos congres-
sistas no período em que as institui-
ções entraram virtualmente em colap-
so. É evidente que o sr. Gania e Silva
desfruta, no próprio Senado, de algu-
mas afeições sentimentais, mas a im-
pressão que. se colhe entre senadores
é a dè que .nem mesmo assim estará
êle livre do vexame certo e deflníti-
vo, se o sr. Filinto Müller não se des-
dobrar em esforços inauditos.

Agrada a Arena

Continua repercutindo intensamen-
te, nos círculos arenistas, e até mesmo
em determinadas áreas oposicionistas, o
discurso pronunciado pelo novo presi-
dente da República. Traduzindo, em
linhas gerais, o sentimento que o pro-
nunciamento do general Mediei provo-
cou no seio 'do grêmio situacionista, o
senador Manoel' Vilaça, vice-lider. da
bancada arenista do Senado, afirmou:"Desde que me entendo, -este foi o mais
sereno, o mais lúcido, o mais enérgico
.e-o mais objetivo pronunciamento fei-
to por um presidente da República, o
que revela possuir o general Mediei
qualidades de estadista." ¦

A boa palavra
'¦'¦¦ Embora não esteja desernpenhan-

do presentemente qualquer mandato
eletivo,, o, prof. Nestpr Duarte, què é"um fcòs lideres do MDB na Bahítt, òb-
servava, numa conversa informal com
èrerjp*rti|em, oBt«m>i_?io Mont^Vque
o>gené'r$[yGarra6tazú Mediei "começou
trazendo a -boa palavra". Para ò mestre
baiano, "o discurso do novo presidente
da República tem acentos pessoais 

'de
afirmação que lhe dá singularidade e
importância".

MDB queria mais
O, líder do MDB ha" Câmara dos

Deputados, sr. Humberto, Luceha, que
retorna ao_:Rio, depois de haver passa-
do a semana em Brasília, declarou à
Imprensa, ontem, que "o discurso de
posse do presidente Mediei, apesar de
sua tônica humanista (pois S; Exa., se
preocupou muito em reafirmar o seu
respeito aos sentimentos de liberdade e
de justiça que alicerçaram a formação
do caráter do povo brasileiro),, a nosso
ver não correspondeu à expectativa da
grande maioria de nossos compatrio-
tas". "Sobretudo" — ajuntou Lucena —
"no que se relaciona com a redemocra-
tização do Brasil, porquanto o presi-
dente insistiu na manutenção de duas
ordens jurídicas: uma de caráter insti-
tucional. e outra constitucional". Inda-
ga, a seguir, o sr. Humberto Lucena:. "O
que é a Constituição hüm estado de di-'
reíto, senão a lei maior que regula a
estrutura e o funcionamento de todas
as instituições?" E sublinhou d líder
paraibano: "Apesar de'conhecermos as
dificuldades, com que se defronta o nô- -
vo presidente dá República nos pri-
meiros momentos de seu Governo para •

DE SÃO PAULO

desde logo revogar as medidas excep-
cionais que ainda estão em vigor, re- .
novamos o nosso veemente apelo a S.
Exa. no sentido de restaurar — no
menor prazo possível — todas as fran-
quias democráticas, pois o diálogo fran-
co, em torno dos problemas nacionais,
no qual o presidente emprega toda ên-
fase, somente terá condições de ser tra-
vado num. ambiente de plenas garan-
tias constitucionais." Adverte o lider
oposicionista: "Nesse sentido, as nos-
sas esperanças se voltam para aquelas
palavras do presidente da República, a
respeito' da Imperiosa necessidade da
"participação de todo' o povo brasilei-
ro no desenvolvimento nacional, para
qüe ninguém se tenha como expectador
e todos se sintam agentes do processo."

Valor das críticas
Despedindo-se ontem de seus au-

xiliares do MEC, o deputado Tarso Du-
tra, que já reassumiu sua cadeira na
Câmara, afirmou que "das criticas que
ali recebeu" pode "renovar as ener-
glas para a luta que levou à universl-
dade, em apenas 31 meses, cerca de 383
mil universitários. Antes — precisou
— só freqüentavam as escolas supe-
riores do País 182 mil estudantes.

Os líderes

Além do sr. Filinto Müller que vai
comandar-a-bancada arenista do Se-
nado, foram escolhidos para assessora-
lo, na liderança, os srs. Manoel Vilaça,
Wilson Gonçalves, Eurico Rezende, Pe-
trônio Portela é Antônio Carlos Kon-
der Reis. O líder do MDB continua sen-
do o sr. Aurélio Viana, que vai ser as-
sessorado pelo acreano Adalberto Se-
na. «Na Câmara, a liderança governista
está confiada ao sr. Geraldo Freire, que
vem do Governo anterior, o qual con-
tara com a cqiaboraçã.o de cerca de
15 vice-liderès. Os vices.que yão atuar^.
no plenário, são: Flávio Marcílio,. León
Pérez, Arnaldo Prieto, Virgílio Tavòra,
Eui Santos, Cantidio Sampaio e Àuri-
no Valois. O lider emedebista da Câ-
mara, como se sabe, é o paraibano
Humberto Lucena, que tem como auxi-
Hares.de plenário os srs. Jairo -Brum,
Alceu Carvalho, João Menezes e Afon-
so Celso.

Capanema rejeitou

« O deputado Gustavo Capanema,
insistentemente convidado para a 11-
derança arenista.da Câmara, recusou a
investidura, alegando motivos pessoais"
plenamente justificáveis.

Até dia 20
Enquanto o dia 20 de novembro

não chega, o sr. Rondon Pacheco vai
atuando na Câmara como "coordena-
dor das lideranças". Mas no dia 20 es-
tara êle na presidência da ARENA,
cargo que acumulará, mais tarde, com
o de presidente daquela Casa legisla-
tiva.

No Exército

O general Lira Tavares vai ser ho-
menageado pelo Alto Comando do
Exército, às 14 horas de segunda-feira,
e, às 15 horas, passará o cargo de mi-
nistro ao seu sucessor, o general Or-
lando Geisel.

Análise crítica
SAO PAULO (Sucursal) — Ainda re-
percute na área política paulista a aná.
lise e a crítica feitas pelo senador Car-
valho Pinto relativas à promulgação da
Nova Carta Magna e à reabertura do
Congresso Nacional.

As críticas construtivas do senador
por São Paulo à atuação da Revolução
no plano político, institucional e par-
tidário representa o pensamento de lar-
gos setores da opinião pública e res-
soaram com a maior intensidade, poisforam-as primeiras restrições públicas,
na área da situação, à nova Constitui-
cão do País. .

Já no início da semana passada o
ex-governador deixava clara sua po-sição ao reafirmar aos jornalistas a dis_
posição de não disputar a sucessão pau-lista através do pleito indireto consa-
grado pela Constituição, no que diz
respeito às eleições de 1970. Ainda na
sua rápida entrevista aos jornalistas,
CP lamentava aMnanutenção da vigén-
cia dos Atos Institucionais. Aliás, jáno último pleito indireto para o' Go:
vérno de São Paulo, o ..senador Carva-
lho Pinto se retirou da 

'luta 
sucesso-

ria, apesar de contar com o apoio qua-se unânime da Assembléia Legislativa,
colégio eleitoral que elegeu o atual go-vernador.

Não mais investido da convicção de
candidato potencial ao Governo de São
Paulo, o senador arenista seguiu para
Brasília disposto a fazer uma análise
profunda e corajo-a, definindo suas po--
-ições de maneira conslrutivi diante d*
nova ordem constitucional.

Considerado um grande adminis-
trador pela obra realizada durante seu
governo, o que lhe proporcionou uma
inegável liderança popular, seus adver-
sários o apontavam como um político
medíocre. Acusavam-no de omissão
nas horas decisivas e citavam seus pro-
nunciamentos como demasiadamente
cautelosos.

Essas criticas, entretanto, foram sen-
do desmentidas pelos fatos, quando
convidado a candidatar-se a um car-
go político por excelência, disputando
uma cadeira no Senado.

Já durante sua campanha defende
intransigentemente o voto direto e cri-
tica o processo de desnacionalização
que o País atravessava. Posteriormen-
te, no Senado, apresenta o projeto do
salário de .emergência, inicialmente' criticado por membros do Governo, mas
finalmente aceito com algumas corre-
ções. Mais recentemente, tendo o Go-
vêrno federal considerado indispensá-
vel a promulgação do Ato Institucio-
nal ii° 5. ocasião em que muitos per-maneceram apenas -aguardando o de-
senrolar dos acontecimentos", manifes-
tou sua posição, juntamente com oú-
tros colegas do Senado, em telegra-
ma dirigido a0 presidente Costa e Sil-
va, em termos respeitosos, mas firmes.

O pronunciamento da última sema-
na, feito da tribuna do Senado — sa-
lienfam os seus amigos e correligioná-
rios — contribuiu para a fixação d«
sua liderança em São Paulo, manten-
clü-se dessa forma, c com mais auten-
ticidade pelo fato de haver se afãs-
tpdn da sucessão de 1970, como o prin-cipal lider popular do Estado.

V Esperando
Beckett
Carlos David

Fica-se daqui a imaginar
a aflição qué terá.tido o ge-rente do hotel tunisino d,.»
Naboul, há pouco¦ qticvndo se
mostrou ansioso por transmi-
tir ao seu ilustre hóspede a
boa nova do Prêmio Nobe!
69. Mas o sr. e sra. Beckett,
que ali se achavam em fé-rias, haviam saião para uma
excursão e não se sabia
quando regressariam, poiacom a chuvaraãa os caminhos
ficavam intransitâueis.

Nada mais becfcettiano. o
desenvolvimento da cena
também esta sendo: Onde
fofam parar Beckett e a mu-
Iher? Pelo que. se apressou
em anunciar o seu editor em
Paris, Samuel Beckett —
embora não perseguisse o
Nobel — há de aceitá-lo
tranqüilamente, Não se mos-
trará como um porço-espi-
nho> tal Sartre, em. 64, ào
recusar o galardão. ,'Compá-
recerá .à cerimônia «óleníssi-
ma na Real Academia da
Suécia e tudo mais.

Haverá quem diga que is-
so também é Beckett. Quem
sabei O nada parecendo cons-
tituir a única realidade em
seu universo poético, acei-
tar ou não o prêmio è o mes-
mo.

Os franceses, que ambicio-
navam o Nobel para Mal-
raux, talvez se acomodem.
Afinal, o conterrâneo de Joy
ce há muito que se transpor-
tou com armas e bagagens
para a França-. E o mais im-
portante: o melhor de sua
obra foi escrito, diretamente
em francês. Contudo, con-
vêm observar que a escolha
dessa língua pára 

' manifes-
tar-se, de preferência, -não se
deve a razões de afeto ou
gozo estético. Era o idioma
estrangeiro que o jovem pro-
fessor Beckett melhor' domi-
nova e aprimorou ao. tempo
em que foi leitor de inglês
na Escola Normal Superior,
de Paris. Em outras circuns-
tâncias optaria pelo alemão,
italiano, espanhol, -portu-
guês etc.

Se agora voltarem a per-
guntar a Beckett por que ele-
g'eu o Francês pata Esperan-
do Godot, há de repetir:''—
Porque em francês é mais fã-
cil escrever sem estilo. Isto,
que pode soar como simples
tirada espirituosa, deve ser
entendido tal còmo.o inter-.
pretott Martin- Esslin em Sa-
múél Ejpckett: 'a btisca 'do

Eu:"... em.sua própria.lín-
oua o escritor pode ser ten-
tado a deleitar-se na virtuo-
sidade do estilo pelo próprio
estilo, enquanto • uso de ou*
tra língua, pois forçá-lo a
concentrar toda « engenhosi-
dade, que poderia ser âesper-
diçaãa em puro embeleza-
mento estilístico se eètivesse
usando o seu próprio idioma!
na obtenção da maior clare-
za e economia de eaipressão
possível" (Cf. O Teatro do
Absurdo, pág. 34. Rio de
Janeiro, Civilização, 1968.
405 págs.). -,...

Más onde se meteu, o ni-
iltstá deMalonemeurt? Exis-
te, mesmo?. Vai aparecer?
Esperando Beckett, ouçamos
o que ali resmunga Malone,
prestes a dar com o rabo na
cerca:

— Ora, pouco importa que
eu tenha nascido ou' nãoy vi-
vido ou não, que esteja mor-
to ou apenas moribundo',', fa-
rei como sempre fiz, na ig-
noráncta do que faço, de
quem sou, de onde vim, se
existo...

Por essas e outras, o cato-
lieo André Rousseaux tanto
se encrespou, em 1952, com
o aparecimento de tím autor
que se empenhava em suge-
rir a desagregação do ser.
Admitia a publicista de
Littérature du . Vihgtième
Siècle (Paris, :AIbin Michel,
1955. Vol. 5.°) que Samuel
Beckett produzira "uma das
obras mais siçriiifícativas do
nosso tempo", mas deplorava
que Molloy e Malone meurt
(romances) procla?nassem a
a morte do Homem, como no
século passado outro visionn-
rio sentenciara a morte de
Deus.
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1.* Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 1 de novembro de 1969

LEI DO
" • -

f A, modificação da Lei do Inquilinato que permite_
ao Juiz a realização de um acordo entyre locador e lo-
catário» sempre que o primeiro atender às exigências
legais para o pedido de retomada do imóvel, vem-se
caracterizando como a principal inovação à legislação,
uma vez que inúmeros processos estão sendo decididos
logo ao seu início, evitando gastos para o inquilino e
permitindo o desafogo dos serviços judiciários.

l A simplificação do processamento das ações de des-
pejo constante da lei recentemente editada está-se mos-
tràndo vantajosa, tanto para os inquilinos como para os
proprietários e> principalmente, para a Justiça, O de-
sembargador Luís Antônio de Andrade, autor do novo
texto,. em entrevista ^exclusiva "ao 

CORREIO DA
MANHA, mostrou a sua satisfação em saber que nesses
trinta dias de vigência da lei as modificações introdu-
zidas já apresentam resultados positivos, principal-

. mente no que diz respeito "ao término da possibilidade
de o inquilino ganhar tempo na desocupação do imóvel,
com protelações inúteis e descabidas".

INQUILINATO DESAFOGA IVSTIC A
T>/"\"% r r***^-*rA .*-. .-»»bOiU l,Omí.Çu

1 FIM DA NOTIFICAÇÃO
¦'t

' A nova lei, modificando a
redação do § 4.° do art. 11

. da chaniada Lei do Inquili-
nato, suprimiu a formalida-
de da notificação judicial
prévia, hos casos de pedido'de retomada de prédio resi-
dencial para uso do próprio
locador, de seus ascendentes
ou descendentes. No ano pas-
«ado, somente na Guanabara,
foram distribuídas 14 mil no-
tiíicações com pedidos de re-
tomada de prédios residen-' ciais.

A respeito dessa inovação,
o desembargador Luiz Anto-
pio de Andrade explicou a
sua necessidade, afirmando
que "com o decorrer dos
anos verificou-se que de ne-
nhum efeito eram tais no-
tificações, pois o locatário,
intimado, através dela, a de-
socupar o prédio, não a aten--
dia. Preferia aguardar o es-
coamento do prazo de 90 dias
e a subseqüente propositura
da ação de despejo, a fim
de, contestando-a, ir prote-
lando a desocupação do imó-
Vel. Tratava-se, então, de

. um ato. inócuo e sem qual -
quer finalidade prática, a
ocupar, desnecessariamente,
o aparelhamento judiciário:
advogados, juizes, distribui-
dores, escreventes, escrivães,
dactilógraíos e .oficias de jus-
tiça. Em úttjma analise, a
notificação 4ò servia para
acarretar perda de tempo,~ desperdício da atividade ju-
fisdicional e despesas com
custas, taxa judiciária, hono-
rários ádvocaticios, etc. O

"único benefício que com tal
formalidade obtinha o inqui-
Uno era o de ganhar tempo,
benefício esse que, aliás, a

¦nova lei não lhe retirou, pois
. dilatou precisamente de 90

dias — de 30 para 120 — o"prazo 
para a desocupação do

..prédio, no caso de procedên-
cia da ação. Maior benefi-
ciado com a modificação foi
o próprio inquilino, por não

¦.tfnais ter de reembolsar ao
.locador, — lima vez vencido

ho pleito — aquelas despe-
ias".

;: AC6RDO

Outra inovação feliz' e dig-
jna de aplausos na opinião' de todos os magistrados, foi o
de a nova lei ensejar o acôr-
do entre o locador e o loca-
tário, com a fixação de prazo
bastante dilatado para a en-

; trega do imóvel. Em sua
grande maioria, os pedidos
d« retomada são julgados
procedentes, por satisfazer o
retomante todos os requisi-
tos legais que autorizam o
seu acolhimento. Para «evitar

Concurso de
Àrtè já tem
vencedores

Anunciãta Cristina Braz,
de 10 anos, aluna da Escola
de Teatro de Campo Gran-
de, venceu, ontem, a parte
de declamação infantil do 2.°
Concurso Estadual de Músi-
ca e Arte Erudita, realizado
ho Salão Carlos Gomes, na
Mesbla, ficando o segundo e
o. terceiro 'lugares com Ma-
ria Cristina Cruz e Lígia Es-
têves. Eva Cupchik e Josia
Gomes venceram nas cate-
gorias juvenil e adulto, res-
pectivamente. -Na parte de
canto popular, o 1.°. 2.° e
3.° lugares ficaram, pela or-
tíem, com Sandra Regina,
Paulo Pereira e Válter Pinto

. Meireles. Em piano popu-
lar é acordeão venceu De-
eirée Siqueira Loureiro.
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o desfecho imediato da de-
manda e retardar a devolu-
ção do prédio, via-se o loca-
tário, entretanto, na contin-
gència de contestá-la, muito
embora sabendo de antemão
que iria, afinal, sair vencido.
Com a contestação a ação_ se-
guiria com o rito 'ordinário,
demorando, com is*), alguns
meses.

Conhecendo essa realidade,
o desembargador Luiz Antô-
nio de Andrade possibilitou
o ensejo a que, sem dêman-
da, o inquilino obtenha essa
mesma vantagem, pois asse-
gurou-lhe o prazo de seis
meses para desocupar o pré-
dio, na hipótese de sua con-
cordáncia com o pedido do
retomante. E com duas ou-
trás vantagens apreciáveis: a
de, em tal caso, não ter que
pagar as custas do processo
nem. os honorários do advo-
gado do locador. Explicando
que ao seu ver esse é o pon-
to mais alto da nova lei, o
desembargador Luiz Antônio
de Andrade afirmou que "a
oportunidade de acordo que
ora se abre além de concor-
rer grandemente para a har-
monia social, conciliando in-
lerêsses antagônicos, reduzi-
rá, por certo, de modo apre-
ciável, o número de ações do
despejo, aliviando os nossos
Tribunais da pletora de fei-
tos que tanto os assoberba'".

MEDIDAS
COMPLEMENTARES .

Ainda com o objetivo de
ensejar o acordo entre in-
quilino e proprietário e de
desestimular a procrastina-
ção do feito, adota a nova
lei três medidas complemen-
tares de grande alcance: 1)
sentença imediata sempre
que não haja necessidade de
prova oral; 2) autorização
para o juiz reduzir o prazo
de 120 para 30 dias quando
o inquilino vise a retardar o
feito proposltalmente; e 3)
retira o efeito suspensivo da
apelação da sentença que de-
creta o despejo.

Explicando-as, o desem-
bargador Luiz Antônio de
Andrade afirma: "A primei-
ra medida autoriza o juiz a,
naqueles casos em que a ma-
teria a decidir seja somente
de direito e que não haja ne-
cessidade de prova oral (tes-
temunhas, depoimentos pes-
soais etc), proferir desde lo-
go a sentença, sem necessida-
de de prévia designação de
audiência de instrução e jul-
gamento. Nesse particular a
lei adotou, para as ações de
despejo, o princípio geral
consagrado pelo Anteprojeto*
de Código de Processo Civil,
de autoria do professor Al-
fredo Buzaid, hoje ministro
da Justiça (artigo 359, n. I).
A segunda é a que manda
que o juiz reduza o prazo
para a desocupação do pré-
dio de 120 para 30 dias, quan-
do entre a data da proposi-
tura da ação e da sentença
houverem decorridos mais
de seis meses. Com isso fi-
cam praticamente coibidos
os pedidos de diligências pro-
telatórias, visando a retardar

julgamento do feito. A ter-
ceira é a,que retira o efeito
mispensivo da apelação da
sentença que decreta o des-
pejo. Se tal efeito suspensivo
se mantivesse, passaria a ape-
lação a ser utilizada, na gran-
de maioria dos casos, como
medida de mero retardamen-
to da demanda, ficando, as-
sim, prejudicado o escopo
principal do legislador, de
incentivar o acordo entre lo-
cador e locatário. Ademais
— prossegue o desembarga-
dor — estabelecido como re-
gra o prazo de 120 dias para
a desocupação do prédio, é
indiferente para o inquilino
que a apelação tenha, ou não,"efeito 

suspensivo, pois qua-
tro meses é tempo bastante
para que a mesma seja apre-

ciada em segunda instância."

DILATAÇAO DE PRAZO

l^MHV

Concluindo, o desembar-
gador Luiz Antônio de An-
drade assinalou que a nova
lei eleva de cinco para dez
dias o prazo para a contes.-;
tação da ação de despejo
quando a mesma se fundar
em falta de pagamento do
aluguel. E, explicou: "Embo-

ra tradicional entre.nós esse
prazo de cinco dias, sua in-
suficiência era notória, pois
freqüentemente — principal-
mente na classe pobre — o
inquilino se via despejado,
irremediavelmente, por não
ter conseguido, a tempo, con-
tratar advogado e outorgar-
lhe procuração ou obter o
benefício . da justiça gra-
tuita."
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Des. Luís de Andrade está feliz com o. êxito da Lei

Landry: Rio
vai ter mais
telefones eni 70

O presidente da Compa-
nhia Telefônica Brasileira,
general Landry Sales, anun-
ciou que está muito confianr
te na melhoria do sistema
telefônico da Guanabara, a
partir do próximo ano, com
a inaguração de novas esta-
ções e a substituição do an-
tigo equipamento "dentro do
plano de expansão da em-
presa".

O general Landry Sales
fêz essas declarações .ao re-
gressar, ontem, dos Estados
Unidos, onde participou, em
Washington, da Convenção
da USITAS (United States
Independent Telephone As-
Boriation), que reúne as
principais empresas de co-
muhicação por telefone nor-
te-americanas.

Ressaltou o general Landry
Sales que ficou muito satis-
feito ao constatar que a CTB,
em comparação com os Es-
tados Unidos e outros pai-ses, "está no caminho corto
para a reorganizarão cio nos-
so sistema telefônico".

Finalizando, disse o presi-
dente da CTB que "se é ver-
dade que nós no Brasil te-
xnos problema? com a falta
de telefones, o paradoxal é
que os Estados Unidos tam-
bém têm problemas às' vê-
zes até maiores com esse sis-
tema, pelo excesso de apare-
lhos, que exige uma rede ul-
traperfeita e funcionando em
bases as mais complexas".

MARGEM DE LVCRO
PARA FLOR É DE
50% EM FIISADOS

O delegado regional da SUNAB previne ou* «a
autarquia, em colaboração com a Secretaria de Áeri-cultura, exercerá severa vigilância sobre os vende-dores de flores hoje. amanhã e segunda-feira" Amargem máxima de lucro estabelecida para os' vare-
jistas é de 50%. a fim de impedir -n costumeiro
abuso que ocorre durante a época de Finados, por partede revendedores e varejistas.

TABELA

A SUNAB divulgou on-
tem o tabelamento dos
preços das flores para o
período de Finados que
hoje se inicia. Agapantos
roxos custarão NCr§ 4,00
a dúzia; palmas holande-
sas de côr natural,
NCrS 6,50; palmas holan*
desas brancas, NO$ 3,00;
rosa de. cabo comprido,
NCrS 7.50; rosa de cabo
curto, NCrS 1,00; cravos
miúdos salão; NCrS 1,50;
c-ooos-de-leite. NCrS 1,00;
lírios, NCrS 2,00; marga-
rirlas campistas
NCr? 0.50; saudades lila-
ses e roxas, NCrS 0,75; e
as chamadas flores miú-
das custarão NCrf 2,50 o
maço com três dúzias.

BARRACAS

Foi autorizada, também,
a instalação de barracas
para a venda de flores e

velas nas proximidades
de todos os cemitérios da
Guanabara, -a- partir de
hoje.

DÚVIDAS

Em cada barraca o co-
merciante terá qúe colo-
car um cartaz com a ta-
bela de preços das flores,
em letras dó tamanho de
3 cm, em local de fácil
leitura para que "se evi-
tem os enganos ou dúvi-
das oue surgem todos os
anos".

FISCALIZAÇÃO

As autoridades estão
alertando a população no
sentido de denunciar
qualquer irregularidade
nos preços. Os fiscais se-
rão identificados por bra-
cadeiras e agirão imedia-
tamente, punindo o co-
merciante infrator. ,

Dada afirma

que voltaria
ao cangaço

— Lutei no cangaço por
minha vida, pelo meu mari-
do, pela minha familia. So
Corisco fosse vivo hoje, e
voltasse a lutar, eu iria com
êle. — Foi com estas pala-
vras que Sérgia da Silva
Chagas, a Dada, mulher de
Corisco, resumiu os motivos
que a levaram a se unir com
o grupo de Virgulino Ferrei-
ra, o Lampião, no ano do
1931, "e com eles participar
da revolta que ocorreu por
todo o sertão nordestino".

.Dada foi apresentada on-
tem à Imprensa pelos produ-
tores do filme que reconsti»
tui a luta de Corisco no can-
gaço. Juntos à ex-cangacei-
ra estavam Leila Diniz, que
a interpreta no filme, e Mau*
rício do Valle. responsável
pelo papel-titulo. D. Sérgia
da Silva Chagas, após o lan-
çamento da produção eme-»
matográfica, a ser realizado
na próxima segundarfeira,
no cinema São Luiz, retor--
nará a São Paulo, onde te
submete a tratamento para
adaptação de uma perna
mecânica, uma vez que per*
deu a perna esquerda ao ser
presa, em 1940, em Barra do
Mendes, na mesma ocasião
em que seu marido íoi aba*
tido pelos soldados., '

^ --»«»»»*^j Pl%, 
~\^^fFACA UMA

LINDA BANDEIRA
E GANHE 0 BRASIL
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DE PRÊMIO
ganha você.
ganha a professora,
ganha a escola.
AVISO IMPORTANTE AOS
CANDIDATOS:
Veja no Suplemento Feminino de amanha Instruçõescompletas sobre este concurso, bem como o molde dabandeira nas medidas exigidas.

AQUI ESTÁ Ò REGULAMENTO:
.1) - A bandeira deve ser executada segundo Instruções

publicadas no CORREIO OA MANHÃ.
2) - A bandeira pode ser feita com qualquer material: madei-

ra, alumínio, tecido, isopor, tudo. Observe que as cores
sejam respeitadas. Não pode haver avesso.

3) - Cabe à professora escolher a melhor bandél.rVtia cias»
se ou promover uma votação entre os. alunos.

4) - A Diretora e os professores escolherão a bandeira
mais bonita da escola.

5) • A melhor bandeira da escola deve ser entregue ao Su-
plemento Feminino' dò CORREIO DA MANHA, à Ave-
nida Gomes Freire, 471 » 3.° andar ou em qualquer de
nossas Agências no Centro.ei nos bairros, com enve-
lope fechado contendo nome do aluno, nome do pro-íessor e nome da escola até o dia 17 de novembro às
18 horas.

6) - Uma Comissão formada por quatro pessoas escolhidas
pelo CORREIO DA MANHÃ julgará a melhor bandeira
brasileira dentre todas as concorrentes'.

7} «O autor da melhor bandeira da cidade tera..como prê-miò uma viagem de quinze dias pelo Brasil, com
acompanhante. Poderá escolher a data mais cohveni»
ente para a viagem.

8} - Os colocados em 2.» e 3.» lugares receberão"coleções
de História, do Brasil de Pedro Calmon, assim como
a professora do aluno premiado.

-9) - O resultado deste corícurso será divulgado no dia 19
de novembro, data em que se comemora o Dia Naci-
onal da Bandeira.

UMA BANDEIRA NO CORAÇÃO DE
CADA CRIANÇA

Vamos ver quem é capaz de fazer a
bandeira mais linda da cidade. Ela vai fazer vocô
e um acompanhante conhecerem todo o Brasil,
De avião. Peça instruções à sua professora. 

'

PROFESSORA: ",-.."
Uma bandeira no coração de cada criança.
Eis a.tarefa. O CORREIO. DA MANHÃ lança
hoje concurso destinado a estimular, o amor
à bandeira entre todos ps estudantes de
escolas primárias.
Se o seu aluno fizer a bandeira mais linda,
vai ganhar um belo prêmio: conhecer o Brasil .
inteiro. Tudo pago pelo CORREIO DA MANHÃ.
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da Manhã

.,

•promoção do Correio
dia a dia jornal' melhor

(Colaborando com a'campanha "Uma Bandeira emCada Sala, de Aula", da Assessoria Especial de Relações Públicas da Pre&idáncia.dà República).
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O presidente
hora a hora

BRASÍLIA (Sucursal) —
O general Garrastazu Mediei
dedicou o primeiro dia de
governo ao exame de pro-
blemas administrativos e po-
liticos e ao preenchimento
dos cargos de assessoria ain-
da vagos.

Abatido pelo desgaste íi-
Rico resultante das diversas

ssolenidades a que compare-
ceu na véspera, o novo pre-
sidente esteve em seu gabi-
nete de trabalho, no Palácio
do Planalto, pela manhã e
à tarde.

Manhã

O ae?ieral Mediei acordou
por volta d«s 6h30min e,
após o café matinal, (eu o

. único jornal ioeal e^ uma
«intese do noticiário divul-
gado pela Imprensa de todo
País.

Às 8h30mi*i. acompanha-
do do secretdrio-particulnr,
seu filho Sérgio, e do aju-
(lante-de-ordens, capitão Pa-
chaly, seguiu para o Palácio
do Planalto, distante mais
de .'IO quilômetros.

Escoltado por wm veiculo
da Segurança, o carro presi-
riencial chegou à sede do
Gouérno às 8h55min, parati-
rio ao íado da rampa de
acesso, onde se encontrauam
os clie/es do SNI e dos ga-
binetes Ciuil e Militar. Uma
guarda especial prestou-lhe
as continências cie estilo,
«pós o que ingressou no Pa-
lácio, dirigindo-se ao gabine-
te de despachos, onde depois
de cumprimentar os contí-
vuos e auxiliares, manteve
breve reunião conjunta com
seus principais assessores,
ao término da qual despa-
c/iou alguns processos.

As Wh, recebeu o minis-
tro do Planejamento, sr.
Reis Veloso, que tratou de
vários problemas, entre os
quais a próxima divulgação
do chamado Projeto Brasil.

Após essa reunião,- o pre-
sidente passou a assinar os
atos de nomeação de outros
assessores, entre os quais o
•novo diretor do Departamcn-
to de Polícia Federal, gene-
ral Válter Pires de Carvalho
c Albuquerque.

Às 12/ilOmin, novamente,
acompanhado pelos chefes-
do SNI e dos gabinetes Ci-
vil e Militar, o general Mé-
dici deixou o Palácio pela
rampa principal, voltando a
repetir-se a continência de
estilo da guarda palaciana.

Tarde

O presidente almoçou na
Granja do Riacho Fundo em
companhia de seus íamilia-
res e, depois de brincar ai-
gum tempo com os três ne-
tos, voltou ao Palácio, onde
chegou as 14h55min. Ao pé
da rampa, mais uma vez. as
homas militares. Já no ga-
binete, voltou a examinar
outros processos administra-
tivos, despachos que inter-
ropeu pouco depois, a íim
de receber o antigo chefe do

gabinete Civil e íuturo pre-
-idente da ARENA, depu-
tado Rondon Pacheco, que
foi debater assuntos relacio-
nados com a próxima con-
venção nacional do Partido

governista.

Retomados os despachos, o

presidente só os interrom-

)>eu novamente por volta
das lBháOmin, quando Te-
cebeu a visita do antigo con-
•ultor-geral da República,
professor Adroaldo Mesqui-
ta da Costa, lio do marechal
Costa e Silva.

O exame de processos e
assinatura de atos de no-
meação prosseguiu ate as
J8h, quando o presidente
deixou o Palácio e, depois
de receber pela quarta vez
as honras- da guarda pala-
ciana, dirigiu-se ao Riacho
Fundo, acompanhado de seu
íillio e.do a.iudaiUc-dc-oi'-
dens.

Fim de semana
i

O genernl Mediei permn-
vecerá este fim de semana
naquela residência, só de-
vendo ocupar o Palácio da
Alvorada na manhã da pró-
xima segunda-feira, quando
já se icrã despedido dos pa-
rentes que uierain para a

posse e que estarão regres-
-ando a Pórlo Alegre nesse
dia.

A partir da próxima se-
Viana, o presidente iniciará
os despachos de rotina com
os ministros de Estado, de-
rendo para isso elaborar,
veste fim de semana, uma
agenda determinalivu dos
dias e horários em que ca-
da ministro deve compare-
cer ao Palácio do Planalto.

CHEFE DO EMFA ABRE LISTA ^f^ última despedida
•^ é o Consultor T)V T TR A TAVARESDE NOMEAÇÕES DE MEDI Cl .-wi^. foi com imprensa

BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente
Garrastazu Mediei assinou decreto no-
meando chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas o almirante Murilo Vasco do
Vale que, em conseqüência, foi exonerado
do cargo de chefe da delegação brasilei-
ra na Comissão Mista Brasil-Estados Uni-
doa e presidente da mesma Comissão, que
exercia cumulativamente.

Novos decretos do presidente foram
assinados, designando o coronel Lourival
Massa da Costa chefe do gabinete da Se-
cretaria Geral do Conselho de Segurança
Nacional; exonerando o almirante Silvio
de Magalhães Figueiredo do cargo de chefe
do gabinete do ministro da Marinha; man-
dando reverter ao serviço ativo do Exér-
cito o general Newton Fontoura de OU-
velra Reis, por haver cessado o motivo
pelo qual se achava agregado, e liomean-
do-o, por necessidade do serviço, chefe
do gabinete do ministro do Exército; exo-
nerando do Estado-Maior das Forças Ar-
madas, por terem sido indicados para no-
vas comissões, o coronel Alzir Benjamin
chaloub, o tenente-coronel Danilo Ventu-
rini, o capitão-tenente Álvaro Américo Pe-
reira e o capitão-avlador Jonatas Pedrosa
Soares.

GABINETE MILITAR
Assinou, ainda, decretos designando o

coronel Euclides de Oliveira Figueiredo Fi-

lho subchefe do Exército do gabinete mi-
litar; o coronel Otávio Aguiar de Medeiros
assistente-secretário do chefe do gabinete
militar; o capitão-de-mar-e-guerra Teimo
Dutra de Resende subchefe da Marinha do
gabinete militar; o coronel-aviador Clóvis
Pavan subchefe da Aeronáutica do gabi-
nete militar; o coronel Lauro Rocca Die-
guez subchefe executivo do gabinete mi-
litar; o coronel Otávio Pereira da Costa'
assessor-chefe da Assessoria Especial de
Relações Públicas da Presidência da Re-
pública; o tenente-coronel José Maria de
Toledo Camargo adjunto da Assessoria Es-
peclal de Relações Públicas da Presidência
da República.

Como membros do Gabinete Militar
foram designados os tenentes-coronéis
Léo Guedes Lcchegoyen, Orlando Mor-
gado e Rubem- Carlos Ludwlg; adjuntos
da subchefia do Exército: chefe do Ser-
viço de Segurança, o mijor Luís Carlos
de Avelar Coutinho; chefe do Serviço
de Comunicações, o major Jouert de
Oliveira Brizida; chefe do .Serviço de
Saúde, o major.médico Lauro Caminha
Fiúza Lima; e adjunto o major-den-
tista Joel Ligiero Vargas; o capitão Pie-
ro Ludovico Gobbato adjunto do Serviço
de Segurança; e capitão Fernando de
Barros e Azevedo chefe do Serviço de

Transportes; os capitães-de-fragata Mu-
rilo Cruz Guimarães' de Souza Lima, Nei
Moura de Almeida e Coaraciara Bricio
Godinho para adjuntos da subchefia da
Marinha; os tenentes.coronéis-avia-
dores Nelson Fish de Miranda e João
Alberto Correia Neves para adjuntos da
subchefia da Aeronáutica; e o major-
aviador Disraeli Joaquim de Amorim
Saback chefe do Serviço do Pessoal da '
Presidência da República.

Os ajudantes-de-erdem do presidente
da República são os capitães Clóvis
Magalhães e Ivo Pachaly, e ajudantes-
de-ordem do chefe do Gabinete Militar
os capitães Roberto Schifer Bernardl e
Edson Machado.

GABINETE CIVIL

Foram iioiíisâdos,* ta.ii.bci.., o sr.
Carlos Machado Fehlberg, para secre-
tário de Imprensa da Presidência da
República; o sr. Marcus Vinícius Pra.
tino de Moraes para exercer a função
de assessor-chefe da Assessoria Especial
do""presidente da República; e o sr. João
Carlos Pessoa Fragoso para a função
de subchefe do Gabinete Civil da Pre-
sidência da Rspública.

PASSARINHO QUER OUVIR
JOVENS SOBRE EDUCAÇÃO
SÀO PAULO (Sucursal) — Falando
ao CORREIO DA MANHÃ, o ministro
Jarbas Passarinho, da Educação, defi-
niu a filosofia que pretende imprimir
;'i Pasta, defendendo maior participa-
ção dos estudantes na determinação da
educação brasileira e manifestando a
disposição de correr todos os riscos,
"inclusive o da desinteligência inicial;
de ser premiado com ôvo podre e lo-
mate, Entretanto, não acredito que a
juventude brasileira esteja de tacape
na mão disposta a agredir o primeiro
ministro da Educação que aparecer, so-
brétudo se ele surgir diante dessa ju-
ventude abrindo a perspectiva de en-
tendimento sério que pressupõe con-
fiança".

TRITURADORA

Iniciou a entrevista solicitando. à
Nação a reafirmação da confiança que
recebeu do novo presidente, dando-lh»
tempo. Disse saber que os problemas
da Pasta são difíceis- e os encargos pe-
saclissimos, pois o Ministério da Edu-
cação passou-a ter o papel de máquiiia
trituradora de reputações. À frente da
Pasta, pretende prosseguir e ¦ acelerar
a pbra do ministro Tarso Dutra, a fim
de dar nova estrutura à. administração
da Casa, lembrando não ser possível
a nenhum ministro manter" 43 rela-
ções de comando direto: "Aprendemos

-¦''(Júlio Barata
já assumiu
no Trabalho

BRASÍLIA' (Sucursal) — O novo tilu-
lar da pasta do Trabalho, ministro Jú-
lio Barata, recebeu, ontem, o cargo do.
coronel Jarbas Passarinho, em soleni-
dade realizada em seu • gabinete, no
Bloco 10 da Esplanada dos Ministérios.

Ao falar na ocasião, o cel. Passa-
rinho afirmou que quando assumiu o
Ministério do Trabalho, há três anos,
o fizera prevenido contra as lideran-
ças sindicais, envenenrdo pelo precon-
ccito, entre os que não as conhecem,
de que elas são feitas de uma dcsalen-
tadora mistura de "pelegos" e subver-
sivos.

Disse o ministro do Trabalho que
começará por desprevenir-se cm rela-
ção aos líderes sindicais e por conhe-
cer-lhes e admirar-lhes a atuação, .a.
autenticidade, a correção e a comba- .

tividade.
Acrescentou que não se envergo-

nhava de afirmar que aprendera mui-
to com os verdadeiros líderes dos tra-
balhndores, de quem se tornou um ar-
doroso fã, sendo por eles igualmente
acatado.

E finalizou seu brevr pronuncia-
mento, dizendo: '.'Creio n. líderes
sindicais e, através deles, creio no
Brasil. Creio no patronato brasileiro,
de quem encontrei a melhor compreen-
são e a confiança indispensável ao
bom cumprimento da minha missão."

O JOGO DA VERDADE

Adiantou o sr. Júlio Barata que iria
entregar-se às suas novas tarefas con-
sentáneas com um "tipo de governo,-
em ritmo e dinamismo próprios de
uma nova metodologia administrativa,
baseada na integração total e perma-
nente dos órgãos do serviço público, na
estratégia e tática do único jogo a ser
jogado daqui por diante: o jogo da ver-'dade".

DEMAGOGIA

'"Desta casa — acrescentou — de
onde a demagogia foi banida, não de-
verá sair nenhum plano, nenhuma nor-
ma, nenhuma providência sem que. pri-
meiro, seja ouvida a opinião de todos
a quem esses planos possam afetar."

Lembrando recentes palavras do
presidente Garrastazu Mediei sobre a
participação do povo nos negócios do
Governo, enfatizou o ministro Júlio'
Barata:

"Aqui, neste Ministério, o povo se-
rá protagonista e não espectador. A
liderança autêntica existe, em todas as
camadas sociais, e no meio sindical
também. Nossa gente não está órfã de
valores. A desambição, o patriotismo
p o espirito público dos que hoje so-
mos responsáveis oelo destino do.Bra-
sil saberão descobrir e prestigiar os-
ias reservas cívicas onde quer que elas

-se encontrem.

em organização que o ideal são 5 co-
mandos, isto é, um chefe deve ter cih-
co ligações de comando, no máximo.
Napoleão. que foi um gênio, teve 7.
A primeira grande tarefa é dar fie-
xibjlidade à organização do Ministé-
rio para que, ao menos, o ministro te-
nha tempo de despachar."

LIDERANÇAS
Para o ministro, a segunda gran-

de tarefa será a de tentar obter o que
conseguiu no Ministério do Trabalho e
que diz ter sido um dos grandes êxitos
do Governo Costa e Silva: "Consegui ¦
que as lideranças autenticas se apro-
ximassem do Ministério do Trabalho,
som prevenções; espero que isto tam-
bem seja possível na área da educa-
çíiO. Pretendo mostrar aos jovens que
estamos preocupados com eles, pois
também somos pais. Queremos ouvir a
voz daqueles que tenham alguma coi-
sa a nos dizer e que não seja apenas
política".

Salientou que alguns setores pre-
tendem não a reforma do Ministério da
Educação, mas do próprio regime bra-
sileiro, e que com esses não poderá ter
diálogo produtivo, mas não se recusa-
rá a encontros em que ouvirá, sempre
que lhe íôr possível, não esperando,
entretanto, que esses encontros resul-
tem em muita coisa,

Disse que tais setores defen-

ÍSU

dem o sistema socialista, en-
quanto sua posição é de defesa do so-
lidarismo cristão. Frisou não ter a ve-
leidade de que conseguirá, com um
simples toque mágico, eonvencer, e
tampouco acredita que seja convencido
por eles. Acredita, sim, que se ambos
esquecerem essa linha de pensamento
filosófico e passarem para o campo
da universidade em si, ou para o en-
sino médio e primário, poderá haver
ponto comum no campo pragmático. ¦ '

PARTICIPAÇÃO

Afirmou-se decepcionado com o
que começa a ler sobre o Brasil, no
setor educacional, citando que menos
de 1% do contingente que inicia o cur-
so primário chega ao curso superior,
mais de 30 milhões de analfabetos;' es-'
colaridade média de 2 anos; e decla-
ra que esses pontos bastariam para
mostrar o desafio que se coloca à sua .
frente, da maior significação para que
se sinta empolgado e desejoso da par-
ticipacão do estudante e do mestre nes-
se processo: "Nós, os solidaristas cris-
tâos, temos a responsabilidade de de-
íender participação. Assim como de-
íendemos a participação do trabalha-
dor na empresa, defenderemos a do es-
tudante e a do mestre com o Governo,
na determinação da educação brasileira.
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PODER MUNICIPAL
AJUDA PROGRESSO

Falando ontem, no encerramento
dos trabalhos da Primeira Mesa-Redonda
de Ciência Política do Rio de Janeiro,
organizada pela Faculdade Cândido Men-
des, a professora Fanhy Tabak, da Fa-
culdade de Ciências e Letras de Arara-
quara, destacou o papel do "poder local"
no desenvolvimento político e social do
Brasil, afirmando que a liderança pes-
soai de um chefe político continua a ser
a tônica e é ela que impõe a discipü-
na partidária ainda hoje, no interior do
Brasil.

A hipótese levantada pela professora,
segundo suas próprias palavras, era de
que "o processo de industrialização e
suas conseqüências: aumento da taxa de
urbanização, maior concentração de ser-
vidores públicos de escalão. estadual c
federal etc, deveria intensificar o
plano político, com o surgimento de no-
vas lideranças, novos grupos, novas ati-
tudes em relação ao poder, diferentes da-
quelas considerações típicas e tradicio-
nais até a década de 50 no Brasil. Para
testar essa hipótese, Fanny Tabak reali-
zou uma pesquisa em Araraquara, muni-
cipio que entre 1965 e 1968 quadruplicou
a sua receita, incluindo-se entre os quin-
ze mais importantes de São Paulo, com
uma atividade econômica baseada na in-
dústrla de produtos alimentares, seguida
do ramo têxtil, produtos químicos e de
bebidas. A população urbana, acentua,
cresceu três vezes entre 1940 e 1968, en-
quanto à população rural via-se reduzi- .
da, nesse mesmo período, quase à me-
tade".

ELEITORADO

Recorrendo à utilização de viários
métodos e técnicas de pesquisa, a pro-
fessôra realizou primeiramente um estu-
do histórico-comparativo das diferentes
fases da evolução do município, exami-
nando a composição do eleitorado segun-
do caracteres de sexo, idade, profissão e
estado civil para uma posterior classifica-
cão em categorias de status social. A fim
de testar a constância do voto a pro-
fessôra buscou saber em quem o eleitor
estudado havia votado nas eleições ante-
riores, para o executivo e o legislativo lo-
cais, Assembléias estaduais e federais. O
objetivo nesse momento, prosseguiu Fan-
ny Tabak, era medir o grau de renova-
ção das lideranças políticas na esfera do
poder local, partindo dai para conhecer
a estrutura desse poder local, do pontode vista das classes e camadas sociais,
suas li?ações com os grupos econômicos
dominantes na região e as características
político-partidárias exercidas ao longo do
período considerado e a influência das
diferentes correntes ideológicas.

BIPARTIDARISMO

Nas palavras da professora Fanny
Tabak e com referência à esfera do poder
loca!, o sistema .bipartidário implantado
no Brasil não conseguiu sensibilizar a
opinião pública de modo a fazer com que
o pleito eleitoral te travasse íundanicn-

talmente em torno de legendas. Isso sig-
nifica que a liderança pessoal de um che-
fe político é que impõe a disciplina par-
tidária, conclui.

"Se considerarmos as modificações
que tiveram lugar no cenário político
brasileiro nos últimos anos, teremos que
conciuir que o desenvolvimento econômi-
co não acarreta necessariamente o desen-
volvimento político, quer se encare este
últúno como um grau maior de partici-
pação de novas camadas sociais e novos
setores ocupacionais ou o funcionamento
regular das instituições democráticas; é
preciso i que haja um interesse intencio-
nal por parte do poder central para que
o desenvolvimento político seja efetivado
na esfera do poder local no Brasil", fi-
nalizou Fanny Tabak.

NA AMAZÔNIA
«**•"A Amazônia pode ser apresentada

como um caso de sociedade tradicional
dispersa, cujas condições estruturais re-
fletem essa dispersão e na qual os com-
ponentes se acham em variadas situa-
ções de isolamento social". As palavras
tão'do professor Amilcar Alves Tupiassu,
da Universidade Federal do Pará, lni-
ciando exposição de seu trabalho sobre
as condições sócio-estruturais e partici-
pação política na Amazônia.

A análise inicia-se com o estudo do
surgimento das condições estruturais
atuais. Diz o professor Tupiassu que a
a^ão inicial dos colonizadores portuguê-
¦ses e luso-brasileiros procurou desde o
Século XVII concentrar em algumas ci-
dades juntamente com os alienígenas a
população indígena que se achava disse-
minada em várias tribos. Essas cidades
contudo até a segunda metade do Século
XIX jamais puderam dispor de popula-
ções expresivas, face a: 1) pobreza eco-
nômica da região; 2) decadência do fm-
pério português que praticamente coinci-
de com o inicio da colonização amazóni-
ca; e 3) debilidade demográfica de Por-
tugal. A conseqüência deste processo foi
a ocupação humana da região somente
no quarto final do Século XIX, impul-
sionada pelo ciclo econômico da borra-
cha. "fisse ciclo — prossegue — ao passo
que serviu para povoar a Amazônia, ser-
viu também para lixar e consolidar na
região os principais componentes sócio-
econômicos estruturais que continuam vi-
gorando até hoje. Associados a outros fa-
tóres aparecidos modernamente, esses
componentes determinam o surgimento
do "sistema de aviamento" que se pre-
sume ser o mais importante dos compo-
nentes do conjunto sócio-econômico-polí-
tico da região". Esse sistema se carac-
teriza por dois fluxos: 1) das cidades em
direção ao interior com a finalidade de
abastecer a.s unidades de produção com
os bens indispensáveis para a sua sobre-
vivência; 2i do interior em flireçâo ás
cidades operando o escoamento da pro-
dução dessa unidade.

BRASÍLIA (Sucursal) —

O jurista gaúcho Romeu de

Almeida Ramos ípi nomeado
ontem para o cargo de con-
sultor-geral da República,
em substituição ao sr. Adro-
aldo Mesquita da Costa. O
novo consultor pertence ao

quadro de procuradores da
República. O antigo titular
da pasta, que é tio do maré-
chal Costa e Silva, esteve on-
tem com o presidente Mediei
para apresentar suas.despe-
didas.

POLÍCIA FEDERAL

BRASÍLIA (Sucursal) — O
gene ral-de-brigada 

"Walter

Pires de Carvalho e Albu-
querque íoi nomeado ontem
para o cargo de diretor-ge-
ral do Departamento de Po-
lícia Federal, em substituição
ao general José Brêtas Cuper-
tino.

O novo dirigente do DPF
vinha exercendo as funções
de comandante da Segunda
Divisão de Cavalaria, sedia-
da em Uruguaiana.

CASA CIVIL

BRASÍLIA (Sucursal) — O
gabinete civil da Presidèn-
cia da República deverá so-
frer profunda reformulação,
de modo a adaptar-se aos
princípius da reforma admi-
nistrativa. Essa a intenção
do novo titular do cargo,
professor Leitão de Abreu,
que por isso ainda não no-
meou titulares para as atuais
subchefias parlamentar, eco-
nômica, administrativa e so-
ciai. De acordo com infor-
mações oficiosas, o sr. Lei-
tão de Abreu tem um plano
para simplificar os trabalhos
burocráticos- dessas subche-
fias, inclusive com a delega-
ção de algumas de suas atri-
buições para o gabinete do
vice-presidente da Rcpúbli-
ca.

Por outro lado, íoi confir-
mada ontem a nomeação do
economista José Assis de
Aragão para exercer a sub-
chefia de gabinete do vice-
presidente Augusto Radema-
ker.

Grupos lutam

pela chefia da
ARENA de SP

SAO PAULO (Sucursal) —

A disputa dos grupos situado-
nistas pelo comando da Arena

pivulista, segundo tudo indica,
vai continuar pelo menos até
o julgamento definitivo do Su-
perior Tribunal Eleitoral. Ao'
mesmo tempo em que o depu-
tado Ernesto Pereira Lopes
anuncia a disposição de assu-
mir. a presidência do partido,
tão logo o TRE paulista publi-
que o acórdão de sua decisão
no Diário Oficial, o deputado
Rafael Baldaci, cuja eleição
para o posto foi anulada,
anuncia que irá recorrer da
decisão do TRE de São Paulo
junto ao STÈ. O sr. Baldaci,
nos últimos dias, manteve, em
Brasília, entendimentos com
dirigentes nacionais do partido,
objetivando a designação de um
interventor, para que o partido
não permaneça acéfalo nessa
fase tendo em vista as eleições
em alguns municípios, em no-
vembro. Lembrou que o man-
dato da direção anterior cessou
e que a suspensão, pelo Tri-
bunal, da comissão executiva
eleita em outubro levou a agre-
miação à atual situação.

PEREIRA LOPES

O deputado Pereira Lopes,
vice-presidente da comissão
executiva, cujo mandato já ex-
pirou informou que, tão logo
conheça os exatos termos do
acórdão, diligenciará no senti-
do de assumir, efetivamente, a
presidência do partido. Ressal-
tou que cessará, dessa forma,
um estado que não deve
continuar.^pírr ser prejudicial
aos interesses da agremiação.
Preconizou uma nova fase na
vida política de São Paulo, pois
pretende envidar esforços para
que a reunificação sempre pre-
tendida se realize. Disse que as-
sumirá a presidência da agre-
miação provisoriamente, aguar-
dando seja marcada pelo di-
retório data para eleição da
comissão executiva.

E^ DIA A DIA 4
glUM JORNAL^
K^ MELHOR ^

"Minha maior felicidade agora é poder voltar a
ser eu mesmo, visto que os encargos públicos não me
permitiam e nem me davam tempo", afirmou, ontem, o
general Aurélio Lira Tavares durante conversa in-
formal que manteve com os jornalistas credenciados no
Ministério do Exército. Na oportunidade apresentou
suas despedidas e exaltou o papel da Imprensa, parti-
cularmente os profissionais ali representados, com os

quais lamentou que durante sua gestão não se avistou
com maior freqüência.

A respeito de sua nomeação para um cargo público,
o militar, em tom de blague, ponderou que "nem eu

nem o Papa sabemos disso", quando foi perguntado

sobre sua indicação para a Embaixada do Brasil m

Vaticano.

Acompanhado do cel. Ma-
noel Paes, chefe das Relações
Públicas, e de seu ajudante-
de-ordens, o gen. Lira foi re-
cepcionado pelos 

'jornalistas

na "Sal.» Oscar de Andrade",
ocasião em que foi saudado
pelo presidente do Comitê e
nosso companheiro de redação
Octávio de Castro, que exal-
tou o apoio que ó ex-ministro
sempre deu àquela Sala e a
consideração especial que dls-
pensava aos profissionais.

Bem humorado, o gen. Lira
disse ser um excelente datiló-
grafo e que seria "capaz até
de desafiar vocês", e afirmou
que é muito bom ser jornalis-
ta. Reafirmou que se decidir
a escrever, não se sentirá se-
duzido a fazer história sobre
os últimos acontecimentos que
viveu, antes e depois da Re-
volução de março. Acha o ex-
ministro que ninguém que te-
nha participado dos fatos, tão
recentes, poderá fazer obra
histórica autêntica.

LIBERDADE

Afirmou o gen. Lira que "a

diferença entre a Imprensa e
o ministro do Exército é que
os jornalistas estão sempre
desejosos de notícias, dé pre-
ferència em primeira mão e
às vezes tentando adivinhar".
Mas não disse, porém, qual o
papel do ministro do Exército
em relação aos jornalistas.
Afirmou que quando concede
entrevista à Imprensa se co-
loca no papei do jornalista,
que "é a melhor coisa do

mundo, já que se pode dizer
e escrever tudo o que pensa".
Perguntado sobre o que era
liberdade, disse que "não gos-
taria de responder agora pois
é um assunto muito comple-
xo, mas saibam que para mim
liberdade é o respeito que se
deve ter sobre os direitos dos
outros". *¦

HISTÓRIA

Falou ainda que não escre-
verá nada sobre os últimos
episódios da vida nacional,
"porque não se faz história
com fatos recentes. Tudo
porque não se conseguirá ter
a serenidade de espírito para
contar o que aconteceu para
gerações futuras". Adiantou
que hoje em dia "qualquer um
pesquisador pode escrever sô-
bre o descobrimento do Bra-
sil, já que terá tranqüilidade,
mas naquela época, por exem-
pio, os índios se pudessem não
escreveriam nada aproveitável
para a nossa geração, pois es-
tavam exaltados. A história,
positivamente, é feita para as
gerações futuras" — ponde-
rou.

Mais adiante, insistiu o gen.
Lira: "Não sei e ainda não
tive tempo de pensar o que
farei no futuro, visto que saio
de uma fase muito intensa de
trabalho para outra muito in-
tensa de emoções". Quando o
jornalista Octávio de Castro
anunciou que iria fazer uma
saudação "ao ienhor minis-
tro", o gen. Lira riu discreta-
mente e ponderou: "Ministro

é apelido, continuo sendo ge-
neral".
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Ámauliã no
Suplemento Feminino

Dina Síal e Paulo José
A mulher na Bolsa de Valores
Criança: método Monlessori
Pornô 69 — Algo mais no reino da
Dinamarca
Decoração: na base de caixotes
Culinária: aquele bacalhau
A moda moslra as hôlsas do Verão
mulher
A moda detalhe é dele
E em páginas especiais o Concurso da
Bandeira do Brasil
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A revolução boliviana
dá novo passo

LA PAZ — Em seu primeiro desloca-
piento dentro da Bolívia, desde que as-
sumiu o poder, o general Ovando Can-
dia enfrentou dirigentes mineiros em
Telamayu, ao Sul do país. Ainda é cedo
para avaliar as conseqüências desse tes-
te-, tendo em vista que os traballiadores
das minas, um dos trunfos populares da
revolução de 1952, constituem a massa
de relações mais difíceis para o regime.

Vítima de violenta repressão nos
últimos anos, ela surge como um bloco
reivindicatório e coeso diante dos mili-
tares e civis que prometem a retomada
do processo revolucionário. O encon-
tro foi cordial e festivo, com muitos
aplausos para o ministro das Minas,
Marcelo Quiroga. O presidente Ovando
falou por último, de improviso, afir-
mando que a reconstrução boliviana,
num quadro de transformações profun-das, è tarefa de todo o povo, sobre-
tudo dos operários e camponeses.

A conclamação de Ovando, para
que os bolivianos formem fileiras com
o Governo Revolucionário, traduz o pri-meiro ato público de uma estratégia
em andamento desde a conspiração, queresultaria na derrubada do ex-presiáen-
te Siles Salinas. Numa primeira fase,militares nacionalistas juntaram-se a in-
telectuais de esquerda compondo a
vanguarda que se transformaria em Mi-
nistério depois do golpe. O regime sen-
te, agora, que precisa de instrumentos
de mobilização popular que criem as
suas bases. A ação de uma "Esquerda
Nacional", hoje no poder, se completa-
ria com a adesão ostensiva e atuante de
mineiros e camponeses.

Mas há hesitações e o regime terá
dificuldades em vencê-las. Ovando evi-
tou ir a centros mineiros maiores, como
Catavi, no 17." aniversário de naciona-
lização das minas- No véspera (29 de
outubro), viajou à Telemayu, para
inaugurar os trabalhos de construção
de uma fábrica de bismuto.

Um diá depois, leu mensagem ao
pais, de La Paz, na qual renovou a pro-
messa de retomada do processo revo-
lucionário e fêz outra conclamação parq
que mineiros e camponeses mobilizem-
se em favor do regime. De modo direto
só atendeu, no entanto, a uma reivin-
dicação dos mineiros: retirada das tro-
pas que cercam as minas. Revelou que
o governo reconheceria o Conselho
Central Sul, organização sindical dos
traballiaáores das minas'do sul boli-
viano.

Desde 1964 que se lutava por esse
reconhecimento. Êle poderá ser o pri-
meiro passo oficial visando a umaam-
pia ressurreição sindical na Bolívia, em
função de uma mobilização dos minei-
ros em favor do regime.

Mas os mineiros insistem num cer-
to número de reivindicações precisas.
Ovando ouviu-as, uma por uma. Que-
rem o restabelecimento de níveis sala-
riais, reduzidos de trinta por cento por
uma política de estabilização monetária,
Exigem a eliminação da Polícia Minei-

Newton Cario?
(Enviado especial)

ra, criada durante a repressão, e o re-
conhecimento da Federação Sindical
dos Trabalhadores Mineiros, cujos lide-
res estiveram pi^esos ou perseguidos,
até há pouco tempo. Insistem, como
dizem as lideranças mineiras, em queo regime "cumpra seus compromissos
para com os trabalhadores". Quanto ;i
aumento (a expressão usada é "réposi-
ção") de salários, não M a menor pers-
pectiva de que se concretize por um
bom espaço de tempo à mais. Ovando
nem tocou no assunto. Aceitou reco-
nhecer a Federação Sindical dos Tra-
balhadores Mineiros, depois da realiza-
ção de um congresso que reabilite for-
malmente a representatividade dos sin-
dicatos.

Pela primeira vez, depois de mui-
tos anos, um presidente boliviano com-
pareceu a um centro mineiro, onde con-
seguiu dialogar sem ser hostilizado.
Deixou claro que encara como vital
uma mobilização popular pró-regime.Só não dispõe, no momento, dos reciir-
sos necessários para atender à reivindi-
cação básica dos trabalhadores: aumen-
to de salário. Declarou, finalmente,
que as melhorias virão, desde que to-
dos contribuam para a reconstrução do
país. Atitude sincera, embora possanão ser politicamente rentável na medi-
da exigida pelas necessidades do go-vêrno no campo crucial do apoio po-
pular.

A franqueza vem sendo, por sinal,
uma das características dos homens do
regime. O ministro da Educação. Mu-
riano Baptista Gúmuçià, um advogado,
de 35 anos (esta é a média aa idade dos
ministros civis, entre os quais há um
de 29 anos), revelou numa "Declara-

ção sobre o Ano Internacional da Edu-
cação", que a taxa de analfabetismo da
Bolívia é uma das mais altas do Con-
tinente: não está incorporada ao siste-
ma escolar mais da metade da popula-
ção de seis aos dezenove anos. Há um
milhão e meio de analfabetos maiores
de 15 anos, para uma população de
mais de quatro milhões. Por fim, a pi-
râmide humana, onde devem recair os
impactos de um processo revoluciona-
rio, que começa a movimentar-se em
meio a dificuldades de toda ordem, so-
bretudo a falta quase absoluta de re-
cursos: 1) três por cento da população
ganham 2.500 dólares mensais; 2) vin- ¦
te por cento, cerca de 100 dólares, tam-
bém mensais; 3) o restante, 50 dólares
anuais. %

A interrupção de venda de petró-
leo, provocada pela nacionalização d-i
Gulf, agrava o quadro. Uma das notí-
cias do dia é a de que o Brasil poderá
figurar com destaque entre os novos
compradores de petróleo boliviano. O
pais tem um excedente de 26 mil bar-
ris por ano, e precisa escoá-los com ur-
gência. Evitar isso é o objetivo básico
de um sistema de pressão internado-
ml já armado. Ovaiido e seu grupo en-
frentam, portanto, dificuldades inter-
¦nas e externas. Mas o contato direto
com eles não revela cansaço ou desâni-
mo. Pelo contrário, raras vezes vi um
governo trabalhar com tanta gana.

PERU VAI INTEGRAR
CIVIS NO GOVERNO
LIMA (Reuters-AP-CM) -

O Governo Revolucionário Mi-
litar está tomando medidas pa-
ra colocar civis em altos pos-
tos do governo e verificar se
são competentes para cumprir
suas funções. Isto parece in-
dicar úm plano para o retomo
a um governo democrãticamen-
te eleito.

Altas autoridades afirmaram
çue a nomeação de ministros
civis só poderia ocorrer depois
de tomadas outras medidas im-
portantes para assegurar que o
Peru conte.com.um quadro de
funcionários públicos efioitntes
e competentes. Ao que tudo in-
dica existiria um plano mi-
nucioso do Governo Revolucio-
nário de retornar ao regime
plenamente democrático após

realizarem as reformas que
consideram necessárias.

Entretanto, alguns observado-
res opinam que semelhante re-
torno não poderia ocorrer em
menos de cinco anos e demo-
rar até 10. Muito poucos civis
capacitados vêm ocupando im-
portantes postos no governo
militar mas se antecipa que a
tendência será apressada.

Alguns militares declararam
que na reunião do Gabinete,
amanhã, seria estudado um de-
creto de lei que esboçaria os
niveis mínimos de instrução e
adestramento para os altos fun-
cionários civis. Há anos que as
Forças Armadas peruanas pre-
param oficiais selecionados em
diversas disciplinas apropria-
tias à administração governa-
mental.

A International Telegraph
and Tclephone (ITT), cujas
ações na Companhia Peruana
de Telefones foram nacionali-
zadas pelo Governo Revolucio-
nário, anunciou cm um comu-
nicado que não pensa em afãs-
tar-se do Peru pela confiança
que tem no futuro do pais.
Continuará desenvolvendo ou-
trás atividades.

A ITT possuía 69,11% das
ações da CPT e recebeu pela
Dacionaiização um total de
aproximadamente 60 milhões
de cruzeiros novos, capital que
investirá na construção, em
Lima, de um hotel de turistas
e na instalação de uma fábri-
ca de equipamentos telecomu-
nicações.

Nacionalização de seguros
Informações chegadas dé

Lima dão conta de que o
Governo militar do Peru se
prepara para decretar a
nacionalização das compa-
nhias de seguros, classifica-
das como meios pelos quais
cs bancos privados do Pais
burlam a legislação espe-
oífica. No Peru, operam ai.
gumas companhias brasi-
letras de seguros que serão
fatalmente atingidas.

As mesmas informações
indicam a disposição das
Autoridades peruanas fie
prosseguirem na escalada de

nacionalização. A legislação
bancária do Peru proíbe acs
bancos a aquisição de imó-
veis. Estes contudo, uti-
lizam-se das companhias
de seguros a fim de cons-
truir seus impérios imobiliá-
ries.

EXPECTATIVA

Fontes diplomáticas brasi-
leiras em Lima e no Rio
aguardam a decisão r°ruana
com expectativa. Informou,
se ainda que as empresas
estrangeiras que operam no

MINISTRO BOLIVIANO
DENUNCIA AÇÃO DO
GRUPO DO PETRÓLEO

LA PAZ, BUENOS AIRES (Reuters-AP-FP-CM) — O
ministro das Minas e- Petróleo da Bolívia, Marcelo
Quiroga Santa Cruz, declarou que a Gulf Oil "tenta de-
senvolver uma ação pirata para sabotar a comercia-
Jizaçáo dos hidrocarburetos bolivianos, acreditando que
este país ainda é uma colônia".

QUATRO CANTOS

A afirmação deve se ao fato
do embargo do material para
construção de um gasoduto, ad-
quirido através de um emprés-
timo do Banco Mundial à em-
presa YABOG, cuja parte repre-
sentada pela Gulf foi nacionali-
zada. Os carregamentos ainda
:,e encontram na Argentina.

NEGOCIAÇÕES

O Presidente da yaciemientos
Petrolífera Fiscales Bolivianos,
José Patino Ayoroa, continua
mantendo negociações em Bue-
i;os Aires no sentido de liberai-
o material para construção do
"asocluto Santa Cruz e de iucre-
mentar as compras do petróleo
boliviano por parte da Argenti-
na em cerca de õOíé. Patino
formulou iguais aspirações di-
ante da Petrobrás.

Com referência ao proble-
ma do Gasoduto, que a partir
de 1970 deverá transportar
quatro milhões de metros cúbi-

cos de gás por dia, os bolivia-
nos manifestaram que mais lm-
portante que os contatos na
Argentina serão as conversa-
ções, a partir de segunda-1'ei-
ra, com os representantes do
Banco Mundial. O gasoduto de-
verá ter 53Ó" quilômetros de
comprimento.

Em Washington o presiden-
te da Gulf Oil, E. J. Brockett,
declarou que a nacionalização
de suas instalações na Bolívia
foi "ilegal" afirmando que os
E.U.A. deveriam aplicar a
emenda Hickeniooper que pre-
vê cortes do auxílio americano.

MINEIROS

O governo de Ovando Candia
retirou as tropas militares que
montavam guarda a alguns dis-
I ritos mineiros desde 1963 a
fim de manter a ordem ptibli-
ca e reprimir atividades classi-
ficadas como subversivas. Can-
dia havia prometido a retirada
dois dias antes de assumir o
Comando Revolucionário.

POLÍCIA ATACA OS
UNIVERSITÁRIOS
A BALA EM CARACAS
CARACAS (AP-CM) — Um tiroteio intermitente ocor-
reu ontem, nos vastos edifícios da Universidade Central
da Venezuela, ¦ no terceiro dia de confrontos entre es-
ludantes-e policiais ocasionados.em virtude do assàssí-
nio do estudante Luiz Alberto Hernandez.

Ao mesmo tempo a greve na-
cional dos professores parali-
sava a maior parte do setor
educacional da Venezuela. A
greve e a violência estudantis
não estão ligadas, embora ai-
gumas autoridades governa-
mentais tenham dito acredi-
tar que a violência dos estu-
dantes estava coordenada para
surgir'ao mesmo tempo que a
parede.

O presidente Caldera disse
que a violência universitária
tinha sido provocada por gru-
pos ligados aos guerrilheiros
que procuram minar a campa-
nha pacifista do governo. O
estudante Luiz Hernandes fa-

ssia parte do Movimento de Es-
querda Revolucionário e íoi
morto quando se encontrava
preso sob as ordens do corpo
dr segurança do Estado.

Tropas do exército ocuparam
a maioria dos estabelecimentos
(ie ensino para "impedir que os
grevistas o fizessem" e as es-
colas permanecem fechadas
desde quinta-feira, antes do ini-
cio da parede, por ordem go-
vernamental.

Os professores não recebem
aumentos de salário há 11 anos
e recusaram oferecimento do
governo pôr julgá-lo "insufi-
ciente".

VIOLÊNCIA NAS RUAS
EQUATORIANAS LEVA
ESTUDANTES À LUTA
QUITO (AP-CM) —i O prefeito de Cuenca resolveu
suspender os atos cívicos do 150.° aniversário de inde-
pendência desta cidade, marcados para 3 de novembro.
A resolução foi adotada em virtude do clima de agita-
ção e violência verificado nas últimas semanas.

A agitação estudantil es-
tendeu-se à cidade de Esme-
raldas, na costa norte do
Equador e segundo informa-
ção do ministro do governo,
Galo Martinez, os incidentes
provocaram a morte de 2
pessoas e ferimentos em mui-
tas outras..

Os choques ocorridos em
Esmeraldas se aguçaram

quarta-feira, quando estu-
dantes de vários colégios
desfilaram pelas ruas da ei-
dade em sinal de protesto
pela morte do colega Ivan
Paez, falecido num choque
com a polícia, dias antes.

Em Guaiaquil, mais qua-
tro estudantes faleceram na
semana passada, em outros
choques com força pública.

AU CONTRA CENSURA
ÀS INFORMAÇÕES
NA AMÉRICA LATINA
WASHINGTON (AP-FP-CM) — Brasil, Cuba, Haiti,
Panamá e Paraguai receberam, na Associação Interame-
ricana de Imprensa, a censura do jornalismo continental
como países onde não existe liberdade de Imprensa.

A Argentina, após prolongado debate, foi excluída
da lista e foi mencionada apenas como uma nação onde

a liberdade de Imprensa fora apenas violada.

Tom C Harris, do jornal El
Mundo, de São João de Porto
Rico, presidente do Comitê sõ-
bre Liberdade de Imprensa, leu
o relatório final, que recebeu
aprovação, depois do debate a
respeito da Argentina.

Victorio Dalla Nogare, da
revista Primeira Plana, cujo
formato é semelhante ao de
Time Magazine, provocou o
mais longo debate na assem-
bléia da Ali. Mas o Comitê
de Liberdade de Imprensa con-
cluiu seu relatório informando,
apenas, que "a liberdade de
Imprensa foi violada na Ar-
gentina."

REGIMES

O relatório do Comitê cie
Liberdade de Imprensa cor.-
clui que "a mudança perigosa

para certos regimes" íêz com
que a liberdade de Imprensa
na América Latina esteja no
mais baixo nível, nos últimos
vinte anos.

Essa mudança, diz o intor-
me, "sufocou ou pôs cm perí-
gc a Imprensa de muitos pai-
ses" latino-americanos.

Mas o informe cita os se-
guintes países onde, segundo
afirma, existe liberdade de im-
prensa: Antilhas francesas,
Antílhas holandesas, Bahamas,
Barbados, Belice, Bermudas,
Bolívia, Canadá, Colômbia,
Costa Rica, Chile, Equador, El
Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Guiana, Hondu-
ras, Ilhas Virgens, Jamaica,
México, Nicarágua, Peru, Pôr-
to Rico, República Dominica-
na, Surinam, Trinidad Toba-
so, Uruguai e Venezuela.

setor de seguros terão ai-
tema tivas para reinvestir
no Peru, pa6sando-se ao
controle de capitais perna-
nos.

Um general peruano
transmitiu em Lima a este
jcrnal a impressão de que
entre brasileiros e peruanos
haverá entendimentos a»i-
pios, mesmo porque os pro-
blemas são comuns, ressal-
tando.se que os mesmos
pontos de vista foram acer-
tados no Consenso de Vina
dei Mar. _
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CÍCERO SANDRONl
Resideiieia

,„¦;,. ° miniStro da Indústria e Co-meiuo, S1. Fábio yassuda, antes da pos-se, íoi visitar o general Macedo Soares emseu gabinete. A certa altura, depois deuma exposição geral sobre os diversos ór-áaos e departamentos do MIC, o sr Ya=-Isuda quis saber onde ficava a residência
do ministro. Meio intrigado, o general Ma-cedo Soares respondeu, indicando a rua e
o bairro de sua residência. Houve certo
silêncio, e o general, diplomaticamente,
indagou pela razão da pergunta. O novo
ministro, então, disse que sua filha estava
interessada em conhecer a residência. Pa-
ra o general Macedo Soares não foi preci-
so mais uma palavra:

— Pois não, teremos o maior prazer
em receber o sr. e sua filha em nossa caia,
talvez até possamos indicar alguma para
sua família, pois o Ministério não dispõe
de residência própria...

Creio que é perfeitamente natural a
contusão do sr. Fábio Yassuda. Primeiro:
em Brasília, todos os ministros têm resi-
dència fornecida pelo governo. Segundo o
Ministério da Agricultura, tem no Rio uma
residência oficial para o ministro. E como
êle fora indicado inicialmente para a Agri-
cultura, pensou que...

Pagamentos

Segundo informa o Correio do Povo,
de Porto Alegre, o movimento do comércio
lojista daquela cidade vem apresentando
índices superiores aos do ano passado, se-
gundo levantamento do Clube de Direto-
res Lojistas. Informa também que Porto
Alegre está classificada como a segunda
cidade do Brasil na pontualidade-de paga-
mentos dos consumidores que compram a
créciitò.

Apesar disso, o ntjmero de consumido-
res registrados como relapsos pelo Serviço
de Proteção ao Crédito aumentou este ano.

Acrescenta o jornal que uma das cau-
sas de maior imponlualidade nos pagamen-
tos por parte dos consumidores é atribuí-
da à correção monetária. Os mutuários
passam a ter suas despesas grandemente
aumentadas e para ficar em dia com o
BNH são forçados a atrasar o pagamento
de outras dívidas.

Música

Beginaldo Carvalho está ex.ultante com
o .término, em dezembro, do auditório pa*
ra 70 pessoas do Instituto Villa-Lôbos. És-
se auditório tem quatro plano3, para apro-
veitamento do espaço do velho casarão da
Praia do Flamengo, -já^pequeno pelas múl-
tiplas atividades do Instituto, e está dotado
de equipamento sensjbílíssimo e moderno.
A Escola de Educação Musical, com mais
de 200 alunos, e o Centro de Pesquisas do
IVL atendem no momento pedido de atuali-
zação de 16 universidades e organismos
visando atualização nos moldes daquelas
entidades, e o vestibular, em termos de va-
gas não terá limites. O IVL é o único na

América Latina, em didática, estudo e prá-
tica das mais modernas correntes musicais.

Direito

A aplicação do método participativo
revolucionará por completo o ensino do Di-'
rcito no Brasil, segundo as bases de um
estudo que está sendo feito açora por um
Grupo de Trabalho constituído de pio-
íessòres da Faculdade de Direito Cândido
Mendes, sob a presidência do professor Eu-
rico Brasil. Tal sistema, conforme escla-
recimentos do professor Cláudio Viana de
Lima, um dos membros do Grupo de Tra-
balho, 'Hera o seu ponto de partida na
idéia de que o primeiro contato do estu-
danle com a matéria, desde que não seja
um ilelrado, há de ser por escrito".

Economia

Proposta no sentido de ser estabeleci-
do, no menor prazo possível, um currículo
mínimo nas escolas de formação de econo-
mistas no Continente será a principal deu-
Ire as cinco que o Brasil defenderá em
Caracas, a partir de amanhã, na Quinta
Reunião das Escolas de Economia da Amé-
rica Latina, e que terá por sede a Univer-
sidade Zulia. Esta questão será apresentada
pelo professor Leonel Veloso, decano da
Faculdade de Economia Cândido Mendes, a
mais antiga do Continente, no ano em que
comemora o seu cinqüentenário de funcio-
namento.

O representante brasileiro seguirá hoje
à noite para a Capital venezuelana, para
acompanhar os trabalhos do certame, cujo
calendário compreende atividades entre
dois e> nove de novembro.

A mão do povo

Em seu discurso de posse, o general
Garrastazu Mediei falou na mão do povo.
Pois a mão do povo mostra o que sabe
fazer em uma exposição no Museu de
Arte Moderna cie São Paulo, o Museu
Assis Chateaubriand. Trata-se de uma
mostra de artesanato e arte primitiva, or-
ganizada pela arquiteta Lina Bo Bardi,
que também se encarregou de coletar todo
o material exposto, oferecido como em-
presumo por várias entidades, entre as
quais o Museu de Arte da Universidade
do Ceará, o Museu do Estado da Bahia,
o Museu de Artes e Técnicas Popula-
res de São Paulo e vários colecionadores
e antiquários paulistas.

Financiamento

O Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais preparou um programa de recupe-
ração da agroindústria canavieira, iden-
ti ficando, entre os problemas básicos a se-
rem atacados, o obsoletismo do seu equi-
pamento, a inadequação da técnica utiliza-
da e a insuficiência cie recursos financeiros
para a cobertura de despesas de operação.
Pelo programa de recuperação, o banco
concederá financiamento para reequipa-
mento e modernização da indústria cana-
vieira, assistirá financeiramente as usinas
no periodo da safra e estimulará a renova-
ção técnica da lavoura, incentivando a re-
localização de usinas inadequadamente ins-
taladas.

ClaroEscuro

0 Jamais foram vistos tantos japo-
nèses — ou niseis — juntos, em uma sala,
como ontem, na posse do sr. Fábio Yassuda
no Ministério da Indústria e Comércio. Por
falar nisso: o sr. Macedo Soares já assu-
miu a presidência da Mercedes Benz do
Brasil, onde, em vez do Galaxie que tinha
a sua disposição no Ministério, terá três
Mercedes.

9 Ontem a turma da pesada do Fia-
mengo andou percorrendo alguns terreiros
da paróquia. As penosas foram colocadas
em pontos estratégicos, fumando charutos
Ouro de Cuba. O pessoal afirma que o Fia-
mengo pode até perder. Mas o Sidney não
vai engolir o gol mil de jeito nenhum.

9 Chega hoje à Guanabara o sr.
Werner Heinemann, vice-presidente exetuti-
vo do Union Bank, que é representado no
Brasil pelo sr. Jairo Costa. Além de alto
executivo do Union Bank, o sr. Heinemann
é diretor de várias empresas e fundações
e conferencista de assuntos financeiros da
Universidade da Califórnia, O Union Bank
possui depósitos que atingem quase dois
bilhões de dólares, pretendendo ampliar
suas aplicações no Brasil.

0 O sr. Vandick Londres da Nóbrega,
diretor-geral do Colégio Pedro Il.conside-
rando que dos arquivos do Colégio consta o

processo de matrícula do antigo aluno Au-

gusto Rademaker Grünewald, em portaria
resolve "enaltecer a figura excelsa do ai-
mirante Augusto Rademaker Grünewald,
hoje empossado como vice-presidente da

República",

$} Os acadêmicos Austregésilo de
Athayde, Aurélio Buarque de Holanda e
o general Antônio Carlos Muricy foram
convidados para a Festa Nacional da Flor
e a instalação da Academia de Letras de
Joinville, a chamada cidade dos príncipes,
dias 14 e 15 de novembro. Para fazer con-
vites. em nome do prefeito Nilson Bender,
estão no Rio Iracy Vieira Schindlin, dire-
tora do Departamento de Educação, e Ju-
lita Lepper, coordenadora do Fenaflor.

9 Chegará ao Rio na próxima sema-
na um técnico do Banco Mundial, especia-
lista em agricultura, que vem fazer um es-
tudo sobre a cacauicultura brasileira.

$ A Conquista da Lua, de Galileu
até hoje é o titulo do volume que a Edito-

ra Abril acaba de publicar, enfeixando os
fasciculos que publicou semanalmente com
a revista Veja, Trata-se de uma excelente
reportagem ilustrada sobre a história da
Lua e da luta em que o homem se empe-
nhou para conquistá-la.

9 Acaba de sair, com o selo da Fun-
dação Getúlio Vargas, a 2* Edição de Co-
mmicação em Prosa Moderna, de Othon
M. Garcia, Subtítulo do livro: Aprendo a
escrever, aprendendo a pensar. Como se vê.
trata-se de leitura obrigatória para nós, co-
lunistas. )

# A Aroldo Araújo anuncia a inau-
guração do Salão da Bússola, dia 4, no
Museu de Arte Moderna.

9 O Pen Clube do Brasil promov»
dia 6 uma Exposição de Arte Romena. Na
inauguração, o ministro e a sra. Georghe
Matei oferecem um cocktail a convidados.

% Uma informação do sempre bem
informado Orestes Bastos: Capinam está
empresando Gal Costa, Macalé e Paulinho
da Viola.

% Biota Júnior mostrou que tem um
valente apetite, anteontem, na churrascaria
Barril 1800: pagou uma peça inteira de
maminha de alcatra. Em outra mesa, o
sr. Antônio Saneis Galdeano, com ami-
gos, mostfava-se muito mais modesto.

9 A galeria Sigla Viva, na praia do
Russel 300, apresenta quatro figuras da ar-
te brasileira contemporânea: Anna Bella
Geiger, Anna Letycia, Darei e Grauben,
na segunda-feira, a partir das 19h.

Depois das eliminatórias e semiii-
nais no auditório da Mesbla, terão início
dia 14, na Sala Cecília Meireles, as provas
finais do II Concurso Estadual de Estabe-
lecimentos Particulares de Ensino de Mú-
sica, Teatro e Arte de Dizer da Guanaba-
ra. As provas finais, programadas para ;
Sala, serão no dia 4 e 5.

A poetisa Alice- Oliveira lançará
em breve um iong-play com poemas de sua
autoria. No dia. 17, junto com colegas, par-
ticipará de uma seresU bossa nova, no
Teatro Nacional de Comédia.
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Servidores irão a Garrastazu
O desenvolvimento social, técnico eeconômico vem impondo novas transforma-

ções na estrutura, nas tarefas e nas condi-
ções de trabalho dos serviços públicos. Esta
tendência determina o surgimento de novos
problemas. Os servidores públicos brasilei-
ros têm, .nesta última década, experimenta-
do condições desfavoráveis à profissionaíi-zação de sua função — afirmou o presiden-te da Confederação dos Servidores Públicos
do Brasil.

Dizendo que "é sempre bom para as
categorias econômicas que Constróem a Na-
ção ouvir os novos governantes", o diri-
gente da CSPB afirmou que "os servidores
públicos crêem nos homens que acreditam
no povo, é o presidente Garrastazu Mediei
ao declarar que acredita no homem e no
povo despertou o funcionalismo para suas
reivindicações, na esperança que o novo Go-
vêrno dignifique a função pública, valori-
zando o homem-funcionário".''_ A Confederação dos Servidores Públi-
cos do Brasil encaminhará ao presidente da
República um pedido de audiência, estan-
do refazendo todo o expediente já dirigido

ao ex-ministro Hélio Beltrão, com o qual
apresentará as reivindicações do funciona-
lismo, principalmente as que ee referem ao
novo Estatuto, à nova classificação de car-
gos e ao «ajustamento dos vencimentos.

No que se refere ao novo estatuto, en-
tende a CSPB que este deve consagrar o
livre direito de associação dos servidoresi
públicos; o pleno reconhecimento.da, CSPB
como representante dos interesses dos fun-
cionáriós; a supressão; de toda e qualquer
discriminação; a instauração de direitos
iguais para todos os funcionários, .efetivos
ou não, e a efetivação do princípio de "sa-
lário igual para trabalho igual".

Outra reivindicação importante que de-
fej-dem os servidores é a da criação de uma
comissão paritária, com representação dos
funcionários, para examinar e dar parecer
eni todos os problemas atinentes à classe.
Este organismo, segundo a CSPB, constitui-
rá um meio de defesa dos servidores públi-
cos conLra decisões que prejudicam o ser-
vidor e, fundamentalmente, permitirá à cias-
se integrar-se na política de pessoal que o
Governo escolha.

Concurso para Deie nsor Público da GB
Estão abertas, no Ministério Público da

GB, Palácio da Justiça, as inscrições para
o concurso destinado ao preenchimento de
vagas existentes na carreira de. defensor
público. Os interessados deverão consultar
o Diário Oficial, parte III, de 29 de agosto
último, onde encontrarão todos os detalhes
e exigências do concurso.

CONTRATADOS DA SSP — O goyer-
nador abriu o crédito suplementar de 122
mil e 606 cruzeiros novos para reforçar
a verba destinada ao pagamento de sala*
rios do pessoal contratado da Secretaria
de Segurança Pública, sob o regime da le-
gislação trabalhista.

'1

ECONOMIA — A Secretaria de Ad-
ministração voltou a advertir os funciona-
rios da extinta Secretaria de Economia pa-
ra apresentação-jaté segu|da-feira, ao Ser-
viço de Colocação e Reíbtação, sob pena
de falta ao serviço.

SALÁRIO-FAMÍLIA — A Secretaria
de Administração concedeu salário-familia
aos servidores: Moacyr Francisco da Silva,
Ataulfo dos Santos Coutinho, Lucinda de
Jesus Carneiro, Francisca Domingos da
Silva, Floriano Peixoto da Silva, Ana Ma-
ria Teixeira Pontes, Margarida de Nogueira
Ribeiro, Paulo Peres Melhado, Ângela Ma-
ria Braga Teixeira, Lúbia Martins de Li-
ma, Marllia Soares Monteiro, Berenice Ma-
ria Pinheiro Luís Garcia, Darcy da Silva
Marassi, WaOda Lúcia Santos Perissé, Nilo
Vieira da Silva, Geraldo Dorgamin Justino,
Dilson Coutinho de Almeida, Hipólito Pi-
nheiro Cid, Jorge Waissman, Jorge de Pau-
Ia Carneiro, Isaias Pinho Ribeiro, João
Golçalves da Silva,, Dulce de Souza Fer-
nandes, Moysés Pereira de Castro, Jorge
Serrato dos Reis, Alfredo Silva de Oliveira,
Adilson Pereira da Costa, Nilton Moreira
Lopes c Luis Marques Campísta.

TJtlÊNIOS — Foi atribuído aumento
irienal aos funcionários: Edno Melo da

Silva Winter, Maria Regina Gonçalves de
Carvalho, Vera Yvete Pereira Lucas, Vilza
Ribeiro da Silva, Cláudio Moreira D'Ana,
Sebastiana Ribeiro Carrilho, José Pereira
da Silva, Maria.do Carmo Martins da
Cunha, Regina Fonseca de Barros, Ézio
Ferreira Monsores, Eurides Liberato, Wal-
ter Simões dos Reis, Hilda de Almeida
Cunha Medeiros, Elza Matos da Silva, Ar-
lindo Figueiredo Penteado. Antônio Antu-
tes Júnior, Nice Matias Pereira, Olga Na-
metade Elias Fetue, Sebastiana Bastos, Co-
rália da Silva Fernandes e Florindo Cal-
das Cabral.

PROFESSORES — A Secretaria de
Educação elevou os níveis funcionais dos
seguintes, professores: para EP-2, Acir Ma-
via Áreas, Eni Pereira de Amorim Coelho,
Maria Aparecida de Souza Eire, Rose Mery
Gomes Ferreira, Adalgisa Clavo Leitão,'
Elbe Ferreira Vieira, Lúcia Maria Mouti-
nho Lázaro, Neyde de Campos, Tereza Mo-
raes Peniche, Ely Menezes 'Silva. Heliana
Queirolo Coelho, Maria Lúcia C. de Melo,
Ana Amélia de Carvalho Santos, Sônia Sal-
gueiro da Rocha, Helma Autran Vilaça,
Maria Amélia de Castro Gaeschlin, Terezi-
hha Pacheco Fonseca, Nanei Pinto Fraga,
Maria de Lburdes de Jesus Pereira, Vera
Lúcia Trindade de Oliveira, Maria Inês
Alvarenga da Rocha, Vera Lúcia de Almei-
da, Vera Lúcia Bastos Carreiro e Leise
Manfredini R. de Lima; para EP-3. Ma-
ria Célia Viveiros Fernandes, Maria Regina
Gonçalves Paes, Maria Helena Sampaio
de Almeida, Vera Lúcia Siqueira Gonçalves
Maria' Tereza Fraga Schubenel, Yara Espe-
rança Chamareli, Marisa Lopes de Abreu
e Maria da Glória Corrêa Magalhães; para
EP-4, Maria Regina, Maia .de Nascimento;
para EP-6, Lenice. Bezerra Mauro, Letícia
F. Boneschi,'Maria [Auxiliadora Ayres Pe-
reira, Aracy Barroso Granja, Maria José
F. Abrantes, Olgá Gomes de Matos, Bertha
Wazjnberg Maria de Lourdes Alves Lima
e Eugênia Braisblatt.

Adaptação tem 115 íiormalistas inscritas: RJ
NITERÓI (Sucursal) — Continuam abertas,
no Departamento de Ensino Médio e Su-
perior, em Niterói, no horário das 10 às 18
horas, as inscrições para o Concurso de
Adaptação destinado a professores de ou-
tros Estados que pretendam lecionar no Es-
tado do Rio. A coordenadora do Concurso.
professora Teresinha Poubel Olivares, de-
clarou que a sua realização está prevista .
para a primeira semana de dezembro, sendo
de 115 o número de candidatas até ontem
inscritas, em sua maioria, de Minas, Espí-
rito Santo, Ceará, Sergipe, Paraná, São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Guanabara.

Os candidatos são obrigados a prestar
provas das cadeiras que não constem do

currículo da Escola Normal de seu Estado
de origem, sendo obrigatórias as de Geo*
grafia e História Fluminense.

A documentação exigida para o Con-
curso de Adaptação é a seguinte: diploma,
de normalista, registrado no órgão compe-
tente- de seu Estado; histórico do 1.° e 2.°
ciclos, título de eleitor, dois retratos 3x4
e carteiia de identidade, mais o pagamento
da taxa dé NCrS 10,00 e apresentação do
selo de NCr$ 0,30, estadual.

. O programa das provas será íomecifh
no ato de inscrição do concurso, que será
realizado em Niterói, Campos, Nova Iguaçu
e Valença, (AFI).i .

&, Sindicatos

Motoristas cariocas
FcA suscitado no Tribunal Regional do Tra-

balho da 1.* Região, pelo Sindicato dos Con-
dutores de Veículos Rodoviários e Anexos da
Guanabara, dissídio coletivo contra os empre-
gadores do setor de cargas particulares. No
processo, movido em decorrência da dificulda-
de de Sortvocação, pela DRT, de representan-
tes de mais de 100 firmas, o citado órgão de
classe pleiteia um reajuste salarial-de, 30fe,
b, partir do dia 8 passado. Para outros pro-
íls-tonais por êle representados, os motoris-
tasTt-ataristas^ esçavadeítístas, o sindicato
está rèivindtóa-ido, por outras viai, um piso
salarial de NCr$ 283,92, e parais ajüdajiíes
um piso de NCr$ 202,80, com?a manutenção
daí vantagens constantes do acordo anterior.
Quanto aos profissionais do volante, organiza-
dos no Sindicato dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários, um de seus maiores
Interesses relaciona-se com o pedido de pro-
vidéncia- dirigido a*b* secretário, de Segurança
da Guanabara, para a proteção da classe dos
assaltos "que se multiplicam, o que já moti-
vou a desistência, por parte de muitos mo-
ioristas;de*táxi, de trabalhar após as 22 ho-
ras. Os líderes da categoria desejam, nota-
damente, a intensificação do policiamento à
noite, apontando alguns interessados, como
boa solução para o problema, a concessão de
porte de arma aos motoristas, e, outros, a
Instalação, nos carros de praça, de vidros a
prova de bala isolando o canco trazeiro. Com,
referência, ao aumento de 20£> no preço das
corridas de táxi, que vem de ser autorizado
pela Secretaria de Serviços Públicos, foi con-
siderado satisfatório pela classe em.geral, que
deseja, agora, obter a vantagem de usar a
bandeira 2 nas 24 horas dos sábados, domin-
gos t feriados, tal como já. se faz cm outro6
Estados.

Notas curtas
1 — O DNS lníonnou sobre os percen-

tuais de reajuste a Que têm direito a» se-

guintes categorias profissionais: trabalhado-
res nas indústrias de chapéus, guarda-chuvas,
bengalas; pentes, botões e similares da Gua-
nabara,'24?"; padeiros da Guanabara, 24,49%;
motoristas e ajudantes das empresas Super-
gás e Heliogás de Niterói, 26%.

— Em assembléia Veral realizada na
sede de seu sindicato, os trabalhadores nas
indústrias da extração de mármore, calcáreos
e pedreiras da Guanabara, conferiram pode-
res à Junta Governativa que está adminls-
trando a entidade, para tratai-, por acordo ou
dissídio, do .aumento de seus salários, que
não são reajustados desde 1967.

— Está sendo pleiteada pela Coníede-
ração dos Servidores Públicos do Brasil a
conclusão de convênio entre a Caixa Econô-
mlca e as repartições públicas, possibilitando
aos funcionários á tomada de empréstimo no
sistema de consignação na folha de pagamen-
to. /

— Está sendo aguardada a informação
sobre a data em (jue será realizada, no TST,
a audiência de conciliação visando a conclu-
síio de acordo entre trabalhadores na indús-
fcria de refinação e destüscão de petróleo de
vários Estados e cs respectivos empregadores.
Além de outras vantagens, os representantes
da categoria profissional pleiteiam um rea-
juste de 35%l, mas o DNS fixou-o em 23%.

— Nos dias 24 a 29 de novembro será
ministrado um curso de prevenção de aciden-
tes do trabalho na DRT do Estado do Rio
óe Janeiro, sob o patrocínio da XXin Semana
de Prevenção de Acidentes, da Seção de Se-
gurança e Higiene do Trabalho. As inseri-
ções estão abertas a todos os trabalhadores
fluminenses, devendo cs interessados dirigi-
rem-se à sede da DRT, Rua José Clemente n."
37, em Niterói.
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militares

O dr. Abraham Ackerman disse que o ex-presidente está cada dia mais lúcido

Danton exalta
Imprensa
no I Encontro

O I Encontro Nacional de
Imprensa Especializada foi
encerrado ontem à noite na
Associação Brasileira de Im-
prensa, com um banquete
que contou com a presença
do governador Negrão de Li-
ma, diretores de jornais da
Guanabara e grande nume-
ro de profissionais da, Im-
prensa.

O presidente da ABI, sr.
Danton Jobim, foi o orador
da noite, e em seu discurso
começou por salientar que"o novo presidente da Repú-
blica acenou à Imprensa, co-
mo à Universidade, à Igreja
e ao povo. em geral, para que
o ajudem a ajudar o homem
a ajudar-se a si mesmo".

Acentuou, a seguir, que"a ABI jamais negou a sua
colaboração aos governos no
interesse da paz e, do pro*
gresso do País, mas jamais
se pôs a serviço de qualquer
governo como instrumento
político, no sentido vulgar da
expressão",

Assim — frisou —, "as pá-lavras do general Garrastazu'
Mediei sãó recebidas còm
simpatia nesta Casa do Jor*
nalista, sobretudo quando in-
seridas no contexto de uma
profissão de fé democrática,
exaltando a liberdade, incen-,
tivandp à, fiscalização ;$Va\jcrítica por pãrtè dá oposição
e pregando § o ijréspeito' .aos \.direitos da pessoa humana".

i ENCONTRO '

Sobre o'I-Encontro de Im-
prensa Especializada, o sr.
Danton Jobim disse, ém seu
discurso:"Podemos afirmar, hoje,
que o nosso Encontro atingiu
plenamente a seus objetivos.'Se não temêssemos o exagè-
ro, poderíamos mesmo dizei*
que excedeu de muito a nos*
sa expeclivativa e ultra-
passou à nossa meta) Mas
preferimos registrar sóbria-
mente que obtivemos um
êxito indiscutível: equacio- .
namos o problema; deixamo-
lo em posição de ser reto-
mado por outros Encontros
ou — quem sabe? — por um
congresso nacional e até-in-
teramericano de Imprensa
especializada."

O presidente da ABI refe-
riu-se aos quinze grupos
de publicações especialiladas
que foram inventariados e
analisados pelos participan-
tes do Encontro, assim dis-
tribuídos: 1) Imprensa jo-vem; 2) Educação; 3pCiêp-
cia e tecnologia; 4) Ciências
sociais; 5) Ciências jurídicas;
6) Economia; 7) Medicina; 8)
Engenharia; 9) Literatura;
10) Teatro; 11 Agropecuária;
12) Transporte; 13) Turismo;
14) Artesanato; 15) Esportes.

SIMPÓSIOS
O I Encontro promoveu

lambem a realização de três
simpósios que se ' desenrola-
ram simultaneamente: "um
sobre a participação da in-
dústria gráfica no empreen-
dimento editorial especializa*
do; um segundo sobre fixa-
ção,de normas aplicadas às
publicações científicas; e um
terceiro sobre distribuição e
circulação dirigida de revis-
tas especializadas."

Em seu balanço geral do 1
Encontro, o sr. Danton Jo-
bim mencionou ainda o tra-
balho da equipe do Instituto
Brasileiro de Bibliografia e
Documentação, que estudou
a Imprensa Especializada co-
mo meio de informação e do-
cumentação cultural, cientí-
fica e sociológica. Citou,
também, a colaboração pres-
lada pela Escola de Comuni-
cação da UFRJ, que enfocou
a Imprensa como veículo de
cultura de massa; e o apor-
te da Fundação Getúlio Var-
gas, cuja equipe se deteve
nos aspecots de disponibilida-"
de gráfica e editorial.

MÉDICO DE COSTA E
SILVA DIZ QUE SVA
RECUPERAÇÃO É BOA

O neurologista Abraham Akennan, chefe do Ser-
viço de Neurologia da Santa Casa da Misericórdia do
Rio de Janeiro, e um dos três membros da junta medi-
ca que vem assistindo o ex-presidente Costa e Silva,
viajou ontem para Paris, declarando-se muito satisfei-
lo com a rápida recuperação do seu paciente, "que está
cada dia mais lúcido e em excelente estado".

O dr. Akerman foi a Paris participar da reunião
anual .da Sociedade de Neurologia Francesa, da qual
é membro de honra. Em seguida assistirá aos debates
sobre' "Distúrbios de Comunicação*, que serão pronio-
Vidos pelo Hospital Salpetriere, com duração de uma
semana, sob a presidência do neurologista François
Lheqmitte, especialista que veio ao Brasil especialmente
para examinar o presidente Costa e Silva.'

"Ainda esta tarde — contou
o di-. Akerman —, antes da
minha viagem, estive com o
marechal Costa e Silva e
constatei que o seu estado de
saúde é excelente e sua re-
çuperáçâo se processa muito
rapidamente, o presidente se
apresenta'muito lúcido e "es-
sas. constatações, me deram a
liberdade de viajar para o ex-'
terior. Permanecerei ausente
do Brasil por. algum tempo,
pois • além . dps compromissos
ná Franca deverei Ir' também
à Alemanha .pai:a »pm-Hcipar,
como'convidado-üe\ Honra do
professor Joachlm Zuloh, de
uin debate, sobre "Distúrbios
N e*u rovasculares Cerebrais",

m FREDERICO L. GOMES

no Max Planck Institut, ha
cidade de Colônia".

O neurologista informou
ainda que da Alemanha se-
guirá para os Estados Unidos,
como convidado da nova Es-
cola de Medicina da Universi-
dade de Nova York — a
Mount Sinai Scholl of Medi-
cine — onde terá lugar um
curso de pós-graduaç5ò" cuja
preparação éle vai ajudar a
elaborar. Finalizou dizendo
que na sua ausência todo
tratamento do marechal Cos-
ta e, Silva ficará a cargo do
dr. Paulo Niemeyer, outro
membro da junta médica que
assiste o ex-presidente.

ESPECIALISTA CONTRA
ALARDE SOBRE DROGA
ALEMÃ ANTICÂNCER

O ejc-dji^oiMáo-lTistituTõTTãcional do Câncer, prof.
Moacyr Santos Silva, declarou, ontem, ao chegar ao Ga-
leão, vindo de Nova York, que um novo remédio ei abo-
rado por um laboratório alemão para combater a leu-
cernia "tem um nome de fantasia, sob o qual é impôs-
sível identificar que tipo de droga é empregado na sua
fabricação". Explicou o cancerologista que "o alarde
do anúncio desse remédio é mais um desserviço pres-
tado à Medicina. Comunicação de tal magnitude é sem-'
pre feita através de sociedades médicas, ou associações
científicas conceituadas". •

/
O dr. Moacyr Santos Silva

participou nos Estados Unidos
de quatro congressos de On-
cologla, que é a nova designa-
ção para o termo cancero-
logia: o primeiro, em Bos-
ton, no England College of
Medicine, com 50 horas de de-
bates; o segundo, em Massa-
chusets, no General Hospital,
considerado um dos melhores
e maiores hospitais para tra-
tamento do câncer; o terceiro
em Nova York, no Memorial
Hospital, e o último em Mia-
mi, onde se inclui no tema-
rio o ensino da Cancerologia
para o estudante de Medicina.

Informou o prof. Moacyr
Santos Silva — que atual-
mente é o chefe do Departa-
mento de Oncologia Médica
do INC — que em nenhum

desses congressos foi mencio-
nada a nova descoberta do la-
boratório alemão, e que nos
debates e comunicações apre-
sentados pela classe médica
norte-americana os progres-
sos maiores no campo da On-
cologla se cingiram aos mé-
todos de prevenção, sendo o
fato de maior notoriedade o
que se referiu a certas alte-
rações genéticas e outras do-
enças -jue, comprovadamente,
vêm associadas ao apareci-
mento do câncer, citando, co-
mo exemplo, pacientes com
deficiências imunitárias, em
geral sujeitos a leucemia.
Esclareceu ainda que foram
notados também progressos
no tratamento do câncer ute-
rino, das glândulas mamárias
e do aparelho digestivo.

Neurose é INPS limita
mal maior dos contribuição
trabalhadores de autônomos

O INPS mantém, atual-
mente, cerca de 800 mil se.
gurados incapacitados para o
trabalho e entre 150 mil ca.
sos, 12.356 sofrem de psico-
neurose, doença que mais in.
cide sobre o trabalhador.

O salário dos trabalhado,
res autônomos, para efeito de
cálculo da contribuição devi.
da ao INPS. não pode ser su.
perior a dez vezes o maior
salário mínimo regional, de
adullo ou de menor. As de.

Essa estatística foi forneci- mais atividades, liberais ou
da pelo Grupo de Perícias não, exercidas pelos autóno-
Médicas do INPS, cujos exa- mos, para os quais não foi
mes apontam, ainda, doenças ainda fixado pelo DNPS o
de estômago e' duodeno, com respectivo salário-base, con.
preponderância da úlcera tribuirão com 8 por cento só.
peptica, que tem incidência bre o salário mínimo de
bastante elevada entre os se. adulto decretado para a res.

EXÉRCITO

O ministro Lira Tavares reuniu, ontem, toda a oficia-
l;dade de seu gabinete para despedidas. Transmitirá segun-
da-feira, às 15h, as funções de ministro do Exército ao
novo titulai-, general-de-exército Orlando Geisel. Em nome
do gabinete, falou o seu chefe, gen. Arnaldo Calderari, fe-
recendo lembranças ao homenageado. O gen. Lira Tava-
res agradeceu, despedindo-se. Abraçou cada um dos ho-
menageantes e, depois, visitou vários órgãos, inclusive a
Divisão Blindada. •

CURSOS — ,0 ministro Orlando Geisel presidirá, dia
7, às lOh, cerimônia de encerramento de Cursos das Armas
e Serviços na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na
Vila Militar. T^-ajo: militares — 3.°D, desarmado, com pas-
sfideiras. Civis: passeio completo. Comanda a .escola o gen.
Darcy Lázaro.

PUNIÇÕES — O Regulamento Disciplinar do Exerci-
to estabelece punições que podem sofrer militares trans-
gressores da disciplina, fixando regras rígidas para sua•Aplicação e coibindo a cominação de castigos não previs-
tos ou que ultrapassem limites estabelecidos para cada tipo
de punição, para a esfera de competência de cada autori-
dade. É do espírito e da letra do regulamento que a aplica-
ção das sanções disciplinares não implica desrespeito à
pessoa do transgressor,, admitidas sempre sua recuperabi-
liciade e reabilitação para o Exército e para a sociedade.
O regulamento de 1909 estabelecia que todo o rigor des-
necessário, toda punição não determinada nas leis e regu-
lamentos é suscetível de provocar sentimentos contrários
ao dever militar. Até mesmo nas notas, de punição, o regu-
lamento em vigor proíbe quaisquer comentários ofensivos
ou deprimentes — no intuito evidente de hão frustrar a
possível e desejável recuperação do transgressor, por mais
grave que tenha sido a falta cometida, e de respeitar a sua
pessoa. No caso da expulsão, o regulamento prescreve a
entrega do transgressor à polícia civil, para providências.
Não autoriza qualquer ato de degradação ou de encar-
mento público, o que seria incompatível com a própria fi-
iosofia em que se baseia o Regulamento Disciplinar; Em
conseqüência, o ministro do Exército — por Aviso 439, de
27 de outubro — recomenda às autoridades a quem caiba
a aplicação da pena que o façam estritamente de acordo
com o previsto no RDE. A leitura da nota de expulsão, re-
digida de acordo com o art. 45 desse regulamento —, de-verá ser procedida na formatura em que habitualmente
se leia o boletim da unidade. São proibidas solenidades
ou formaturas especiais para á execução do ato de expul-são e quaisquer atos de degradação do militar expulso.

MARINHA
Com a presença do capitão-de-mar-e-guerra Décio Oli-veira Guimarães, chefe do Estado-Maior do 1° Distrito Na-vai, representando o vice-almirante José de Carvalho Jor-dão, comandante, realizou-se ontem (lOh) solenidade na

qual o contra-almirante J. A. Dare, comandante do Grupo-Tarefa da Marinha dos EUA; o capitão-de-mar-e-guerra Vic-tor H. Pereyra Murray, comandante do grupto-tarefa da Ma-riiiha Argentina; e o capitão-de-mar-e-guerra German Lúcioda Costa, comandante do grupo-tarefa da Marinha uru-
guaia, depositaram palmas de flores junto ao monumentoao Almirante Tamandaré. Praia de Botafogo. Homenagemao patrono da Marinha do Brasil, pela estadia no Rio dosvasos de guerra que com navios brasileiros participam daUnitas X. Compareceram, também, o administrador regionalde Botafogo, sr. Henrique Kopelman, acompanhado do jor-nalista Barcelo Mendanha, seu assistente, representações deoficiais e praças dos navios visitantes, de oficiais e praçasda Marinha do Brasil, pelotão do Grupamento de FuzileirosNavais do Rio de Janeiro e banda de música.

TEMPO — Para a orla marítima da Guanabara, válidaate 8h de amanhã, céu quase encoberto com possíveis chuvase trovoadas, vento moderado de Sudoeste a Suestè, mar devagas a pequenas vagas de. Sudoeste a Sueste, visibilidade)moderada, temperatura em declínio gradual. Perspectiva
para amanhã — tempo instável com possíveis chuvas etrovoadas à noite e madrugada, temperatura estável. '

Curso — Em prosseguimento ao II Curso de Aperfeiçoa-mento em Anestesiologia da Diretoria de Saúde da Marinha,depois de amanhã, às 14h, no auditório do Hospital' Centralda Marinha, exibição de filmes da Astra: Minimum DosageLocal Anesthesia, Peridural and Caudal Anesthesla e Epi-durai analgesia.
y 
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RECRUTAS — Em cerimônia no Centro de Recrutasdo Corpo de Fuzileiros Navais, ontem, assumiu.o-^comandoda unidade o capitão-de-mar-e-guerra-íFNT~Yvan CajatyGonçalves. Substitui.-o -capitão-de-mar-e-guerra (FN) José
JLima^-Ti-ansmitiu o cargo o capitão-de-corveta (FN) JúlioRicoy Dutra, imediato, que vinha exercendo a função inte-nnamente.

AERONÁUTICA

O ministro Márcio de Souza e Mello designou para re-presentorem. o Ministério da Aeronáutica no IV CongressoBrasileiro de Medicina Militar (São Paulo), de 10 a 14 pró-xunos: tenente-brigadeiro R/R dr. Oriovaldo Benites de Car-valho Lima, major-brigadeiro médico Geraldo Cesário Al-vim, brigadeiros médicos Georges Guimarães, Wilson daOliveira-Freitas; coronéis médicos Antônio Bertino Filho,João Vateri José Alfredo Guilherme,da Silva, João Batistade Lima Noce; tenentes-coronéis médicos Oscar Plaisant,Carlos Raul de Morais Arantes, Armando da Silveira Mello;majores médicos Lauro Carneiro, Samuel Menezes Faro, Ro-berto Carvalho da Motta Teixeira e o capitão dentista Adol-pho Bucaresky.

~ 
i A^?IRAAN,rES — A Diretoria de Administração do Pes-soai (DIRAP), classificou os seguintes aspirantes a oficiaisintendentes: no Núcleo de Parque de Aeronáutica de Belém,Ubirájara da Silva Ramos; no Hospital de Aeronáutica deBelém, Jorge Ruiz Gomes; na Comissão de Aeroportos daRegião Amazônica, Eli Figueiredo de Souza; no Grupamentode Aeronáutica de Maanus, Iroinar Coelho da Silva Campos;no QG da 2.» ZA, Gilberto Ferreira Fazenda; no Estabeleci-mento de Intendência da 2.» ZA, Eduardo Henrique Cosen-dey; na Base Aérea de Salvador, Márcio Tadeu Gomes deAbreu; na Diretoria de Intendência, Eustáquio José Brand;na Diretoria de Administração de Pessoal; Gerson NevesMartins; na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aero-náutica, Artur Oscar Lemos de Paula e Araribóia de Car-valho; no Centro Técnico de Aeronáutica, José Augusto deAquino; na Base Aérea de Canoas, Belmar-Meirá' Martins;no Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, José Au-gusto Santana de Oliveira; e, no QG da 5.» ZA. Mauro LuizDias Ramos. .'....•.

POLÍCIA MILITAR ;y$>
Transferido do 3.*» BPM para o 1.» BPM o cap. PM Wal-ter Escobar;. do AP BPM para o 3.*> BPM o cap. PM SidneyFerreira da Conceição. -7 ' <

EM — O comandante-geral classificou como ichefe doEstado-Maior o cel. PM Antonino Vianna de Paiva (vinhaexercendo funções de.diretor de Serviços Especiais); cias-sificou como comandante do Regimento Marechal Caetanode Faria e cel. PM Antenor Cardoso da Cruz Filho (vinhaexercendo funções de chefe do Estado-Maior).
- 

"

• PENSÃO — O governador da Guanabara, em decreto"E" — 307, de 24 de outubro, concedeu à sra. Dilma lacyPereira Lima, viúva do cabo PM Fernando Rodrigues Lima
(morto em serviço), pensão especial correspondente à gra-duação de 3.° sgt. PM. " '

DESPACHO — O comandante-geral da PM despachou
os seguintes documentos: do subtenente PM ref. Lévi da
França Carvalho (Arquive-se); do cabo PM ref. Sebastião
Rodrigues Morais (Indeferido).

SEGURANÇA — O secretário dé Segurança Pública
despachou documentos: do 3.° sgt. PM ref. Antônio Martins
Lima (Indeferido por falta de amparo legal); do cabo PM
ref. Nelson de Souza Rios (Indeferido por falta 'de amparo
legal); do. soldado PM ref. Manoel Martins Freire Filho
(Indeferido por falta de amparo legal).

MISSA — Celebrada ontem na Capela da Arquiepiscopal
Irmandade N. S.a das Dores missa de 7.° dia por alma do
soldado PM Euraldo Moreira Lima, morto em serviço.

gurados da previdência. pectiva região.
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MARCOANTÔNIO

Posse

ri^-i1"'^0 aj!teratul'a formal dos discursos de posse, odo embaixador Mano Gibson Alves Barboza, ontem, no Ita-ma ati, tem uma afirmativa que não é, absolutamente, lite-
SS?» a 

mudan?a Para Brasília. Disse êle: "Encontro jápianejaaa, em fase que se aproxima do inicio da execução,a mudança _do# ítarnarati para Brasília. Ela será executada.a rareia nao e façil e exige sacrifícios. Haverá desconfor-tos, Haverá desajustes iniciais, haverá imperfeições. Saiba-mos, porem, viver esse momento histórico. Peço a todos queme ajudem a cumprir este dever."
A posse de Gibson foi muito concorrida. A Casa inteiraestava no grande gabinete que foi de Rio Branco e que setornou pequeno. O novo chanceler levou, pelo menos, 45 mi-autos recebendo cumprimentos dos funcionários.

Despedida
" O sr. Magalhães Pinto fêz um pequeno discurso de trêslaudas apenas. Agradeceu a colaboração de todos e exaltoua figura do embaixador Mário Gibson que êle chamara deAssunção, no Paraguai, para seu secretário-geral. Quandoacabou de falar, Magalhães retirqu-se. A totalidade de seusauxiliares foi deixá-lo no jardim do Palácio, perto do carro.Pela primeira vez-notou-se o velho politico mineiro bas-tante emocionado com a homenagem. Magalhães estava a• ponto de chorar.

Inquérito
O ministro Vasco Mariz, chVe do Departamento Cultural

e de Informações do Ministério Ctys Relações Exteriores, estána obrigação de determinar a abertura de um inquérito
administrativo na Divisão Cultural, que está afeta a seuDepartamento, para apurar as denúncias apontadas pelo ator
é diretor de cinema Anselmo Duarte còm respeito à seleção
de um filme brasileiro para o Festival de Cinema da Alemã-
nha.- As declarações de Anselmo Duarte em O Pasquim
atentam contra as normas diplomáticas da Casa de Rio
Branco e comprometem, seriamente, o setor de cinema da
Divisão Cultural do velho Palácio da Rua Larga. Conta
Anselmo Duarte que, toe todas as maneiras, funcionários,
diplomatas ou não, do Ministério, tentaram impedir que seu
filme chegasse ao Festival de Berlim, fato que só foi conse-
guido, mais tarde, por intermédio da Embaixada da Repú-
blica Federal da Alemanha. Já no festival alemão, o filme
perdeu classificação por trabalho, interno de brasileiros li-
gados que estavam não só ao Instituto Nacional de Cinema
como também ao ítarnarati.

A mesa
A mesa tradicional do velho Palácio ítarnarati, sobre a

qual eram e foram assinados todos os atos e documentos
importantes do Ministério das Relações Exteriores, não está
tnais no Rio de Janeiro. Uma velha mesa oval, em jacarandá,
incrustada com desenhos de madrepérola e madeiras do
Brasil, tal é ó móvel tradicional de Rio Branco, por isso,
ficou faltando algo na cerimônia' da transmissão do cargo,
ontem, no Palácio da Rua Larga. Faltou a velha mesa das
grandes cerimônias. Tão grande era a importância que se
dava à velha mesa que, certa vez, quando da assinatura do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o móvel
foi transportado, em caminhão para Quitandinha. E, sobre
êle, assinado o Tratado Continental de Segurança.

Bacia do Praia
Na segunda-feira, em Buenos Aires, o Brasil estará par-

ticipando dé uma importante reunião para tratar de assim-
tos referentes a problemas da Bacia do Prata. Uma Comissão
das Nações Unidas está na Capitei argentina realizando con-
sultas sobre o potencial de desenvolvimento e demais pro-
blemas da Bacia.- Estarão presentes à reunião de Buenos
Aires, além do Brasil, delegados dos outros quatro países
da Bacia do Prata: Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.'
A Comissão da ONU vai recolher .informações sobre o po-
íencial do desenvolvimento da pescai definir os desejos dos
governos interessados com relação à. participação de um
iprOgrama regional de pesca e determinar métodos para es-
timular investigações pesqueiras.

População —
A Organização das Nações Unidas afirma, em relatório,

que, de acordo com os cálculos "mais razoáveis" de que
dispõe, a população mundial atingirá a um total de 6 bi-
IhéJes e 130 milhões no ano 2000. Um estudo do secretário-
geral U Thant admite que esses cálculos são muito arrisca-
dos, mas afirma que' previsões muito cuidadosas predizem
para 1985 uma população de 4 bilhões, 933 milhões de pes-'•soas. O documento manifesta que a população mundial pode
crescer de 2,0 a 2,1 por cento cada ano da década de 1970.

Crescimento demográfico .
O embaixador.Miguel Álvaro Ozório de Almeida, dele-

gado do Brasil junto à Segunda Comissão das Nações Uni-
das, a Econômica, fêz um pronunciamento que provocou im-
pacto entre os delegados, quando criticou a solução que vem
sendo oferecida em termos de redução da população, em vez
de criação de empregos dentro do mercado. O delegado do
Brasil caracterizou o controle da natalidade como solução
que significa "um repúdio ao planejamento adequado do

, crescimento econômico, planejando ao, invés da população,
a qual deverá adaptar-se a um processo econômico anêmico."

Internacionais
Será realizada, entre 3 e 8 de novembro, em Buenos

Aires, sob os auspícios da FAO, uma conferência sobre pro-
blemas latino-americanos..

O govêrnb argentino aprovou o convênio assinado com
* Bolívia mediante o qual é criada'uma zona franca, para
a Bolívia, no porto de Rosário. ..• K ..'

O ex-rei Idris El Senoussi, da Líbia, viajou, ontem,
para Alexandria, no Egito, onde vai residir.

O embaixador do Peru em Bruxelas, Carlos Miro Que-
sadá, que sofreu acidente de automóvel, está em estado es-
tacionário. .-- *

Faleceu, ontem, em Moscou, o vice-ministro da Fazenda
dá União. Soviética, Paulo Andrèevitch. ":-..

Costeira paga
prêmios de 68
a vencedores

Foram entregues, ontem,
na sede da Costeira, os prê-mios referentes aos traba-
lhos técnicos selecionados,
ano passado, "no- concurso
instituído pela revista Por-
tos e Navios, com o objetivo
de divulgar conhecimentos
especializados sobre nossa
indústria naval, principal-
mente junto aos operários
das docas e estaleiros.

Os prêmios foram conce-
didos em três categorias, tô-
das abrangendo assuntos téc-
nicos. O de "Construção Na-
vai", patrocinado pela "Ve-
rolme", coube ao engenheira
navály e mecânico Vicente
Sâèchetti, paulista, radicado
na-Guanabara; recebeu mil
cruzeiros novos. Seu traba-
lho engloba uma série de ar-
tigosepn» sugestões de técni-'
cas .á serem empregadas pe-
Ios armadores e operários.

Coube .ao almirante João
Bosco Waddington Serrão.
diretor das docas Inconav, o
prêmio pelo melhor trabalho
sobre reparos • navais, patro-
cinado pela "Costeira", tam-
bém no valor de mil cruzei-
ros novos. A tese apresenta-
da pelo almirante constou de
uma análise dos problemas
existentes na renaração de
navios de grande porte, no"~!>-asil.

ENTREGA

O diretor-presidente da
Costeira, sr. Hélio Lapa Ma-
ranhão, fêz a entrega dos
prêmios, ressaltando a im-
portância desse tipo de com-
petição para o desenvolvi-
mento tecnológico das in-
ciúslrias navais. '

A entrega foi feita em ce-
rimònia simples, no "convés
central da Costeira1', e, além
dos vencedores, estiveram
presentes o presidente da
companhia oficial, represen-
tando também o ministro
Mário Andreazza, sr. Hélio
Lapa Maranhão, o almiran-
te Saldanha da Gama, pre-
sidente da "Verolme", os di-
retores Alfredo Carlos Soa-
res Dutra e Renato Bitten-
court, além do diretor da
publicação técnica Portos e
Navios, sr. Basílio Accioly.

INTEGRAÇÃO
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Juiz dá a Zé
Kéti autoria
de "Máscara"

O compositor Zé Kéti foi,
ontem, reconhecido como o
verdadeiro' autor de Masca-
ra Negra, pelo juiz da 2.a
Vara Cível, sr. João Francis-
co Gonçalves Netto, que o
dispensou, inclusive, de pro-
var em juízo suas qualida-
des musicais, compondo du-
rante e audiência uma mar-
cha-rancho, como era de seu
desejo.

O juiz considerou insufi-
centes as provas apresenta-
das pela viúva do composi-
tor Deusdedit Pereira de
Mattos, que ingressou com
ação ordinária contra Zé
Kéti, a' fim de comprovar
que seu falecido marido era
o verdadeiro autor da músi-
ca premiada no carnaval ca-
rioca de 67, afirmando em
sua sentença que "realmente,
só a sensibilidade do mesmo
autor de Máscara Negra pó-
de perceber as lágrimas que
rolam silentes do coração,
na efervescência da Avenl-
da Iluminada".

ACUSAÇÃO

A ação ordinária foi pro-
posta, pela sra. Benedita Pe-
reira de Mattos, em 25 de
julho de 1967, contra José
Flores de Jesus (Zé Kéti) e
contra a viúva e herdeiros
de Hildebrando Pereira* de
Mattos, a qual, segundo a
acusação, teria subtraído a
música do irmão e a insere-
vera de parceria com Zé Ké-
ti, pouco antes de falecer.

Entretanto, o juiz João
Francisco Gonçalves Netto
afirmou em sua sentença que
a autora "deixou permane-
cer ao sereno suas alegações,
não as comprovando sequer
ao de leve", além de "não
produzir -prova pericial" e de
haver apresentado apenar
"uma testemunha, que disse
ter escutado a primeira par-
te da música em 1964''.

DEFESA

Ao declarar Zé Kéti o ver-
dadeiro compositor da mar-
cha-rancho, o juiz Gonçalves
Netto declarou ter-se basea-
do também nos laudos per':-
ciais de dois experts em mú-
sica popular, o presidente-
executivo da SBACEM. sr.
Mário Rossi, e o maestro
Gaya, contrários à pretensão
da viúva. Frisou:

— Zé Kéti tem reconheci-
da capacidade musical e foi
graças à sua caitituagem que
Máscara Negra tornou-se su-
cesso. Ela não tem, inclusi-
ve, estilo musical sequer pa-
recido, com Mascarada Divi-
na, de autoria de Deusdedit.
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SENSACIONALISMO

Esssa estória de "suicí-
dio" foi inventada pela im-
prensa romana, que quando
soube que eu estava num
hospital fêz logo o sensacio-
nalismo — declarou a atriz
Esmeralda Barrou. Eles
pensavam que eu estava
apaixonada pelo Maurizio
Arena. É mentira, foi um
flerte, nada mais. Hoje so-
mos amigos, êle me telefona
sempre, pergunta como é
que eu vou, e é tudo.

Nós terminamos, os jor-
nais romanos não souberam
de nada. Aí veio um tempo
em que eu andei tomando
comprimidos para dormir,
porque andava cansada. Um
belo dia eu tinha comido de-
mais e tomei dois compri-
midos.. Não pude rejeitar o
que já havia ingerido, o
pronto: fui para o hospital,
intoxicada. Lá me fizeram
uma lavagem de intestino c,
quando acordei no clia se-
guinte todos os jornais es-
tampavam: "Esmeralda tenta
o suicídio por Maurizio
Arena!" Em vez de eu dei-
xar todos em polvorosa, quem
ficou em polvorosa com essa
estória toda fui eu!

SUCESSO

Foi o Maurizio quem
me apresentou a vários pro-
dutores, e devo a i.-so boa
parte de meu sucesso na
Itália, mas quando eu o co-
nheci, na première de meu
filme Eva. a mulher das scl
vas, eu já tinha dois filmes
feitos. Esse era o terceiro.
Eu já estava na Itália havia
oito meses, apresentada aos
produtores pelo Dino de Lau-
rentiis, que eu conheci no Rio,
filmando Operação Paraíso.
Hoje já tenho dez filmes, o
fui a protagonista em cinco.
Tenho além disso um con-

FOGUETE É ATRAÇÃO
EM NAVIO AMERICANO

Centenas de pessoas —
principalmente colegiais!— vi-
6itaram na tarde de ontem as
belonaves participantes da
Operação Unitas X ancoradas
no pier da Pra^a Mauá. O ho-
rário da visitação foi das 14
às 16 horas e o maior interês-
se do público fixou-se na ira-
gata.U. S. S. Leahy, da Ma-
rinha dos Estados Unidos, do-
tada de plataformas de siste-
ma de lançamentos de mis-
seis.

A bordo da fragata, as
crianças não tiveram oportu-
nldade de se expandir, pois
em todas as portas viain-se
afixadas tabuletas indicativas
de que a entrada não era per-
mitida, além das cordas que
cercavam as torres dos fogue-
tes — a principal atração.
Ainda na tarde de ontem, a
Banda da Frota dos Estados
Unidos — composta de 50
músicos — apresentou-se nos
alunos do Colégio Estados
Unidos, e hoje, às 16 horas,
fará uma reapresentação para
o povo na Quinta da Boa Vis-
ta, constando do repertório
diversas músicas brasileiras.

CURIOSIDADE

A maioria dos que foram
na tarde de ontem visitar os
navios ancorados no pier da
Praça Mauá lamentou não po-
der penetrar nos submarinos
ali fundeados. A visitação,
que prosseguirá hoje c ama-
nhã, no mesmo horário, liml
tou-se aos navios de bandel-
rns argentina e uruguaia e à
fragata Leahy, dos Estados
Unidos.

Grupos de colegiais percor-
reram os conveses de ponta a
ponta mostrando-sc bastante
curiosas, principalmente sobre
o funcionamento das armas da
fragata americana. Além da*
plataformas de lançamento
dos mísseis Terreier de ar-e-

Diferença de idioma, como sempre, não foi problema

ESMERALDA ACUSA
IMPRENSA ROMANA
DE SENSACIONAL1STA

"Quem ficou em polvorosa com e.ssa estória de sui-
cídio fui eu!" — disse ontem a atriz Esmeralda de
Barros, referindo-se aos boatos que circularam na Im-
prensa carioca, segundo os quais ela teria tentado o
"último ato" por se encontrar perdidamente apaixona-
da pelo ator italiano Maurizio Arena. Preocupada ao
mesmo tempo em processar os jornais romanos que in-
ventaram a estória; "voltar a ser morena"; fazer um
filme em janeiro; e visitar na Bahia a sua madrinha
que a ameaçou de "puxar-lhe o pé" depois de morta, a
mulata Esmeralda contou sua vida em Roma, onde "se

dá muito bem", dizendo que há dois anos não pula no
carnaval e que vai "emb-omar" seus produtores para
passar mais um mês no Rio.

trato com o Instituto Brasi-
leiro do Café, que tem es-
critório em Roma, para fazer
propaganda do cjtfé brasilei-
ro na televisão. ÇPodem ficar
certos de que muita gente
toma café do Brasil por cau-
sa da Esmeralda aqui.

CARNAVAL E CINEMA

Tenho um filme mar-
cado para janeiro. Se êlcs
me chamarem logo no co-
mêço do mês, não vou po-
der recusar, mas se me cha-
marem do meio do mês para
o fim, então eu telefono,
digo que torci o pé aqui, em-
bromo de mil maneiras, c
eles só me verão em feve-
reiro, depois do carnaval,
Sabem que é só no Brasil
que existe o carnaval? O quy
se vê lá fora, na Itália, pelo
menos, não é carnaval. É
um grupo de crianças cor-
rendo com as mães ao lado,
gritando e assobiando. Não
há nada de cordões, de bio-
cos, nem festas, nem clubes,
nem nada. Só se tem o di-
reito de se vestir extrava-
gantemente, no carnaval. E
mais: só dura um dia* não
existe! Tenho de ficar da
qualquer maneira para o car-
naval, porque há dois anos
que não brinco no Brasil.

CHICO E SIMONAL

Em matéria de música
popular, quem faz sucesso
mesmo é o Chico Buarque:
suas músicas são até tracra1-
zidas e tocadas durante o
intervalo dos programas, na
TV. Éle já gravou dois dis-
cos muito bonitos. Outras
músicas, que estão sendo
traduzidas para o italiano
são as do Simonal, princi-
palmente aquela Nem Vem
de Garfo que Hoje é Sopa,
de que o pessoal gosta muito,
e as do Roberto Cario».

superfície, o vaso está equipa-
do com lançadores de fogue-
tes submarinos e torres mon-
tadas com canhões e metra-
lhadoras antiaéreas de diver-
sos calibres.

Nos "navios sul-americanos
notava-se que o número de
visitantes também era grande,
principalmente no contrator-
pedeiro Brown da Argentina,
onde, na escada de acesso ao
tombadllho, havia uma longa
fila de estudantes. Nessas be-
lonaves, a principal indagação
dos colegiais ao pessoal de

bordo era sobre a ..participa-
ção dos navios na Segunda
Guerra Mundial, pois todos
eles foram vendidos pelos Es-
tados Unidos .após o conflito.

UM SÓ CORAÇÃO

Terry Ramsey, de 23 anos,
é natural de Jacksonville, na
Carolina do Norte. Há dois
anos ingressou na Marinha
dos Estados Unidos e é esta
a primeira vez que vem ao
Rio de Janeiro, fi solteiro e
seu posto' eqüivale ao de sar-
gento nó Exército, pois não
tem designa tivo na Marinha
brasileira.

Terry Ramsey serve na fra-
gata Leahy, seu primeiro na-
vio. Orgulhoso, diz que a be-
lonave "é uma só peça, umN
só coração, onde todos traba-
lham com prazer". Indagado
sobre possíveis problemas a
bordo, no que se refere à quês-
tão racial, respondeu: "Pela
perfeita harmonia que reina
no navio, creio que na Leahy
não existem problemas de tal
natureza, pois ninguém anda
em grupinhos separados, por
linposiyões de côr ou convic-
ções religiosas, Todos se dão
muito bem". A- bordo cstào
vários marujos que participa-
ram de combates no Vietnam,
mas se recusaram a fazer co-
mentàrios sobre o assunto.

James, um marinheiro de dois
metros de altura, natural do
Alabama, explicou que a ma-
rujada não costuma falar só-
bre sua viüa militar.

Amanhã serão encerradas
as visitas públicas aos navios
ancorados no Rio. No dia 4,
as belonaves — incluindo uni-
dades brasileiras — zarparão
com destino a Porto Rico, pa-
ra a execução da fase final
da linitas X. No Mar das Ca-
raibas a frota da Marinha vc-
nezuelana se incorporará aos
grupos-tarefa.

HOMENAGEM

Um coquetel de congra-
çamento entre autoridades
navais brasileiras, america-
nas,.uruguaias e argentinas
que participarão da "Ope-
ração Unitas'" foi realizado
na noite de ontem, no Clube
Piraquê, sendo na ocasião
homenageados o contra-almi-
rante J. A. Dare (EUA);
capitão" de mar-e-guerra
Victor Pereira Múrray (Ar-
gentina) e capitão Lúcio da
Costa (Uruguai)'.

Pela manhã, os coman-
dantes das Fôrças-Tarefas
das marinhas americanas,
colocaram palmas de flores,
junto ao Monumento de Ta-
mandaré, na Praia de Bota-
fogo, numa homenagem ao
Patrono da Marinha d»
Guerra Brasileira.

A CERIMÔNIA

A cerimônia foi presidida
pelo capitão-de-mar-e-guerra
Décio de Oliveira Guima*
rães, representante do co«
mandante do I Distrito Na-
vai e foi iniciada com o has»
teamento das bandeiras ao
som dos quatro hinos nacio-
nais. Um grupamento de Fu»
zileiros montou guarda ao
Monumento, durante e apói
a homenagem.

ROBERTO CARLOS VIAJA
PARA FILMAR EM ISRAEL

O cantor e compositor Ro-
berto Carlos, ao contrario do
que fora noticiado, só viajou
na madrugada de ontem, com
destino a Telavive, yl& Roma,
após um verdadeiro show de
beijos no aeroporto çfc Galeão,
onde crianças e adultos que-
riam abraçá-lo de qualquer
maneira. Roberto recusou os
beijos das lãs mais crescidos,
às quais deu apenas autógra-
fos, mas passou o tempo todo
curvado atendendo às crianças,
que o cercaram e entoaram'em
coro a canção Eu Disse Adeus.

Roberto Carlos estranhou a
noticia divulgada na noite an-
terlor sobre seu embarque: "Eu

não passei em trânsito por ne-
nhum avlfio da Air-France e
não havia necessidade de via-
jar às escondidas." Uma fã quis

Kaber se em verdade que a

queda de cabelos o vem preo-
cupando, por ter medo de ficar
careca. Roberto Carlos respon-
deu de bom humor:

— Realmente," de vez em
quando perco um pouco dos
cabejps, mas é uma queda tem-
porárla e não me preocupa.
Dizer que estou com medo de
ficar careca é uma onda careca
que não vai pegar, porque aln-
da tenho muito cabelo pai'»
perder.

FILME E CANSAÇO

Roberto Carlos passou a
falar do seu filme Diamante
Côr-de-Rosa, cujas filmagens
foi obrigado a interromper
quando se encontrava no Ja-
pào, para vir ao Brasil gravar

SHOW DE BEIJOS

um Lp e realizar dois bhowi.]
Disse que decidiu cancelar as
filmagens cm Portugal e ter-
minar o filme em terael, após
acordo com o empresário, por-
que jâ se sente multo cansado
com' tantas viagens e tanta-
programação.',

Em Telavive estão à sua es-
pera sua esposa Nice, Erasmo
Carlos, Vanderléia e toda a
equipe de produção de Dia-
tnanté Côr-de-Rosa, que de-) f
verá ser lançado em fevereiro.;
Informou que o,Lp com.as mú-
sicas do filme Já está pronto,
com a'etiqueta CBS. Na sua
opinião, o ponto alto da gra-
vação são A Turma da Estrada
de Santos e As Flores do Jar-
dim de Nossa Casa. O disco
vai sair no dia 1.* de dezem-
bro.
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Roberto Carlos deu muitos beijos nas crianças que foram levá-lo ao Galeão
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PIANO EM QUE LISZT
E CHOPIN TOCARAM
ESTÁ NO FLAMENGO

Um -piano*do Século XIX no qual Fréderic Chopin
e Franz Liszt executaram suas composições, Relíquias
em porcelanas, gravura», lilogravuras. móveis e escul-
turas, coletâneas de artistas brasileiros, e, ainda, cinco
pinturas cuzquenhas da época de Francisco Pizarro —
uma delas avaliada em NCrS 50 mil — integram o
acervo do Museu Sarah Villela, de caráter particular e
localizado na Rua Senador Vergueiro, no bairro do Fia-
mengo.

Esta é uma das poucas coleções de obras de arte
da Guanabara a receber a denominação de museu, e>
no conjunto, suas peças atingem o valor de NCr$ 1
milhão. Foi montada pejo arquiteto e urbanista Ne.stor
Figueiredo e sua esposa Sarah VilJela, pintora conside-
rada um dos mestres da arte do retrato no Brasil, e
que faleceu há 12 anos. No futuro, parte do acervo se-<
doado ao Museu Romântico, a ser criado pela Acade-
mia Brasileira de Artes. Dessa forma, outras pessoas
além dos amigos da família poderão ter contato com
as obras de arte do Museu Sarah Villela.

O QUARTO DE GETÚLIO
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As peças foram adquiridas
em viagens feitas a mais de 31)
países pelo casal Nestor Fi-
gueiredo-Sarah Villela. Hoje,
estão distribuídas por cinco sa-
lões de üm apartamento.

Lã se vê piano fabricado há
130 anos. e que pertenceu ao
castelo de La Rocheíoucauld,
localizado no Vale do Loire, ao
sudoeste da França. Nele, Liszt
tocou por diversas vezes para a
condessa D'Engoul, sua apaixo-
nada, durante as temporadas
rie outono que a família pro-
movia para os amigos da côr-
te. A peça, adquirida em 1950
num antiquado de Paris, é de
íabricação Van Gverberch, e foi
decorada por Charles André de
Soulc, com utilização de laça,
tartaruga, cobre e bronze. Seu
valor, hoje, ê inestimável.

Também do castelo de La
Rochefoucauld são as poltronas
Luis XIV, existentes no Mu-
seu Sarah Villela. Foram for-
radas por Aubusson, artesão
favorito dos nobres da época,
e nos estofamentos estão sim-
ibolizadas as fábulas de La
Fontaine. Estas peças ficam
no primeiro salão do aparta-
mento, onde também se acham
expostos outros móveis que
pertenceram àquele castelo, e
também decorados por Charles
de Boule.

RELÍQUIAS

Os cinco quadros cuzquenhos,
pintados há dois séculos e ad-
quiridos em 1945 pelo casal
Nestor Figueiredo-Sarah Vil-
leia, têm por tema a história
sagrada e foram executados
por encomenda de Francisco
Pizarro. Entre eles, merece
destaque o da Coroação da Vir-
gem, medindo 2m x 2,5m
e com a Santíssima Trindade
simbolizada por três imagens
de Cristo, de acordo com uma
tendência dos pintores da épo-
ca. No Peru, durante a Inqui-
sição do Século XVIII surgiu
uma reação contra este estila
• houve ordens para a destrui-
çâo de todos os quadros que
possuíssem a Santíssima Trin-
dade representada por três

.. sons de 'Jesus, e esta peç:
da coleção Sarah Villela foi da--
poucas que se salvaram, segun-
do informam. i

Ainda rio primeiro salão do
museu são encontradas reli-,
quias em porcelana e madeira,
como o relógio que pertenceu
à família Bragança, uma arca
chinesa de dois séculos coir,
gravuras em alto relevo, sinir
bolizaudo a luta do bem con-
tra o mal, e primitivos vasos
Japoneses.

/ No corredor que une os ein-
co salões do Museu Sarah Vil-
leia, encontram-se as coleções
de litogravuras espanholas do
Século XVIII, gravuras aus-
triacas, francesas e da época
vitoriana, exemplares de livros
raros, como os discursos pro-
nunciados na Academia Fran-
cesa durante mais de lim sé-
culo (entre 1808" e 1939), um
relógio d* 1830 catalogado no
Museu da Saxónia, e móveis
que pertenceram ao Palais
Royal. Neste conjunto, desta-
ca-se o espelho estilo vene-
ziano, adquirido à família Guin-
le, e que anteriormente esta-
va no Palácio das Laranjei-
ras. Foi todo executado cm
cristal de Baccarat, e em sua
moldura há símbolos das qua-
tro estações do ano.

SEGUNDO-SALÃO

£ no segundo salão do apar-
tamento que se pode apreciar
uma das obras mais raras da
coleção: um potiche chinês de
quatro séculos, de cerâmica,
adquirido em Portugal duran-
te á II Guerra.

O Museu Sarah Villela pos-
sui outras raridades, algumas
consideradas únicas-no mundo.
£ o caso de uma fruteira da
época vitoriana modelada a
mão em porcelana. O casíl ad-
quirlu-a quando de uma via-
gem a Roma, das mãos de um
diplomata indiano que retor-
nava ao seu país. Entre as
peças raras, merece menção,
ainda, o baú em jade chinês,
talvez o único existente em co-
Icções ou acervos de museus
brasileiros.
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O quarto cm que se suicidou Getúlio Vargas só será aberto à visitação pública daqui a uni mês

Museu do Cate te reabre mas

quarto de Vargas fica fechado
O Museu da República reabrirá noa

próximos dias, porém o terceiro andar,
onde fica o quarto onde morreu o ex-
presidente Getúlio Vargas, permanecerá
fechado ainda por um mês. até que se-
jam feitas as obras de restauração das
peças que foram queimadas num
incêndio criminoso no dia primeiro pas-
sado.

O incêndio foi de pequenas propor-
ções porque o museu possui bom equipa-
mento contra fogo. e os funcionários, trei-
nados para esse fim, impediram rápida-
mente que as chamas se alastrassem.
Além da recuperação das peças, será fei-
ta a pintura dos desenhos do teto qu
está estragada devido à infiltração.

SEGURANÇA

"Quando houve a tentativa de incén-
dio do Museu da República, não have-
ria necessidade de, êle ¦ ser fechado, disse o
diretor do museu, sr. Léo Fonseca cia
Silva. M&s como dias depois seria re-
aberto o jkuséu Histórico, que estava fé-
chado há três meses, eu resolvi concen-
trai" todo o pessoal lá, pois era esperado
um grande número de pessoas na' iiiau-
guraçáò, e seria necessário mais guar-
das".

"O serviço de vigilância do Museu
da República não é dos melhores, disse
o diretor Léo Fonseca da Silva, temos
três funcionários por andar, dois guardas
e uma recepcionista. Este pessoal não é
suficiente, principalmente porque o pré-

dio tem grande número de salas peque-
nas. No Museu Histórico, as saias são
mais amplas e em menor número, uma
delas chega a ter 47 metros de compri-
mento e o policiamento se torna muito
mais fácil".

REABERTURA

• "O Museu da República só vai abrir
quando houver pessoal suficiente para o
policiamento. O último andar do museu
abrira em dezembro, quando estiverem
recompostas as peças atingidas. No quar-
to do ex-presidente Getúlio Vargas, os
estragos foram pequenos, uma cadeira fi-
cou danificada é a colcha da cama quei-
mou mas não chegou a estragar o col-
chão. O incendíário, era muito primário,
disse o diretor do museu, pois não foi
usado nenhum combustível,, O criminoso
jogava fósforos nas peças e só os tecidos
é que pegaram fogo; qs móveis ficaram
apenas chamuscados".

"O quarto em que dormiu o cardeal
Pacelll quando esteve no Brasil foi mais
atingido. Logo que'se iniciou o incêndio,
os funcionários correram para o local e
começaram a debelar o fogo. O incen-
diário, no tumulto, dirigiu-se ao quarto
do cardeal Pacelli, que fica do outro lado
do prédio, e teve mais tempo para con-
tinuar sua ação criminosa. Quando os
funcionários se dirigiram para o segun
do local do incêndio, o fogo já havia des-
truído uma cortina, e estava queimando
a parede. O fogo foi logo debelado com
o extintor de incêndio, mas duas cortinas

estão inutilizadas. A .pintura da pa-
vede ficou toda estragada, o chão man-
chado devido ao uso do extintor, a col-
cha queimada, e a cama chamuscada. O
mais difícil da recuperação vai ser a pol-
trona do quarto de Getúlio Vargas. Ape-
sar de ter feito um buraco pequeno, vai
ser difícil encontrar um pano igual, qut
ainda é o original, para fazer a substitui-
ção do braço queimado", esclareceu o sr.
Fonseca da Silva.

O MUSEU

O Museu da República começou ;
funcionar no Palácio do Catete, quandy
a Capital foi transferida para Brasília.
O Palácio das Laranjeiras, que havia sici-j
comprado para hospedar as visitas ilus-
três que viessem ao Brasil, transformou-
se em residência do presidente da Repú-
blica, quando está despachando no Rio
o do Catete hoje é museu, e dos mais
visitados no Brasil — 120 mil pessoas po;
ano, ou uma média de 300 por dia.

Atualmente o museu está ficanc!
com pouco espaço para as suas necessi-
dades. O diretor, sr. Léo Fonseca da SU-
va, pensa recuperar as salas do primeir.
andar que foram cedidas à Policia Fe-
deral. "Quando a policia instalou-se tm
prédio do Palácio, aquelas salas estava...
vazias, mas agora são necessárias, pois
muitas peças que pertencem ao Museu
da República estão emprestadas ao Mu-
seu Histórico, porque não há lugar aqui",
concluiu o sn Fonseca da Silva.
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MUSEU APBESENTA
A NOVA TÉCNICA
PARA EXPOSIÇÕES

Doze amplas salas abrigam o acervo do Museu His
lórico Nacional, que, reinaugurado patentemente, depo;
de completa reforma, narra a evolução do Brasil desd-
o descobrimento até a queda da Monarquia.

A- técnica de museologia usada na disposição do;
objetos é a mais moderna., tirando do museu o caráte-
de simples repositório de coisas antigas. Existe real-
mente um diálogo com o espectador, através da íc
construção de todo um período.

Museu particular guarda piano famoso que Chopin e Liszt usaram

Os conservadores coloca-
ram nas salas os objetos mais
representativos de cada épo-
ca, sem amontoá-los, uma
vez que, em museologia, essa
posição é tida como aliena-
tória, atordoando o. visitan-
te. Para a separação crono-
lógica da história, é usado
um biombo neutro, evitando,
assim, que o espectador sin-
ta a monotonia. Foi abolida
a maior parte das vitrinas,

pois a separação por vidro
cria barreiras psicológicas.
Os objetos ficam como que
soltos no meio da sala. Os
quadros foram colocados nu-
ma altura em que o espec-
tador não precisa erguer a
cabeça para vè-lo.s: ficam
diante da pessoa. Haverá um
rodízio de peças, com a re-
npvação constante do moí-
truário- A iluminação íiatu-
rui deixa todas as peças no
claro.

A-HISTÓRIA

Logo ã entrada, há a sala
de Origens do Brasil, com

quadros da 1." Missa, de Eu-

gênio Teixeira, datado cie
1892, e várias peças de ori-

gem portuguesa, como mo-
biliário do século XVI. Na
sala seguinte, referente ao
Vice-Reinado, seis quadros

que foram encontrados n
Passeio Público, datando <'
século XVIII, do pinto
Leandro Joaquim.

Nas demais salas do Vice-
Reinado é que aparecem as
peças de arte, feitas por bra-
sileiros, que podem ser com-
paradas com as de origem
portuguesa. Na sala de D.
João VI há o único quadro
de que se tem notícia, de D.
Carlota, de mãos dadas com
D. João VI. A sala dedicada
à Inconfidência Mineira tem
as grades da cadeia onde Ti-
radentes esteve preso e as
traves de madeira da forca,
onde morreu. Na sala da In-
dependência existe a grade
da varanda, onde D. Pedro I
tez o discurso do Dia do Fi-
co. Na sala do Segundo Rei-
nado há, entre outros obje-
tos, a carruagem que per-
tenceu a D. Pedro, toda res-
taurada. A sala dedicada à
Guerra do Paraguai abrigu
todos os tipos de armas usa-
das na campanha, uma bar-
raça de campanha armada e
a estátua eqüestre de D. Pe-
dro II. Na última sala. rela-
Uva ao final da monarquia
tem-se a impressão da de-
cadência daquele regime e
do alvorecer da República.
Em todo o percurso há tex-
tos explicando a transição
oe uma sala para outra.

Justiça entra
breve na fase
do computador

— A Justiça é um orga-
nismo muito complexo —
disse o desembargador Luiz
Antônio Andrade, acrescen-
tando: — O andamento de
um processo passa por deze-
nas de fases, que são entra-
vadas pela burocracia. Só na
Guanabara existem 200. mil
processos em andamento, e
futuramente esse sistema
anacrônico deverá ser subs-
tiluído por métodos mais
eficientes e mais modernos.
Vai chegar o dia em que ?
Justiça entrará na fase do
computador eletrônico, mo-
dificando toda a sua estru-
tura.

O desembargador Luiz An-
tôilio Andrade, consciente de
que a única solução para a
engrenagem judicial será a
computação de dados aplica-
dos à Justiça, convidou os
técnicos da IBM para uma
série de conferências para
tratar do assunto, das quais
participaram juizes, desem-
bargadores, membros do Mi-
nistério Público, procurado-
res do Estado e chefes de
serviços da Corregedoria, do
Tribunal de Justiça e da Se- ¦
ção de Jurisprudência.

PIONEIRISMO
"Esta foi uma iniciativa

pioneira, prosseguiu o de-
sembargador Antônio An-
drade, e oficiosa, que visa n
propiciar os meios necessá-
rios para a dinamização da
Justiça. Hoje, na Guauabara.
já existem cento e vinte

. computadores em funciona-
mento nos Ministérios d>>
Exército, da Marinha e da
Aeronáutica. A Secretaria
cie Justiça e muitos outros
órgãos já possuem compu-
tadores e a Justiça, certa-
mente, adotará a computação
de dados.

O curso, segundo o desem-
bargador, constou de quatro
conferências, e todos que o
freqüentaram acreditam que
a única solução para a ace-
leração da burocracia judi-
ciai será a implantação do
sistema de computadores.

GOVERNO VAI DAR .
NOVO AMBULATÓRIO
À PRAIA DO PINTO

A determinação do governador Negrão de Lima
;ara que a Secretaria de Serviços Sociais realize com

urgência a concorrência pública que indicará a firma
construtora da nova sede do ambulatório da Praia do
Pinto, veio coroar de êxito os entendimentos que vi-
íham sendo mantidos entre o grupo de senhoras, da so-
iedade que dirige a entidade^ e o governo do Estado.

O secretário Victor Pinheiro acredita que com a
Liberação da verba para compra do terreno ao Banco
Central e para a construção as obras poderão ser ini-
•iadas dentro de vinte dias. Os entendimentos com a
Secretaria de Obras também resultaram positivos e o
ecretário Paula.Soares aguardará a mudança do am-
büldtório para a nova sede, a fim de prosseguir ás obra.-'
'e abertura de um canal ao lado da Ilha das Dragas.

O ambulatório da Praia do
into terá sua nova sedeYia

.lua Tenente Arantes Filho,
ia Estrada da Gávea, exata-
mente no início da Favela
¦ia Rocinha, do lado da Rua
Marquês de São Vicente. O
terreno, pertencente ao Ban-
oo Central da República, j;'
:'oi praticamente adquirido <
a preço bem razoável, poi.-•lèle, devido encontrar-se n
início da favela, já está •
construídos diversos barre
eos.

O governo do Estado, v"
sando a dar maior rapidez ;
solução do problema, mar
teve entendimentos com o
favelados, atuais moradorc
do terreno e conseguiu ;
concordância destes er
transferir-se para casa.
que serão construídas nur
ponto mais alto da favela
Assim, a Secretária de Ser
viços Sociais acredita que te
dos os problemas já tenhan
sido resolvidos c dentro ei:

pouco o ambulatório torne-
>e uma realidade no local.

MORADORES APLAUDEM

Os moradores da Favela da'
.íoeinha que foram entrevia-
.ados pelas assistentes sociais
.Ia Secretaria de Serviços So-
:iais aplaudiram a transfe-
.éncia do ambulatório para
.) local, pois, assim, terão
maior assistência médica e
ocial. Muitos deles já re-
orriam ao ambulatório para
erviços médicos e dentários,
lém da obtenção de alimen-
:)S.

O grupo diretor do Ambu-
itório se mostra satisfeito

;om o local escolhido pelo
ovêrno do Estado, pois "ali
èrào limito mais trabalho e
poderão atender com exali-
lão as finalidades a que se
impuseram'''. Na Favela da
Rocinha moram 110 mil pes-
soas que dentro em breve
contarão com mais esse ser-
vieo médico-assistencial.

HISTÓRIA DE 15 ANOS
A SERVIÇO DOS POBRES

Fundado há 15 anos, po
um reverendo e um grupi
de 140 senhoras da secieda-
de, o ambulatório da Praii;
do Pinto começou numa mo-
desta sala alugada ao Clubü
Expressinho, no interior da
própria favela, e contando
com apenas um médico e
seis senhoras para todos os
seus serviços, não receben-
cio qualquer subvenção ofi-
ciai.

Com o aumento constante-
do atendimento diário, houve
a necessidade de expansão e.
em 1960, o governo do Es-
tado doou o terreno da Ilha
das Dragas, onde está atual-
mente funcionando. Com di-
versas promoções de caráter
social, o grupo de senhoras
dirigentes do ambulatório
conseguiu arrecadar fundo;,
para a construção do"atual
prédio e de todas as amplia-
ções que se tornaram necet-
sárias a um melhor atendi-
mento público.

ATENDIMENTO

Para se ter uma idéia .reai
dos grandes benefícios que
o ambulatório da Praia' do
Pinto vem prestando à po-
pulação menos favorecida, e
bastantt; que se conheça o
quadro estatístico de atendi-
mento. Por exemplo, no úl-
timo mês, a recepção ater.-
deu. a 1.035 pessoas; o ser-
viço odontológico, 128; gine-
cológico, 602; fêz 126 cura-
tivos e aplicou 489 injeções,
além de ter realizado 91 aná-
lises de laboratório. No to-
cante à assistência social, 90

famílias receberam alimen-
los inteiramente gratuitos e
foram distribuídas quase 500
latas de leite em pó.

Conta também o ambula-
tório da'Praia do Pinto com
um serviço de artesanato cie
tapetes, empregando cerca d<?
5U mulheres, ganhando cada
uma quantias que vão até
NCrS 250,00 por mês. A
orientação desse serviço é
feita por um grupo de sete
senhoras, que dão aulas e
ensinam como confeccionar
os tapetes. Como essa ta-
pecaria não tem finalidades
lucrativas, a seleção das alu-
nas é feita durante as pró-
prias aulas, sendo observado
sempre dom natural de ha-
bilidade; boa vontade; ca-
pricho no serviço e no apren-
dizado e a necessidade finan-
ceira da família. Uma ve3
por semana, as alunas com-
parecem ao ambulatório e re-
cebem os serviços para fa-
zer em casa, além dosdese-
nhos e a orientação neces-
sária para o trabalho. Como
são recebidas encomendas de
serviços durante todo o ano
e se realiza uma exposição
anual na loja, o trabalho
c ininterrupto. Quando da
mudança dos favelados da
Praia do Pinto, as familia.i
melhor aquinhoadas com
casas e apartamentos da
COHAB, segundo a Secreta-
ria de Serviços Sociais, fo-
r a m exatamente aquelas
cujas mulheres pertenciam
ao artesanato de tapeçaria
do ambulatório, com o que
sua renda familiar era, evi-
dentemente, muito maior.

ASSISTÊNCIA
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Praia do Pinto vai ganhar sede nova de ambulatório
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ONDA DE ASSALTOS PÁRA TÁXIS NO RIO
NEGRÃO ACHA QUE
GREVE DIFICULTA'AS 

INVESTIGAÇÕES
A primeira providência do sr. Negrão de Lima, ao

chegar ontem de Brasília, foi entrar em contato com o
secretário de Segurança, para conhecer os rumos das
investigações sobre os assassinatos de motoristas, ocor-
ridos nos últimos dias. Lamentou a propalada parali-
sação dos serviços de táxi à noite, em sinal de protes-
to contra os crimes, dizendo que isto apenas dificultará
s ação da Polícia.

- "O 
governo não pode colocar um policial em cada

táxi. O importante é descobrir os criminosos, e nisto
está empenhado todo o dispositivo policial da cidade",
afirmou. Falando das dificuldades em elucidai- crimes
dessa natureza, lembrou que nos Estados Unidos, Ingla-
terra e outros países de técnica policial avançada, é
grande o número de casos insolúvcis.

AÇÃO

Explicou que crimes dês-
se tipo ocorrem cm todas as
cidades grandes, como é
atualmente o Rio, frisando
que nos Estados Unidos, on-
de a polícia não conseguiu
até hoje evitar assaltos a
bancos. Recordou que. re-
cantemente um «stabeleci-
mento bancário foi roubado
às 5h da tarde, numa ma
de grande movimento. "Mi-
nha preocupação é descobrir
os assaltantes de moloris-
tas e todos os esforços estão
sendo empregados para esse
fim. "Admitiu a deficiência
do aparelhamenle' policial da
Cidade, que "custa uma for-
tuna aos cofres do Estado".

VELOCIDADE
O sr. Negrão de Lima

disse desconhecer a medida
adotada pelo comandante
Celso Franco de levar para
a Ilha Grande os motoris-
tas detidos per excesso de
velocidade, praticando an-
tes uma prova a 200 quilo-

metros no autódromo da
Barra da Tijuca. Em sua
opinião, a medida não lem
apoio legal, mas "a idéia é
boa para educar o motoris-'ta irresponsável". Comentou
que tem recebido muitas
reclamações contra os "fu-
rações do volante" e até
contra a prática da chama-
da "roleta paulista".

MONOTRILHO
O governador observou

que o Estado não possui
condições financeiras para
arcar com a construção do
monotrilho, ligando o Ga-
leão à Barra da Tijuca, pia-
nejamento recentemente con-
cluído per uma equipe cie
técnicos japoneses. "A obra
está orçada em 100 milhões
de dólares c o governo não
tem recursos para sua exe-
cução", Também desconhe-
ce que o Ministério da In-
dústria e do Comércio es-
teja interessado' na instala-
ção do monotrilho.

PRAZO PARA PAGAR
MULTAS TERMINOU
E MUITOS FALTARAM

Com o encerramento, ontem, do prazo para o pa-
gaménto das multas impostas aos veículos no Estado,
os proprietários de carros que não saldaram seus com-
promissos só poderão fazê-io, em janeiro, por ocasião
do pagamento do imposto referente à renovação das
placas. Os retardatários terão as" multas acrescidas de
10% no seu valor, além da correção monetária. Cerca
de 10 mil multas foram pagas nas coletorias estaduais,
mas é grande o número dos que não compareceram, o
que vai tumultuar ainda mais as filas no ano que vem.

Na semana passada o movimento foi intenso nas
coletorias — a média era de 1.100 a 1.500 multas pa-
gas diariamente. Na segunda-feira o número subiu para
4.837 e foi aumentando com o passar dos dias. Entre-
tanto, foi grande o número de devedores que deixaram
para a última hora o pagamento das multas, e o prazo
se escoou sem que se pudesse fechar o exercício de 1969.

Em janeiro deste ano, o De
partamento de Trânsito ini-
ciou novo sistema de cobran-
ça de multas, que passou a
ser feita pela Secretaria de
Finanças, através de seu Se-
tor de Processamento de Da-
dos. "O sistema é muito rá-
pido e eficiente. No próximo
ano, quando o público cons-
tatar que não poderá empla-
car o carro devido às multas
íião pagas não deixará mais
passar o prazo de pagamen-
to", disse o .diretor de Pro-
cessamento de Dados, sr. Au-
gusto Pires.

O Departamento de Transi-
to j comunica diariamente ao
Centro de Processamento de
pados as placas dos carros
multados na cidade. O com-
putador avalia no mesmo mo-
mento o valor da multa e
emite a guia para o paga-
mento. A multa é enviada ao ¦
Infrator pelo Correio, pois 

'a'

Secretaria tem o endereço .de
todos • os carros cadastrados
na Guanabara.

O contribuinte tem um pra-
re de 30 dias, depois de ser
multado, para recorrer. Trans-
correndo esse prazo sem fa-
ter a apelação será obriga-

rio a pagar r multa. A ape-
lação é feita junto ao Re-
curso do Trânsito e, se íôr
justa, a multa ê cancelada.
Se fôr condenado, poderá
ainda fazer uma segunda ape-
lação, porém o valor da multa
deverá ser depositado na Se-
cretaria de Finanças enquan-
to correr o processo. Não ten-
do apelado nem pago a mui-
ta, cujo prazo terminou ontem,
o pagamento só poderá ser
feito junto com o emplacamen-
to do carro em janeiro de 70.

Oitenta por cento das infra-
ções cometidas no tráfego es-
tão incluídas nos nove primei-
ros itens das 177 infrações
constantes do Código de Trân-
sito: desobediência ao sinal
vermelho, estacionamento em
local proibido e não obediên-
cia à parada obrigatória. As
multas arrecadadas para o Es-
tado chegam a um valor de 6
milhões de cruzeiros novos por
ano, que eqüivale a 300 mil
cruzeiros novos por mês. O va-
lor de cada multa varia de
NCrS 7 a NCrS 78, dependeu-
do da infração. As mais gra-
ves. são: dirigir embriagado,
falsificar a placa, dirigir sem
licença e estacionar em pista
de rolamento de estrada.
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Os motoristas de táxis da Guanabara efetuaram,
ontem, sete manifestações de protesto contra a falta do

providencias, por parle da Secretaria de Segurancr
Pública, quanto à onda de assaltos — inclusive latroci-
nios — de que está sendo vitima a classe. Além dess;-
manifestações, deixaram os aeroportos o a rodòviári"
bem como o centro da cidade e a Zona Sul quase in
leiramente sem seus serviços.

Delegacias de Vigilância, distritos policiais, RP e PM uniram-se para combater os assaltantes de táxis

MOBILIZAÇÃO DA POLÍCIA
PARA PROTEGER CHOFER

DL/tA DIA
UM JORNAL MEIHOR

As três Delegacias de Vigilância,
além de seus setores e todas as dele-
gacias distritais, patrulhas da Polícia
Militar e guarnições da Rádiopatrulha,
receberam instruções do general Luís
de França Oliveira, secretário de Scgu-
rança, no sentido de que, a exemplo do
que vem realizando o setor chefiado
pelo detetive Humberto Matos, reali.
zem rondas noturnas ininterruptas, pro-
curando identificar todos os passageiros
de táxi durante a noite, com o objetivo
de acabar com a série de atentados con.
tra os motoristas.

Referindo-se à manifestação dos mo.
toristas que, na madrugada de ontem,
promoveram passeatas e impediram o
tráfego em alguns bairros da cidade, o
general Luís de França Oliveira la-
menlou que aqueles profissionais assim
procedessem, obrigando a polícia a des-
viar de áreas de segurança suas viatu.
ras para atender a um movimento cole.
tivo de desordem, e que nenhum resul.
tado prático poderia trazer para o pro.
blema.

REUNIÃO

Às 15h30rr5in, na Polícia Central, sob
a presidência do general Gentil Barba,
to, titular da Superintendência de Po-
lícia de Segurança, com a presença dos

Motoristas
funcionários
se reúnem

Os motoristas do Serviço
Público reuniram-se em as-
sembléia em sua Associação,
para decidir sôbre questões
que afligem a classe e para
criar Uma Comissão destina-
da a elaborar um anteproje-
to, propondo ao governe a
regulamentação .de-suas ali-- -
vidades.

Entre as proposições apro-
vadas, já com vistas à Re-
forma dos Estatutos dos Ser-
vidores Públicos,, cs moto-
ristas pretendem soja ga-
raníida a permanência no
cargo ou função dos funcio-
nários que vierem a sofrer
prisão ou reclusão em vir-
tude de crime profissio-
nal automobilístico, pratica-
do no exercício da função,
mesmo no caso de cumpri-
mento de pena superior a
dois anos, ficando-lhes as-
segurados, ainda, o paga-
mento de auxílic-reclusão
na base de 70% de seus
vencimentos e mais o sala-
rio-família e adicionais.

Reivindicam ainda os mo-
toristas do serviço público
seja paga a gratificação de
horas-extras na base de
30% do valor das respecti-
vas diárias, quando o servi-
ço fôr prestado depois das
21 horas e que os períodos
de licenças concedidas para
tratamento de saúde, por
motivo de acidente no exer-
cício da função, não preju-
dique a concessão de licen-
ça especial (licença-prê-
mio). ,

Decidiram, também, os
motoristas do serviço públi-
co que a Comissão criada
para tratar dos interesses da
classe entre em entendimen-
tos com médicos especialis-
tas, a fim de conseguir pa-
recer sôbre os males físicos
que atingem os profissionais
em decorrência do exercício
da função..

delegados Clytio D'Alvear, do DOPS,
Godofredo César de Matos, da SSP c
rios dirigentes Custódio da Cruz Guima-
râos, do Sindicato dos Condutores Au.
fônomos de Veículos Rodoviários; Ml.
guel Paes de Almeida, Antônio de An-
rirade dos Santos, Mário Ferreira da
Silva, Mardes Cordeiro e Célio Dinar.
do de Sousa Lacerda, foi iniciada a reu.
nião, que durou uma hora, e na qual só
foi permitida a entrada de fotógrafos.

RESULTADOS

Ficou decidido na reunião que o
motorista ao apanhar um passageiro
para a "bandeira 2 poderá recorrer à
primeira autoridade policial, até mes-
mo delegacia ou quartel, no sentido de
que seja identificada a pessoa que está
conduzindo, por medida de segurança.
Nesse sentido a Secretaria de Seguram
ça já fez expedir telex.circular, auto-
rizando também que as viaturas poli-
ciais em ronda efetuem a identificação
do passageiro.

O sr. Custódio Guimarães aventou
a possibilidade de retorno da dupla"Cosme e Damião", não sendo atendi-
do porquanto, segundo as autoridades,
a Polícia Militar.está com a responsa-
bilidade de grandes áreas consideradas
de Segurança Nacional e seu efetivo

não comportaria esse tipo de policia-
mento.

As autoridades sugeriram aos rc.
presenlantes dos motoristas que fizes.
sem gestões junto aos bancos, no sen.
tido de, durante a noile, fossem coloca,
rios fiuichelíí em postos de gasolina, nos
bairros, para receber o dinheiro arre.
cadado pelos profissionais. Os postos de
arrecadação ficariam sob rigoroso po-
liciamentp, a cargo de soldados da PM
armados de metralhadoras.

NAO HAVERÁ GREVE

Após a reunião, o sr. Custódio Gui-
jiiarács falou ao CORREIO DA MANHÃ
e afirmou que desde a sua investidura
no Sindicato, em maio último, nove
motoristas foram assaltados e assassi.
nados, mas que as autoridades estavam
tomando as necessárias providências de
segurança, não se justificando os des.
mandos registrados na madrugada de
ontem. Disse, ainda, que o Sindicato
não endossa qualquer movimento gre.
vista, que só viria prejudicar o usuário,
que é a fonte de renda de todos os pro.
fissionais do volante.

Esclareceu que os oito motoristas
delidos durante as manifestações da
ontem já haviam sido liberados pelas
autoridades do DOPS. /,

HORA DO ADEUS
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Sob a emoção de colegas e familiares, Onofrc foi sepultado, ontem, no Caju

BANDEIRA 2
EM OUTUBRO

Mais de 30 assaltos a motoristas registraram-se na
Guanabara, durante o ?>iés de outubro, a maioria deles
contra motoristas de táxi, e praticados durante a via-
drugada. Em todas as delegacias distritais do Estado
existe registro de pelo menos uni, assalto aos projissio-
nais do volante, num ciclo que inclui, só em outubro,
três latrocínios.

No subúrbio, n.s delej/ttcias de Madureiru, Encan-
tado, Vila Kosmos, Penha e Bonsucesso lideram as
estatísticas, enquanto, na Zona Sul, a delegacia de
Botafogo continua às voltas com o mistério da morte.
de Eliseu Campos de Mello. Também a Tijuca tem.
sido procurada pelos assaltantes (pie preferem agir ent
ruas desertas. A reação ao assalto é quase sempre
sinônimo de morte, como aconteceu a João Batista da
Silva, na Rua dos Araújos.

O expediente de atravessar a fronteira do Estado
do Rio também é comumente usado pelos assaltantes
que pegam os curms na Guanabara. Em Nilópolis, na
Baixada Fluminense, um motorista já estava na imi-
nênctft de ser enforcado qua....o a aproximação de
úm transeunte afugentou os criminosos.

No líltimo dia do mês, quatro motoristas — um
dos quais foi assassinado — sofreram novos assaltos.
O primeiro, em Piedade, fé" com que Vbirajara Bor-
ges perdesse NCrÜ 90. José Júlio, em Inhaúma, en-
tregou aos assaltantes NCrS fíO c um rádio de pilha.
Fernando Gonçalves renyiu e está ameaçado de para-
lisia, com uma bala alojada na espinha. De madru-
gada, na Lapa, Onofre Pimentel morreu dentro de seu
carro com uma facada.

Primeiro

passageiro
matou Onofre

Apenas alguns amigos, a es-
posa e viziniios compareceram
ontem ao sepultamento, nó
Cemitério do Caju, do moto-
rista Onofre Pereira Pimentel,
iiívsflssmado com uma facada,
na noito da última quinta-
feira, em Santa Teresa, quan-
do iniciava ."-eu trabalho ao

volante do auto de chapa ..¦

GB 4-43-95.

Pelas declarações dè seus

colegas, Onofre foi morto pelo

primeiro frer.ués que atendeu

ao sair da garagem, 
"na Rua

Haddock Lobo, TI. Sua es-

posa afirmou que Onofre sairá
c'c cata com pouco mais dt;
5 cruzeiros novos. Pela hora

de sua salda da garagem, 1K

horas, pelo preço que marcava
o taxlmetro. NCrS 2,13 e pela
hora que ocorreu o lato, lliti

p 45min. calculam .seus com-

panheiros que o passageiro to-
nha embarcado nas proximi-
dades da jaragem.

A atitude do* choferes de
.•raça c motivada pela volta
ao len-oi- que se abato pe-
ílòdicamenle sôbre eles, na
Guanabara, i> que já resul-
tou, nos últimos dias, num
assassinato a faca, numa
tentativa de homicídio a ba-
Ia, e em três assaltos com
ferimentos a coronhadas, de
que foram vítimas motoris-
tas de táxis.

O encontro que os presi-
dentes das entidades da
classe tiveram, ontem "com

o secretário de Segurança
Pública resultou na deter-
minação de que todos os so-
tores do policiamento cn-
trassem em severa vigilância
para proteção ao motorista
de praça à noile.

MANIFESTAÇÕES

Na madrugada de ontem
os motoristas fecharam os
túneis de Copacabana, con-
centrando-se maciçamente
nas ruas Barata Ribeiro e
Princesa Isabel. Pela ma-
nhã, na Rodoviária Novo
Rio, os táxis que ali fazem
ponto, juntamente com vá-
rios outros que deixavam
passageiros, iniciaram uma
manifestação, logo dissolvida
pela Polícia Militar.

Na Zona Norte, mais de
500 carros pararam na Rua
Clarimundo de Melo, em
Quintino, e os motoristas fi-
zeram comícios-relâmpagos.
Depois, saíram em comitiva
para a Rua Conde de Bon-
fim, paralisando o trânsito
com a adesão de novos pro-
fissionais, e chegaram à
Praça Saens Pena, Não se
registraram' choques com a
polícia, que interveio em tô-
das as ocasiões, porque
quando chegavam os carros
de choque os motoristas se
retiravam em seus táxis.

APELOS

No Largo da Abolição,
uma grande concentração do
táxis atraiu significativo nú-
mero de pessoas, logo for-
mando-se verdadeiros comi-
cios em que a classe apelava
para as autoridades, pedindo
o retorno dos Cosmo e Da-
miào a todos os pontos da
cidade.

Na Praça Maná, às 1 Ih
30min, os motoristas que a
fazem ponto, juntamente
com outros que passavam
pelo local, armaram uma fi-
Ia na entrada da Avenida
l!io Branco, paralisando to-
talmentc o trânsito. Também
aí diversos profissionais dis-
cursaram, Um deles decia-
rou ser fato conhecido quea polícia aumenta cada ves
mais os seus efetivos, e r\e'r-
gunlòu onde estavam, então
os policiais.

Como pude um pai d
família sair com tranqüili
(lade do casa, deixando mu
lher e filhos a lhe espera'
se não sabe so vai voltai":
Nosso companheiro Elizot:
deixou mulher e sele filhos
menores, e que tem sido [ei-
to por eles? E, por mais queso consiga fazer, como so-
prir a falta de um pai? Che-
garam, então, dois carros d
choque ria polícia e a mau
fostação foi dissolvida.

SINDICATO RECUA

O presidente do Sinclk
to dos Condutores Autòiii
mos de Veículos da Guam-
bara, sr. Custódio Guima-
rães, afirmou não ser pie-sidenle qué viva de lide-
ranças, mas responsável poruma grande família, que c
a dos motoristas, e por isso
não podia encampar o mo-
vimento de passeatas, "pois
é contra a lei e a ordem".

Também não posso ircie encontro aos sentimentos
dos motoristas, meus colegas— acrescentou. _ quc an.
dem com fumo preto nos
carros, acho justo c louva-
vol, mas fazer distúrbio, não
é recomendável. As pa-
lavras do sr, Guimarães ,ío-
ram ditas quando da visita
rie solidariedade que fêz ao
seu sindicato o deputado Ni-
na Ribeiro.

Vários outros presidentes
cie entidades de motoristas
estiveram no Sindicato dos
Autônomos para prestar so-
lidariedade aos choferes de
praça e à diretoria do órgão
classista. O sr. Abílio Pe-
reira, presidente da União
Beneficente dos Motoristas,
disse que a classe eslá tô-
clã unida cm torno dos com-
panheiros.

DETRAN REPRIMIRÁ
MARCHA DE PROTESTO

Um total de oito viaturas e
um contingente de mais de 50
homens estiveram a postos, d:i-
rante todo o dia de onlein, no
Departamento de Trânsto, na
expectativa de qualquer anor-
malidade com relação aos mo-
toristats de táxis, que, revol-
tados com os dois assaltos ocor-
ridos na madrugada.de ontem,
ameaçaram sair c'm passeata
pelas ruas do centro da cida-
rie, exigindo providências á Se-
cretaria de Segurança.

O assessor jurídico do co-
mandante Celso Franco, sr.
Álvaro Rocha, esclareceu quo
o DETRAN desconhecia qual-
quer movimento de motoris-
tas nesse sentido, explicando
que só tomara conhecimento
de um pedido de audiência, por
parle do Sindicato dos Condu-
tores Autônomos de Veículos
da Guanauara, ao general Luís
de França Oliveira, para as
15 horas de ontem, quando se-
ria debatido o problema.

— Qualquer greve ou passea-
ta por parte dos motoristas cie
táxi será considerada contra a
Lei de Segurança Nacional,
uma vez que é proibido a um
serviço público como esse um
movimento do gênero — disse
o sr. Álvaro Rocha, assessor
jurídico do DETRAN, expli-
cando a posição do departa-
mento em relação à revolta
geral dos motoristas, cm sua
maioria autônomos, que que-
riam protestar contra a falta
de providências por parte da
Secretaria de Segurança Pú-
blica quanto aos assaltos de
que são vitimas.

Declarou o sr. Álvaro Ro-
cha que, caso ocorra mesmo
qualquer manifestação con-
traria à Lei de Segurança Na-
cional. não só a Secretaria,
mas o próprio DETRAN ,es-
tara na.s ruas para impedir a
própria desordem. Afirmou
que o DETRAN, bem como a
policia normal, fará prisões em
caso de haver perturbação da
ordem pública por parte dos
motoristas, embora não seja
desejo do órgão efetuar pri-
Eões em massa.

3ERA PIOR

O advogauo é de opinião que
a greve não resultará em cot-
sn alsuma paia os motoristas,
piorando ainda a situação da
polícia, que terá de se desdo-

brar para manter r ordem nos
locais atingidos pelo movi-
mento. De qualquer maneira,
segundo declarou ontem o sr.
Álvaro Rocha, a divisão da
policiamento do DETRAN não
permitirá qualquer movimen-
to considerado ilegal.

O major Aldemfr Costa Pe-
reira, chefe db policiamento
do Departamento de Trânsito,
esclareceu que ò DETRAN tem
um esquema.montado para a
repressão a qualquer movimen-
to de motoristas de táxis, in-
clusive estando todas as re-
partições onde trabalham guar-
das de trânsito avisadas, paraemergências de quaisquer es-
pécie. Disse que o órgão esta
em perfeitas condições de cvl-
tar e reprimir um movimento
desse gênero. Explicou ainda
que a recusa de passageiros
será levada em conta como in-
fração ao Código Nacional do
Trânsito. ' • ' \

AUTÔNOMOS
¦ • 1

Acredita o major que os mais
exaltados sejam os motoristas
autônomos, porque são os- queestão sofrendo maior numero
de assaltos, talvez porque os
assaltantes temam que, pormedida de precaução, as em-
presas tenham feito algum es-
quema de segurança.

Declarou 0 chefe do policia-mento do DETRAN; também,
que particularmente espera ai-
guma solução para o caso na
própria audiência marcada
para ontem à, tarde com o gc-neral Luiz de .França Oliveira.
"Não vale a .pena criar uma
situação pior, fazendo greve ou
passeata, quando o problema
pode ser resolvido dentro do
próprio ,?aoinete do secreta-
rio", observou.

O sargento Nilton Braga,
chefe da Seção de Transportes
do DETRAN, esclareceu que o
órgão conta com oito viatu-
ras para o-policiamento em
tedo caso que possa surgir.
Explicou atada que estavam
previstas ás chegadas de mais
quatro viaturas e dez moto-
cicletas, para uma bliti em lo-
cal que só o comandante Celso
Franco conhecia.

Essa blilz, segundo explicou,
ê parte de um piano do co-
mandante, não sendo permiti-
da r divulgação do local, ''por

motivos óbvios".

1
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JURADOS ESCOLHEM
HADDAD ENTRE SETE
PARA SER REI MOMO

Escolhido entre sete candidatos, em eleição reali-
zada, ontem, na sede da Associação de Cronistas Carna-
valescos, o comerciante Abraão Haddad continuará
sendo o Rei Momo do carnaval carioca. Desta vez, po-
rém, contará com dois vice-reis, que o júri, composto
por representantes da Secretaria de Turismo e das en-
tidades que congregam blocos e escolas de samba, rè-
solveu eleger para substituí-lo nos possíveis impedimen-
mentos.

Embora tenha sido regido poç extenso regula-
mento, o pleito foi realizado em poucos minutos, con-
trastando com o tempo que os jurados permane-
ceram reunidos numa sala secreta, para chegarem a
uma conclusão, anunciando o resultado final.

Marcada para as 15 horas,
a eleição só foi iniciada cerca
de 40 minutos depois, com a
presença dos candidatos Ed-
son Santana, Antônio de Tau-
maturgo, Oldemar Pereira,
Wilton Mendes — este, Rei
Momo da cidade do Recife —,
Sebastião Raposo, Paulo Ca-
valcante e Abraão Haddad.
Registrou-se a desistência de
Edno Daltro, motivada pelo
falecimento de um parente, e
de Jonas Camacho, que-não
deu qualquer explicação. !

Para que recebessem instru-
còes, todos foram chamados, à
presença do júri, presidido pe-
Io jornalista Pular Drumond,
lançador da figura, e compôs-
to pelos srs. Moreira Bastos
e Valter Neto, representando
a ACC; Amaury Jório e Hi-
ran de Araújo, da Associação
das Escolas de Samba do Es-
tado da Guanabara; Jaime
Correia e Afonso Faria, da
Secretaria de Turismo; Mário
Silva e Válter José da Silva,
da Federação dos Blocos; e
tíélio Chaves e Jurema La-
marão, da Confederação das
Escolas de Samba.

OREI

Depois de oito vezes rei, 54
anos de idade, 128 quilos, não
fazendo regime para emagre-
cer, bebendo e comendo tudo

Auditoria
condena três 1
por corrupção

O Conselho Permanente
de Justiça da 2* Auditoria
da Aeronáutica decidiu, on-
tem, por maioria de votos,
condenar a três anos e um
dia de reclusão, os réus Ale-
xandrino de Oliveira Filho,
Sidnei da Costa Machado o
Giovani Gini e absolver 22
outras pessoas processadas
sob acusação de corrupção
ativa e passiva, na Diretoria
de Aeronáutica Civil (DAÇ).' No processo foram absol-
vidos: José Anchieta Fornan-
des, Fernando João Rosa Ser-
ra, Esfácio Bastos, Nevicton
Leandro de Farias, Charley
Sherley Finergon, Valdir dos
Santos Capela, Sílvio de As-
eis Mascarenhas Ribeiro, Gil-
do Carlos Raimundo, Waldir
Paes, Valter Luís Giesbre-
cht, Líbio Costa, Fausto Jor-
ge, Eugênio Luiz, Daniel Li-
parete, Murilo Teixeira Sil-
va, José Américo Rocha, Ari
Borga, Aritone de Almeida,
Manuel Warney, José Fon-
tenele, José Jacques de Je-
sus e Anélio Gonçalves Me-
les.

METALÚRGICOS

Na 1* Auditoria da Aero-
náutica o Conselho Perma-
nente de Justiça decidiu, on-
tem, absolver por unanimi-
dade os metalúrgicos Jaime
Novas da Costa, João Calir
Cortes, Lourival de Araúio,
Miguel Araújo Duarte e Os-
valdo Garcia Veloso que ha-
viam sido incursos na Lei de
Segurança Nacional sob
acusação de atividades sub-
versivas.

Segundo a denúncia os
cinco operários estariam li-
gados ao Partido Comunista
Brasileiro. Funcionaram na
defesa os advogados Morles-
to Silveira, Rosa Maria Car-
doso e Marina Flora de Aze-
vedo Ferreira.

a qualquer hora do dia ou da
noite, pressão arterial perfei-
ta, nenhum problema de saú-
de, achando que toda a mu-
lher é capaz de amar um ho-
mem gordo, Abraão Haddad,
favorito ao título de Rei Mo-
mo do Carnaval Carioca de
1970, afirmou que suas pers-
pectlvas são as- melhores pos-
slveis, apesar dos seus sete ou
oito concorrentes (não sabe
bem o número exato) serem'^igualmente idôneos, dentro
das exigências aristocráticas".

Casado com a sra.' Carmen
Haddad, tem um casal' de fi-
lhos e outro dé netos, conside-
ra-se um homem realizado em
tódòs os - sentidos. Nunca se
sentiu frustrado, nem pesa-
dão, mesmo aos 14 anos, quan-
do suportava seus 84 quilos de
peso. Sente-se até muito leve:"flutuo como um balão, ja-
mais qualquer homem se sen-
tiu tão saudável quanto eu,
cem por cento equilibrado em
tudo, na vida, no amor, na
profissão (acredita-se dono de
restaurante por vocação) e,
até mesmo, como folião".

Afirmando que todos os
carnavais cariocas sempre fo-
ram para êle uma manifesta-
ção "profunda da vida brasi-
leira", definiu o Rio de Ja-
nelro, pelo amor á vida que
tem o seu povo, como "um
eterno carnaval".

DOPSemSP
pede prisão
de estudantes

SAO PAULO (Sucursal) — O
DOPS encaminhou ontem â
Justiça Militar um inquérito,
contra os estudantes José Eli
Savoia, José Wilson Lopes, Ra-
mon Varela Gonzales, Masato
Haiana e Arkan Yossef Sinaan,
indicando-os na Lei de Segu-
rança Nacional e solicitando a
prisão preventiva de todos, com
base no artigo 149 do Código
Penal Militar.

O relatório informa que, no
dia 29 de abril deste ano, às
20 horas, liderados por José
Savoia, que é presidente do
Grêmio de Filosofia os estu-
dantes se reuniram no Centío
Estudantil da Universidade de
São Paulo para protestar con-
tra o que chamavam de "lie-
gal aposentadoria oompulsó-
ria" de vários professores, fi-
cando resolvido que o grupo
faria agitação nos meios estu-
dantis e operários e criaria ou-
tros grupos de trabalho para
distribuição de panfletos.

Tesoureiro
furtado em
oito mil novos
SAO PAULO (Sucursal) —
O tesoureiro da firma A. M.
Correia & Cia. Ltda., Hugo
Stéffen, foi furtado, ontem,
em 8 mil cruzeiros novos,
quando trocava um pneu fa-
rado do carro. O dinheiro
pertencerá firma onde Hu<*o
Steffen trabalha. Segundo
êle explicou às autoridades
policiais, após retirar o di-
nheiro de uma ascência ban-

. caria, na Rua Silva Jardim,
guardou-o numa pasta e re-
tornou .ao veículo. Uma qua-
dra depois, verificando aue
um dos pneus estava furado,
etfackpnu o carro para tro-
cã-lo. Só denoi- é que deu
pela falta da pasta.

Alterado o
trânsito na
S. F. Xavier

A Rua São Francisco Xa-
vier, submetida pelo DETRAN
ao sistema de mão-única, no
trecho entre o Largo do Ma-
racaná e Rua Oito de Dezem-
bro, voltou desde ontem ao
método uítigo, restabeleceu-
do-se o regime de mão-dupla,
por determinação da Divisão
de Engenharia do mesmo ór-
gão.

O motivo da volta ao siste-
ma anterior, segundo infor-
mou a engenheira responsa-
vel pela 3a. área, sra. Celi-
ta Sobral do Nascimento, são
as obras que estão sendo rea-
lizadas pela CEDAG na Rua
Barão de Bom Retiro, no En-.
genho Novo.; e que obrigam
todo o tráfego destinado ao
centro da cidade a :tomar a
Avenida Marechal Rondon,
congestionando o local nas
horas do rusta, pela manhã e
è tarde.

A primeira mudança, se-
gundo informou ontem a en-
genheira, foi uma tentativa
de aliviar o movimento, uma
vez que os motoristas gasta-
varo" mais de meia hora paraatravessar um trecho de 300
metros,' aproximadamente. Es-
sa dificuldade se verifica por
ser a área de uma certa com-
plexidade, já que estão sendo
realizadas obras de grande
vulto no local, abrlndo-se
avenidas ao tráfego.

A medida tomada antes, ou
seja, a adoção do regime de
mão-única na Rua São Fran-
cisco Xavier, caso não hou-
vesse obra na Rua Barão de
Bom Retiro, talvez tivesse da-
do certo. A distancia pode pa-" recer um fator muito fraco
para a mudança de um siste-
ma, segundo informou a en-
genheira, mos é de Importân-
cio vital para o tráfego em
direção ao centro da cidade.

Todos os veículos destinados
ao centro vindo dos subúrbios
da Central do Brasil, são obri-
gados, por causa das obras
realizadas na Rua Barão de
Bom Retiro, a tomar a Av.
Marechal Rondon e entrar na .
S. Francisco Xavier. Esse fato
vem provocando, apesar das
medidas de prevenção adota-
das pelo DETRAN, um con-
gestionamento per manente
nas horas do rush, devido ao
acúmulo de veículos na Ave-
nlda Marechal Rondon.

Copacabana e
Ipanema terão
nova ligação

O Departamento de Vias
Urbanas está estudando um
projeto jde ligação da Rua
Rainha Elizabeth com a Go-
mes Caafneiro, que sairá em
frente'a Praça General Osó-
rio, permitindo assim o aces-
so direto à Prudente de Mo-
raes.

• O objetivo da ligação en-
tré as duas ruas é encurtar
o trajeto de carros que vão
de Copacabana para Ipane-
ma, principalmente para os
coletivos que entram na Rua
Caning.

Para a ligação das duas
ruas serão desapropriados os
prédios 726 e 734 da Rua Rai-
nha Elizabeth e a SURSAN
já depositou NCr$ 300.000,00
para que seja desapropriado
o prédio n.° 42 da Rua Go-
mes Carneiro.

Todo ,o escoramento n,i
Praça 'Mauá será retirado até
fevereiro próximo para ali-
viár o tráfego, uma vez que
o primeiro trecho da Ave-
nida Perimetral entrará era
fase de concretagem até de-
zembro.

O segundo trecho passará
por um-terreno da Marinha,
em frente ao Ministério, com
extensão de 150 metros só no
mar, onde estão sendo feitas
fundações de pilares.

Um convênio com a Mari-
nha deverá ser assinado den-
tro de 15 dias. Através dêie
a SURSAN se obriga a cons-
truir um prédio de quatro
andares dentro do terreno do
1.° Distrito Naval para abri-
gar a Capitania dos Portos,
Diretoria de Hidrografia da
Marinha e Casa dos Mari-
nheiros.

DARCY

WÊrEM ^fM DENUNCIADOS 33 como:
SirnsAimiL IMPLICADOS NO MR-8

ATOS RELIGIOSOS

ADELMO BELTRAME
(FALECIMENTO)

A Família de ADELMO BELTRAME cumpre o
doloroso dever de comunicar o seu falecimento e con-
vida parentes e amigos para o sepultamento a reali-
lar-se, hoje, sábado, dia 1, às 12 horas, saindo o fé-
retro da Capela Real Grandeza, para o Cemitério de
São João Batista. 39260

Q Botafogo de Fulebol e Regatas agradece as ma-
nifeslacces de pesar recebidas pelo falecimento do seu
inesquecível Crande-Benemérito DR. SÉRGIO DARCY e con*
vida para a missa de 7.° dia que será celebrada hoje, dia
1.°, às 10,30 horas, na Capela de N. Sra. do Carmo, à
Rua 1.° de Março. Antecipadamente agradecee a todos
que comparecerem a esse ato de fé cristã.. 39373

ANA MLVA
A Conservadora Maui S/A, ror intermédio de bcuí diretores c

funcionários, convidam parentes * amigos para a missa que far»io
realizar em memória a ANA MLVA, na Igreja de Santa Luzia,
hoje, sábado, dia Ifi de novembro de 1969, às 11 noras, 11141

"Faça Úma Linda Bandeira e Ganhe'o Brasil de
Prêmio", é o título da campanha que o CORREIO DA
MANHÃ lançará, amanhã, em ' Caderno Especial, ihse-
rido no seu Suplemento Feminino, com o objetivo de
estimular, em nossas escolas^ o amor à Bandeira e os
sentimentos nacionais acima de qualquer credo religioso
ou político. ~.;

Através de qualquer meio, seja madeira, metal ou
simplesmente-tecido de lã, seda ou feltro, com faca,
escopo, linha e dedal, todo estudante de escolas pri-
márias7~pubiicas ou particulares, do Estado da Guana-

O. juiz Osvaldo Lima Rodrigues, da
ífi Auditoria da Marinha, recebeu, ontem,
denúncia contra 33 pèspas incursas na Lei
de Segurança Nacional sob a acusação de te-
rem constituído o (hamado Movimento Ee-
voluciònário Oito o? Outubro, MR-8.

dy/r O magistrado-maKiou. o próximo dia 18
para qualificação dos denunciados,.os quaisserão divididos em dois grupos què se apre-
sentarão à Auditoria às-.9h30min fi 13 ho-
ras daquele dia para o início da instrução
criminal; itetêrminou a expedição'de edi-
tal de citação, com relação aos denunciados
que èstãó foragidos e pediu ao ltamarati
que informasse quais os- acusados que tive-
ram salvo-conduto pára asilo político e
quais-os-que. foram banidos pelo governo

, . „ , . , r,,,,.;, „ „nvy, o1, brasileiro,'de conformidade com o Ato Combaia poderá fazer uma Bandeira do Brasil e com ela—^ementar nfi 64.
concorrer a uma viagem pelo Brasil inteiro, além de
vários outros prêmios; mas não só o aluno, também
a professora responsável será contemplada.

DENÚNCIA

A promoção, cujas bases
serão anunciadas pelo COR-
REIO DA MANHÃ, no Su-
plememo Feminino de sua
edição dominical, obedece â

.uma sugestão da Assessoria
de Imprensa da Presidência
da República, que está le-
vando, para toda a Nação, a
campanha, "Uma Bandeira
Para Cada Sala de Aula". ,

Aliás, o culto da bandeira,
bem como o seu aproveita-
mento simbólico para a for-
mação de uma mentalidade
patriótica nas crianças não é
de hoje. Já Olavo Bilac,
responsável por tan'as cam-
panlias patrióticas, entre
elas o alistamento militar

Nacional, responsável por um
dos mais belos trechos da
poesia brasilera.

LIBERTAS QUAEJ5ERA
TAMEM T*. ¦

Na época da Inconfidência
Mineira, uma das primeiras
tentativas de libertação na-
cional, os inconfidentes, an-
tes mesmo de pensarem nos
esquemas de luta e proteção,
idealizaram uma bandeira
que estimulasse os seus sen-
timentos de nacionalidade é
simbolizasse os seus 'ideais.
Foi assim que nasceu a pri-
meira bandeira do Brasil, na
qual estava impresso, em le-
trás de fogo o lema em la-

obrigatório, não só escreveu tim: "Libertas quae s^era ta-
o nosso hino à bandeira, atu- mem" (Liberdade, ainda quetarde"),

Daí, não ficar atrás o COR-
REIO DA MANHA. Numa
época em que o' sentimento
nacional tantas vezes se di-

almente conhecido, como es-
timulou o seu culto nas cri-
ancas com os poemas infan-
tis que escreveu, tomando-
se conhecido em nossas es-'
colas com o título, entre ou-
tros, de "o poeta da bandei- *ui em meio às ambições, às
ra", discórdias, os choques de ge-rações, à corrida cósmica e

à luta idealógica, de raças,
povos e fronteiras, procura
cultivar na terra fértil que é
a mentalidade infantil, parafazer brotar convicções de
nacionalidade, um culto pa-cífico, humano e, pela pró-
pria natureza, brasileiro: o
culto da Bandeira pelas cri-
ancas e mestres. "ris

AURIVERDE FENDAO

E não só Olavo Bilac. An-
tes dele, em plena campa-
nha abolicionista, Castro Al-
ves, o poeta dos escravos to-
mou a Bandeira Nacional,
suas cores, carga emocional
e poder sugestivo, como sim-
bolo da liberdade, em seu
poema célebre, "O Navio Ne-
greiro": "Auriverde pendão
de minha terra,/Que a bri-
sa do Brasil beija e balan-
ça,/Estandarte que a-luz-do..
sol. encerra./As promessas
divinas da Esperança./An-
tes te houvessem roto na ba-
talha,/que servires a um po-
vo, de mortalha." O efeito
desses versos e a comoção
nacional que provocou, nâT1
época, tinha muito,-da inspl-
ração ditada' pela Bandeira

Dois corpos
abandonados
na Baixada

«Estamos limpando a cida-
de", foi a frase encontrada es-
crita numa cartolina ao lado
de dois corpos crivados de ba-
Ias, abandonados no Monu-
mento Vila Paulina, na divisa
de Duque de Caxias com Bel-
íort Roxo, no Estado do Rio.
Os dois tinham a cabeça ras-
pada, marcas de algemas nos
pulsos e de corda no pesco-
ço. As cabeças e os rostos es-
tavam deformados pelos tiros
de armas de grosso calibre. A
polícia de Belfort Roxo esteve
no local fazendo remover os
corpos para o necrotério de
Nova Iguaçu.

Foco destrói
oficinas
em Catumbi

Um incêndio destruiu, na
noite de ontem, a oficina
mecânica e de lanternagem
e uma gráfica, situadas no
prédio 17 da Rua Pedro
Mascarenhas, no Catumbi.

. Bombeiros do Quartel
Central, sob o comando do
major Jarbas, debelaram o
fogo, evitando que atingisse
aí residências yisinhas, ,

Como tudo tem seu dia, O
Dia da Bandeira é a 19 pró-
ximo. Faça, pois, uma linda
bandeira e ganhe uma via-
gem pelo Brasil. Leia nossa
edição de amanhã e informe-
sé das bases completas da
campanhas, e esclarecimen-
tos para inscrição dos traba-
lhos, através dp Caderno Es-
pecial incluído! em nosso Su-
plemento Feminino Domini-
cal. '7

ASA SUL DO ANEL
RODOVIÁRIO DA GR
TERÁ USO EM 1971

À asa sul do anel'rodoviário da Guanabara, ligan-
do a Estação Novo Rio a Santa Cruz pela orla maríti-
ma — passando pela auto-estrada Lagoa—Barra,.pode-
rá comportar no início de 1971 um tráfego limitado
de veículos, segundo informou ontem o diretor-geral
do Departamento de Estradas de Rodagem; engenheiro'
Segadas Viana. Acrescentou que até aquele ano já es-
tarão perfuradas as duas galerias do Túnel Dois Irmãos,
"bem como esperamos que o elevado do Joá esteja com
a estrutura assentada".

O engenheiro anunciou para os próximos meses a
realização das concorrências públicas para 23 novas
obras do DER, entre as quais os estudos de viabilidade
das avenidas do Aeroporto Supersônico e Rio Douro, e

para os trabalhos de ligação das estradas de Taxas, em
Realengo, com Viegas, em Senador Camará* criando-se
uma via transversal às asas norte e sul do anel ro-
doviário.

A avenida do aeroporto su-
persõnico utilizará pistas ele-
vadas, começando na Ayeni-
da Paulo de Frontin, à sai-
da do Túnel Rebouças, se-
guindo pelo Trevo dos Ma-
rinheiros, São Cristóvão, até
cruzar a Avenida Brasil. De-
pois atingirá a Ilha do Fun-
dão, percorrendo-a pelo lado
buI até alcançar a Ilha do
Governador, de onde ficará
ligada à rodovia Washington
Luís.

A Avenida Rio Douro
abrangerá a Avenida Cario-
ca, também em fase de pro-
jeto. Sairá da Lagoa Rodri-
go de Freitas através de tú-
neis até a Rua Uruguai (fu-
turo Túnel Uruguai-Gávea),
percorrendo esta rua até a
Praça Barão de Drummond,-
onde mais um túnel será
construído, sob a Serra do
Engenho Novo. Após este
ponto cruzará a linha da Es-
trada de Ferro Central do
Brasil, alcançando, então, o
antigo leito do ramal de Rio
Douro, cujo traçado será uti-
lizado para a construção das
pistas de asfalto que irão até
a Rodovia Presidente Dutra.

Quanto à avenida transver-
sal que ligará a Avenida
Brasil à Rodovia BR-101
(respectivamente, asas norte
e sul do anel rodoviário),
abrangerá as atuais estradas
das Taxas e Viegas, que hoje
Eão utilizadas em condições
precárias. Com uma exten-

são de 20 quilômetros, será
toda por superfície, mas não
poderá ser concluída no atual
governo estadual devido aos
problemas topográficos que
se apresentam, segundo, in-
formou o engenheiro Sega-
das Viana.

CONTRATAÇÃO
DE OBRAS

' As obras, cujas concorrên-
cias públicas serão realizadas
nos próximos meses, terão
início no primeiro semestre
de 1970. Entre elas figuram
as passarelas para pedestres
sobre, a Avenida Brasil que,
em numero de sete, ficarão
localizadas próximo às ruas
Bela, Proclamação, Teixeira
Ribeiro e Gérson Ferreira, na
entrada da Ilha do Governa-
dor, na Praia de Ramos e em
frente ao Mercado São Se-
bastião.. ... .. . ;

Disse o diretor-geral • do
DER que NCr$ 69 milhões
serão empregados em obras
durante o próximo ano. Nes-
te orçamento estão incluídas
as obras civis do Túnel Re-
bouçasy compreendendo o re-
vestimento interno, a cons-
tração de septos nas quatro
bocas (para evitar que o ar
poluído de uma galeria se
transfira para outra), e cons-
tração de marquises destina-
das a diminuir o ofuscamen-
to nas entradas das galerias.,

O promotorTrotto-Vieira do Nascimento¦.ao oferecer a denúncia declarou que "os de-nunciados.no período de 1966 a 1969, na
Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná faziam parte do Movimento
Revolucionário Oito de Outubro (MR-8),de caráter marxista-leninista, com o ob-
jetivo da tomada do poder pela violên-
cia e luta armada. Os denunciados agiam'
de conformidade com as circunstâncias e
necessidades revolucionárias, tendo cada um
a sua missão específica, suas tarefas pes-,soais e subversivas interligadas de tal modo
que os seus atos delituosos são os reflexos
das necessidades, da ação revolucionária".

O promotor esclarece ainda que "no
início era apenas um pequeno grupo còns-
tituído por Nielse Fernandes, Roberto Tri-
gueiro Lima, Antônio Rogério Garcia Sil-

jveh^Aluízio Palmar e Milton Gaia Leite e,
daTcíivêrsjrs-palestras e reuniões prelimina-
res, o grupo foi se ampliando, ingressando
no mesmo Luís Carlos de Souza Santos,
Joseph Bertaolo Galvert, Zenaide Machado,
Ziléia Rèznik, Rosa Maria Gomes Pires, no
Movimento Universitário e Martlia Mota Li-
ma Alvarez, do Movimento Secundarista.
O Grupo inicialmente teve a denomina-
ção de Frente Quadros/

Desde o inicio ficou' combinado entre os
indiciados que, quem. não pudesse compa-
recer às reuniões com assiduidade ou to-
mar parte na. ação itinerante, ajudaria o
grupo materialmente com roupas, remédios
e dinheiro, a fim de não prejudicar os estu-
dos. Antes iniciaram as reuniões em casa
do indiciado Milton Gaia ou no apartamen-
to inacabado de Nielse à Rua São João 163,
Bloco 8, 404, em Niterói. A Frente Qua-
dros foi fundada por Marcos Antônio Fa-
rias de Medeiros e era encarregada de pro-
mover traduções de obras estrangeiras es-
pecialmente de Mao-Tsé-tung, para doutri-
nação dos prosélitos. Em 1968 foi escolhida
a Região Sudoeste do Estado do Paraná,- abrangendo o Parque da Foz do Iguaçu,
para estudo e estabelecimento de focos de
guerrilhas. Ali adquiriram propriedades.
Lá travaram conhecimento com os indicia-
dos César Cabral e Bernardíno de tal. E en-
tão entraram para o grupo Cândido Gaia,
Luiz Fábio Campana, João Manoel, Fer-
nandes. No Rio entrou no time subversi-
vo,_MaurpFernando de Souza. Este é que

, preparou um~golpe de expropriação jun-
lamente com Reinaldo Silveira Pimenta, re-
tirando do Banco Mercantil de Niterói S.A.;
onde aquele era o caixa, na Agência da Rua' l.o de Março 29, neste Estado, a importân--
cia de NCr$ 60.000,00. Parte dessa impor-
tância foi tranferida para o Paraná.e quan-
do foi adquirido o sítio Boi Piqua, um jeep,
armas e munições. Logo depois foi adquiri-
do o sítio Banhadão, que eram novos apa-
relfios, denominações dadas pelos subversi-
vos aos locais onde se homiziavam. Em de-
zembro de 1968 foi o ingresso de Roberto
Trigueiros. Lima, que era elemento treina-
do em guerrilhas em Cuba. O grupo íêz,
então, nova expropriação sendo escolhido o
Banco Lar Brasileiro S.A., Agência Ipane-
ma. No decorrer do movimento, Nielse Fer-
nandes e César Cabral, procuraram fazer
contatos internacionais, inclusive com Or-
ganizações da Argentina, Uruguai e Para-
guai. Em março de 1969, deu-se a expro-
priação do Banco Aliança S.A., Agência
Abolição. Aliás, a área escolhida pelo grupo
no Estado do Paraná ficava localizada en-
tre as cidades de Mafira, Lages, Curitibanos
e Rio do Sul, em Santa Catarina. Essa es-
colha foi feita por Marcos Antônio, Ivens
Marchetti de Monte Lima, Aluizio Ferrrei-
ra Palmar, Antônio Rogério e outros, in-
clusive João Manoel Fernandes. No pro-
cesso existem fotografias dos locais. No
dia 4 de abril de 1969, Aluizio Ferreira
Palmar, foi preso. Daí em diante, quase
todos os indiciados foram também pressos.

SUICÍDIO
O promotor João Vieira do...Nascimen-

to esclarece que "tomandoi conhecimento
das prisões, o indiciado Reinaldo Silveira
Pimenta, suicidou-se atirando-se do "apare-
lho" à Rua Bolívar, 124-510, em Copacabana,
na Guanabara. Os tais "aparelhos", eram
alugados em nome dos indiciados que tam-
bém eram fiadores. Também em dezembro
de 1968 resolveram conseguir dinheiro de
um Comando de Expropriações, fundado
no "aparelho" da Rua XV de Novembro,
218, casa 2. E assün, no dia 14 de março
de 1969, expropriaram o Banco Aliança
S.A., Agência da Abolição, como já foi re-
ferido. No decorrer do Movimento obtive-
ram um contato com o indiciado Jorge Me-
deiros do Valle mais tarde conhecido por"Bom Burguês" ou Wagner, por intermédio
da esposa do indiciado Rodrigo José Farias
Lima, que iniciou o fornecimento aos indi-
ciados de armas, munições e dinheiro. Des-
sa forma, o grupo foi crescendo, ingressan-
do nele, além dos anteriores citados, An-
tônio Calagar; Francisco das Chagas Cor-
deiro dos Santos; Geraldo Galiza Rodri-
gues; Iná de Souza Medeiros; Joseph Mar-
tholo Galvert; Luiz Carlos de Souza San-
tos; Marcos Antônio Farias de Medeiros;
Martha Mota Lima Alvarez; Paulo Rober-
to das Neves Benchimol; Rodrigo José de
Farias Lima; Ronaldo Fernando Martins
Pinheiro; Rosane Reznik; Rui Cardoso de
Abreu Xavier; Sebastião Medeiros; Filho;-
Thiago Andrade de Almeida; Ubirajara
João José dos Reis Loureiro; Ziléa Reznik;
Luiz Fábio Campana; Mauro Fernando de
Souza; Ivens Marchetti de Monte Lima; Hé-
lio Gomes de Medeiros; Pedro Porfírio
Sampaio. Claro, que não seriam esses ape-
nas os componentes do Movimento MR-8,
mas, por enquanto, são esses que estão.com
suas culpas apuradas em Inquérito Poli-
ciai Militar, com maior critério, sem vio-
léncias nem coações. Todos confessaram
os seus depoimentos e reinquirições, o com*
prometimento com o movimento subversivo.
Muitos fatos entretanto escapam a ação da
Justiça, porque os indiciados são homens
de formação intelectual e treinados para
isso, dissimulando seus intentos e escon-
dendo os seus orientadores de dentro e
de fora do Brasil. Todos tinham assim
suas missões, com senhas e contra-senhas,
o. indiciado Hélio Gemes de Medeiros, na
qualidade de mergulhador, fêz reconheci-
mentos próximos da Ilha das Flores com

os indiciados acima, com o propósito de es-
tudar a possibilidade de promover a fuga
dos presos do Movimento, comprometendo-
se inclusive .em conseguir pessoal habilita-
do para cortar os cabos de alta tensão pára
a Ilha." '

ORGANIZAÇÕES
O promotor-acrescenta em outro tre-

cho que também os indiciados Pedro Por-
fírio Sampaio; Augusto César Sales Gal-
vão; Rui Cardoso de Abreu Xavier; Raulo
Roberto das Neves Benchimol; Reinaldo
Montalvão e. Antônio Calegare, tinham os
contatos com as organizações internacionais 
esquerdistas. Pedro Porfírio Sampaio,- por
exemplo, teve contatos com o embaixador
da Síria no Brasil, em companhia dos in-
diciados Rui Cardoso de Abreu Xavier •
Reinaldo Silveira Pimenta, que se suicidou.
Também Reinaldo Silveira Pimenta, Sebas-
tião Medeiros Filho, Thiago Andrade de
Almeida, Geraldo Galiza Rodrigues e Um-
berto Trigueiros Lima, subtraJramjio^De-
pósito do Projeto Rondon, cantis e mate-
rial cirúrgico para o Movimento. No rela-
tório de fis. 1.391, que o Ministério Pubh-
co considera como peça informante de
grande valor nesta denúncia, são
relatados com minúcias, os fatos, as bus-
cas e apreensões diversas. Assim fica bem
claro que' a ação dos indiciados era unifor-
me, cada.um com as suas tarefas a exc-
cutar, todos fazendo parte integrante de
um todo, de uma unidade, fazendo retwtóes
e discutindo os assuntos em vários locais
e Estados, para' despistar as autoridades,
todos, com o mesmo objetivo que visava a
implantação no Brasil de Governo Sócia*
lista, nos moldes Marxistas e Lenimstas,
com inflexões doutrinárias nas linhas atua-
lizadas de Mao Tsé-tung e Fidel Castro
e tudo isso, pela luta armada, pela violên-
cia, pela guerra revolucionária, porque nao
se conformavam com a ação do Partido
Comunista, de motilidade antiquada. Que*
riam um maior dinamisíno revolucionário
para apressar a vitória de suas con-
cepções."

MARIGHELA
O .promotor sustenta, também, que

apesar'das divergências com o PCB, o
PCBR, colima o mesmo fim inclusive 3*
entrando em contato com o grupo per*"
goso de Carlos Marighela, Ligas Compone*
sas de Pernambuco, agravando assim sua
ação contra o Estado. Entraram os indi-
ciados em contato com a Organização Cp-
lorada do Paraguai e Tupamaros do Ura*
guai. O indiciado Jorge Medeiros do Valle
íêz contatos na Europa, inclusive com uma
Embaixada para fornecimento de armas,
através de barcos. Forneceu dinheiro à
vontade, embora roubado do Banco do Bra-
sil S.A., onde exercia o cargo de gerên-
cia Segundo consta, o prejuízo vai à cifra

' astronômica de oito milhões de cru-
zeiros novos, sendo que, pelo trabalho
exemplar do comte. Clemente, encarregado
do Inquérito, foi possível o ressarcimento
de cerca de quatro milhões de cruzeiros no-
vos. É bem possível também que'parte
daquele dinheiro tenha vindo de outros lu«
gares enfeisando o- indiciado entretanto a
sua posse para distribuição aos movimen-
tos subversivos, No processo há prova su*
ficiente para oferecimento da denúncia con-
tra os indiciados. , .
. .Os depoimentos de testemunhas, e as
próprias declarações dos indiciadqs, provam
o seu comportamento subversivo, numa su-
cessão alarmante de delitos .contra a Segu-
rança Nacional.

Chega-se a se pensar que os indicados
contavam com alguma cobertura. Segundo .
constam também já estavam contando cora
o movimento COLINA.

O que o Ministério Público concluiu é
que no Brasil estão-se formando movimen-
tos autônomos, embora com o mesmo obje-
tivo, como verdadeiros e perigosos focos
subversivos, para, no final, se aglutinarem
no estuário de um movimento de maior en-
vergadura, para promover a Revolução Ci-
vil no "Brasil, usando, para conseguir tal ob-
jetivo, a violência, o roubo, o furto, e qual-
quer coisa que concorra para conseguir o
objetivo final.

Do processo constam elementos de pro-
va contra os denunciados não só pelos de-
poimentós de testemunhas como de acarea-
ções e diversos termos de reconhecimento
e de farto material subversivo apreendido,
dinheiro, armas e munições.

No processo também constam vários
assaltos a estabelecimentos bancários, pra-
tícados com violências, demonstrando o
grau de periculosidade de muitos dos acusa-
dos.

O denunciado Jorge Medeiros do Valle,
além dos contatos no exterior, praticou o
desfalque na Agência Leblon do Banco do
Brasil S.A., com o objetivo deliberado de
financiar a subversão no Brasil transferin-
do pára o exterior grandes importâncias,
tendo inclusive entrado em contato com o
embaixador nò estrangeiro para arranjar
armas e munições para o Brasil, nó sentido
de apressar a guerra revolucionária: -

INDICIADOS
O promotor João Vieira do Nascimento

afirma ainda que, "assim procedendo, o Mi-
nistéri© Público vem denunciar os indicia-
dos abaixo" discriminados pelos fatos án-
teriormente relatados, como incursos nas
sanções do Decreto-lei riP 898, de 29 de
setembro de 1969: Jorge Medeiros, Valle,
bancário; Geraldo Galiza Rodrigues, escrl-
turário, - João Manoel Fernandes,. Josephe
Bartholo Calvert, Luís Carlos de!»' Souza
Santos, economista; Marcos Antônio Faria
de Medeiros, estudante; Ronaldo Fernan-
do Martins Pinheiro (foragido); Sebastião
Medeiros Filho, estudante; Mauro lernan*
do de Souza, Thiago Andrade dé. Almeida,
estudante; Umberto Trigueiros Lima, estu-
dante; Antônio Rogério'Garcia da Silveira,
estudante; Ives Marchetti do Monte Lima,
engenheiro; Zenaide Machado; Milton Gaia
Leite, 'carpinteiro; César. Cabral, estudan-
te; Aluizio Ferreira Palmar,' estudante;
Antônio Galegai, jornalista; Francisco das
Chagas Cordeiro Santos, estudante; Iná de
Souza Medeiros, Maria .Cândida de Souza
Gouveia, Martha -Mota Lima Alvares, es-
tudante; Nielse Fernandes, funcionária pú-
blica; Paulo Roberto das-Neves-Benchimol,
Rodrigo José de Faria Lima, advogado, Ro-
zane Rezinik, Rui Cardoso de Abreu Xa-
vier, jornalista: Ubirajara José dos Reis
Loureiro, jornalista; Ziléa Reznik, profes-
sôra; Cândido Gaia (foragido); Luís Fábio
Campana (foragido), Pedro Porfírio Sam-
paio, jornalista e Hélio Gomes.de Medei-
TOS. . I

O promotor arrolou como testemunhas
numerárias as seguintes pessoas: Vital Pau-
lino, Francisco Xavier Rocha, João Carva-
lho Martins, Milton da Silva. Como teste-
munhas informantes foram arroladas Fran-
cisco Borges de Souza Dantas, Lásaro Ro-
berto Marques Mendes, Lauro Fernandes
de Souza, Adelaide de Almeida Cabral, Her»
berto João Gonçalves Tavares e João Ma-
nuel Fernandes.
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SUNAB, Polícia e Igreja
preparam esquema de Finados

A SUNAB fluminense somente ontem fêz publicar no
Diário Oficial do RJ a portaria tabelando o preçVdas flores
para o período, de hoje até o próximo dia 5, em Niterói,
São Gonçalo, e na Baixada fluminense. A tabela, por coin-
cidência, é idêntica à da Guanabara, divulgada na véspera.
A SUNAB-RJ iem autonomia para fixar os preços adequados
à região.

. A portaria do órgão controlador atinge as casas espe-
cializadas, feiras-livres e vendedores ambulantes e estabelece
ós,seguintes preços das flores, por dúzia: rosas, cabo com-
prido, 7 cruzeiros e cinqüenta centavos; rosas, cabo curte,
3 cruzeiros novos; agapantos roxos, 4 cruzeiros; palmas ho-
landesas, 6 cruzeiros e cinqüenta centavos; palmas brancas
ou pintadas, três cruzeiros: lírios, 2 cruzeiros a dúzia; copos-
de-leite, um cruzeiro; cravos miúdos, uin cruzeiro e 50 cen-
tavos; margaridas campistas, 50 centavos a dúzia; saudades
lilás ou roxas, 75 centavos a dúzia; e, finalmente, flores
miúdas, 2 cruzeiros e cinqüenta centavos por maço de três
dúzias. —— i

FISCALIZAÇÃO

Segundo o sr: Demóstenes Lobato, diretor da SUNAB
lio Estado do Rio, *48 fiscais do órgão estarão fiscalizarítío
a' partir de hoje toda a venda de flores, principalmente
próximo aos cemitérios de Niterói, São Gonçalo e Baixada
fluminense, e os comerciantes que majorarem seus preços
serão autuados.

; Enquanto isso, a reportãgêiirteve oportunidade de oBser-
var os preços que já estão sendo cobrados pelas flores nas
casas especializadas de Niterói e pode adiantar que a SUNAB,
para fazer cumprir o tabelamento, terá de agir' com bas-
4ante,.rigor. O copo-de-leite, por exemplo, que está tabelado
em um cruzeiro, já é vendido a dois e cinqüenta.,

ESQUEMA POLICIAL

Por outro lado, a Secretaria de Segurança elaborou on-
tem o esquema de policiamento' para hoje e amanhã, vi-

..sando a.proteger as famílias que comparecerem aos cerni-
¦térios, contra a ação dos ladrões e vigaristas. O corpo de
policiamento estará composto dé 10 soldados da Polícia Ml-
litar, .além'dé'l2 investigadores tia Delegacia de Vigilância,
15 da de Roubos e Furtos, ,15 da Delegacia de Costumes é 10

. da especializada em furtos de veículos. Èm Niterói e São
Gonçalo os policiais agirão nos cemitérios de Maruí, Nossa

^Senhora da Conceição, São Francisco, Santa Isabel, São
.Miguel e São Gonçalo, onde também serão auxiliados por
componentes das guardas municipais das duas cidades.

V r>*--¦' MISSA 2.1* FEIRA

Por outro lado. fonte da Arquidiocese de Niterói in-

PROMOTORES

formou ontem que duas missas para as almas serão celebra-
das, este'ano, na próxima segunda-feira, dia 3. Uma às 7

*#> outra às 18 horas, tendo em vista o Dia de Finados recair
no domingo, dia em que a Igreja se dedica a 

'outros com-
,'promissos litúrgicos.1 As missas serão oficiadas por monsenhor Macedo e pa-
tire Manoel Monteiro.

•ço, Fernando Lúcio Lagoeiro
de Magalhães, Fernando Luiz
Vilara de Matos, Francisco
Lopes de Oliveira Araújo,
Gabriel Villela Júnior,. Gil-' 
berto Cardoso Magnavita,
Heitor Costa Júnior, Henri-
que Ernesto Cláudio Dagmá,
Ignacio Nunes. ítala Cremer,
ítalo Guerrero, João Baptis-
ta Lopes Filho, José Diniz
Pinto Bravo, José Maurício'
Gonçalves de Barros, José
Sertão Camões, Luiz Felipe
da. Silva Haddad, Marcus
Araújo Andréa, Maria Este-
Ia Beviláqua Lánd, Maria
Henriqueta do Amaral Fon-
seca Lobo, Maria Lenígia
Rocha Pires de Carvalho,
Marli Ribeiro Nascimento,
Antônio Póvoas Vaz, ¦ Nilo
Batista, Renato Gonçalves
Pereira, Ronaldo dos Santos
Araújo, Sérgio Sarmento de
Carvalho, Sídali João de
Moraes Guimarães, Sinval
Raimundo Machado,' Telma
Maria de Oliveira e Wander
Cezar Moreira.

Escrevente
vòltá ao cargo

A Corregedoria de Justiça
concedeu ontem a reintegra-
ção do cargo ao escrevente' 
de justiça sr. Hermes 'Gon-

rçalves de Aguiar, do 3' Ofi-
cio de. Niterói. O ato do cor-
íegedor será divulgado hoje
no Diário Oficial do Estado
.do Rio, tornando sem efeito

!:$ portaria exoneratória pu-
blicadaem 5 dé julho de
1968 e que foi assinada pelo
juiz da 1* Vara Cível, sr.

. José Carlos Nogueira dos
Santos.

.0 escrevente Hermes Gon-
çalves de Aguiar, que há
muitos anos vem militando
na Justiça do, Estado do Rio,
voltará assim às suas ativi-
dades. Declarou que vai re-

^querer todos os salários atra-
: «àdos e indenização por da-

rios morais.

41 aprovados em
concurso: promotor

*
São os seguintes os 41 can-

didatos aprovados'nas pro-
vas de Direito Penal e Pro-
cesso Penal no Concurso pa-
ra membro do Ministério Pú-
blico Fluminense "e 

que es-
tarão • habilitados a prestar

:»s provas de Direito Civil e
Processo-Civil dia 8, na Fa-
cüldade de Direito de Nite-
rói:

- Adir Maria de Andrade
É<|ui, Antônio Miguel Simão,
Asdrubal Zolá Vasques Cru-
xem, Carlos Augusto Lopes
Filho, Custódio Augusto de
Resende, Denise Camnllez
Pontual, Denise Souza Soa-

•res; Domingos Henrique Leal
Brauhes, Edmundo José An-
go Coutinho, Edson Afonso
Guimarães, Eduardo Porte-
Ia, Evandro Ramos Louren-

Desembargador
se aposenta

O i desembargador Braz
Felício Panza solicitou ao
Tribunal de Justiça a sua
aposentadoria por contar
mais de 30 anos de serviço
público. O magistrado alega
que seu estada de saúde não
lhe permite mais: acompa-
nhar o rush crescente jle ati-
vidades naquela côrtê.

Com a aposentadoria do
desembargador Braz Panza,
sua vaga deverá ser preen-
chida por um advogado. Os
nomes mais cotados para o
cargo são os dos srs. Macá-
rio Picanço, José Luiz Sal-
les, Mário Guimarães, Luiz
Gualda Júnior, José Danir
Siqueira do Nascimento e
Jorge Sader.

MINISTÉRIO DO INTERIOR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Í8BNHScohabrj
Edital n> 11/69 -Concorrência

Pública n.° 5/69
A Companhia de Habitação Popular do Estado

do Rio de Janeiro — COHAB-RJ -, torna público
que receberá no próximo dia 5 de dezembro, às
15 horas, em sua sede na Rua Desidério de 011-
veira, sem número (atrás da Inspetoria* do Transi-
to), em Niterói-RJ, proposta para uma Concorrência
Pública destinada à construção de 1.460 aparta-
méritos, em Nova Iguaçu — RJ.

.' As empresas construtoras que desejarem par-
ticipar desta concorrência poderão receber infor-
mações e adquirir o "Caderno de Encargos", em sua
sede, das 15 às 18 horas, no período de 6/11 a
21-11*69. A apresentação dos documentos de ha-
bilitação deverá ser feita até a data de 28 de no-
vembro próximo. Niterói, 31 de outubro de 1969.

(AS) LUIZ GIOSEFF» JANNUZZ1
Direlor-Presidente
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O responsável pelas promoções- lojistas, sr. Valdenir Dutra, falando ao plenário.
Ao seu lado a sra. Cecília Dutra, da Standard Propaganda

Peste
bubônica
em Minas

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — A Secretaria de
Saúde adotou ontem provi-,
dências urgentes para o com-
bate a um surto de peste
bubônica no nordeste de Mi-
nas, especialmente nos mu-
hicípios de Araguai e Virgem,
da Lapa. Várias pessoas,
principalmente crianças, se-

,gundo informações chegadas
da região, já morreram em
conseqüência da doença.

A peste bubônica — ex-
plicam os médicos — apre-
senta uma diversidade de
sintomas, entre os quais a
prostração física e mental,
aumento das pulsações, as-
tenia cardíaca e distúrbios
do mecanismo da fala. Quan-
do não é combatida imedia-
tamente, o 'enfermo morre
em poucos dias. Seu princi-
pai transmissor é o rato,
cujas pulgas carregam os
agentes causadores da peste.

COMBATE A RATOS
COMEÇA EM SP

SÃO PAULO (Sucursal) —
A Secretaria de Higiene e
Saúde da Prefeitura, em fa-
ce da proliferação dos ratos
em nossa Capital, problema
que aflige as grandes cida-
des do mundo, está4raçando
planoüypara combateroS"*
dores e posteriormente, atra-
vés de uma campanha, orien-
tar o público como fazer pa-¦ ra dar maior eficiência a es-
ta verdadeira guerra. Para
tal fim, o titular da Pasta
autorizou a viagem a Belo
Horizonte, nos próximos dias,

. do médico veterinário Ange-
lo José Boggio para, na Ca-
pitai mineira, participar de
um curso de especialização
de trinta dias, curso este pa-
trocinado pelo Serviço de
Saúde • Pública do Governo
Federal.

LOJISTAS LANÇAM
CAMPANHA NACIONAL
DE AJUDA ÀCBD

Na última reunião-almóço do Clube dos Diretores
Lojistas, sob a presidência do sr. Eduardo Helal e com
a presença da crônica esportiva, foi lançada, oficial-
mente, pelo presidente da Confederação Nacional dos
Clubes de Diretores Lojistas,.sr. Paulo Augusto de Vas-
concelos, uma campanha nacional, de caráter eminente-
mente popular, a fim de proporcionar à CBD "o nume-
rário de' que a mesma venha necessitar para maior
tranqüilidade.e bem-estar dos nossos jogadores é,da
nossa equipe técnica".

O propósito da campanha
é integrar os lojistas em um
movimento pró-Seleção para
que o Brasil conquiste "o
mais almejado troféu espor-
tivo do mundo: a Taça Jules
Itimet". Temos um grande
futebol, disse o sr. Paulo Au-
gusto de Vasconcelos, temos
condições de vencei" essa lu-
ta difícil, mas precisamos de
uma verdadeira união de es-
íorços, de uma contribuição
geral* objetivando arrecadar
recursos que permitam à
nossa Seleção uma apresen-
táção condigna np México".

COLABORAÇÃO

A convocação é geral c
partindo do interesse que os
homens do comércio sempre
demonstraram pelas grandes
causas nacionais, o presiden-
te da Confederação Nacional

Jlubes de Diretores Lo-
jistas rèBírlveu^solicitar a co-
laboração de. tSdb~~o--exnpíe-
cariado comercial do País"
contando" com o integral
apoio do Sindicato dos Lo-
jistas, "apelo para o homem
de balcão, què trabalha de
porta aberta, em contato di-
reto com a comunidade".
, Disse o sr. Paulo Augusto
de Vasconcelos que "a força
do lojista, através de sua vi-
trina, é de grande penetra-
ção e a idéia de utilizá-la
para uma decoração adequa-

SÍNODO: DIÁLOGO
COM BISPOS E PAPA
SERÁ PERMANENTE
'¦ 

O secretário-geral da Conferência Nacional dos
Eispos do Brasil, d. Aloísio Lordsheider, após partici-
par do Sinodo dos Bispos com o Papa Paulo VI, em
Roma, disse que o encontro foi dos mais tranqüilos e
que a estrutura proposta para sua manutenção em ca-
ráter definitivo "vai 

permitir um diálogo permanente
entre os bispos e o Papa e entre os próprios bispos,
discutindo todos os problemas da Igreja onde quer que
eles se apresentem, uma espécie de verdadeira agência
de comunicação dos bispos". - «

D. Aloisio. Lordsheider,
que retornou ontem à Gua*
nabara, declarou que apesar
de algumas divergências, elo-
giou à atuação dos partici-
pantes, frisando que, no seu
entender, a idéia de dar à
assembléia uma estrutra per-
manénte foi o resultado mais
positivo' do encontro. Quan*
to ao*estado de saúde do
Papa Paulo VI, disse que íi-
cou impressionado com a re-
sisténcia do Santo Padre"que assistiu a todas as reu-
niões sem demonstrar o me-
nor cansaço".

PASTORAL
' "O Sinodo — frisou o se-

cretário-geral da CNBB —,
apresentou também outro la-
do positivo, especialmente

pela parte prática pastoral,
em termos mais profundos.
Antigamente os contatos
eram feitos entre bispos de
cada nação. Agora, os con-
tatos são entre bispos de to-
dos os continentes, e em se-
guida com o Papa, que pensa
realizar. Sínodos mais ire-
quentes, isto é, de dois em
dois anos ou anualmente,
quando houver necessidade,
com a vantagem de os bis-
pos se reunirem em nível
de maior proporcionalidade."

Disse ainda, d. Aloisio
Lordsheider que vai preparar
um relatório do que aconte-
ceu no Sinodo, "cujos resul-
tados mais práticos ainda não
serão alcançados pelos fiéis
senão dentro de algum tem-
po, mas eles certamente vi-
rão".

SECRETÁRIO DA CNBB

da e sugestiva, com cartazes
motivadores, é realmente da
melhor perepectiva. Além do
aspecto festivo dado às ruas
e às cidades, haverá a mo-
tivaçào constante, capaz de
criar aquele estado de espi-
rito construtivo, animador,
agressivo, que conduz ao
desejo de vitória, levando a
população a contribuir gene-
rosamente pela compra dos
adesivos 8lusivos__ao aconte-
Cimento, e cujo lífoduto_da
venda reverterá em favo* dã~~

•CBD. Acreditamos que seja
esse um apoio decisivo, uina
vez que o futebol já está na
alma do povo, muito espe-
cialmente quando se trata de
um campeonato de tal en-
vergadura, ¦ em que nossos
brios e o nosso patriotismo
também estão em jogo".

Concluindo, disse o sr.
Paulo Augusto de Vasconce-
los que sendo os lojistas ho-
mens de vanguarda, não po-
deriam faltar a essa grande
campanha, "que nãó é de

Tunguém, é do povo brasi-
Jeiro".

PRESENTES '

Além da crônica esportiva,
estiveram presentes à reu-
nião-almôço do Clube dos
Diretores Lojistas o sr. Re-
nato Jardim Moreira, geren-
te de Marketing da Shell' e
o cantor Wilson Simonal.

Prêmio Esso
bate recorde
de trabalhos

A comissão julgadora, na-
rional do Prêmio Esso de
Jornalismo, que se reuniu
ontem pela primeira, vez.
anunciou que alguns traba-
lhos, por não serem apre-
sentados segundo as especi-
ficações dó concurso,', foram
desclassificados. Adiantou,
entretanto, que o número de
reportagens, informações e
fotografias aceitos sobe a
369, um recorde com rela-
ção aos anos anteriores.

A comissão, formada pelos
jornalistas Aloisio Branco,
do CORREIO DA MANHÃ.
Carlos Lemos, do Jornal do
Brasil. Hideo Onaga, de São
Paulo, Murilo Felisberto, do
Jornal da Tarde, e Wladimir
Maia Calheiros, do Jornal do
Comércio, de Recife, deci-
diu' ontem os critérios a se-
rem adotados para os casos
não previstos no regulamen-
to do Prêmio.

A relação"dos.semifinalis-
tas deverá estar pronta pa-
ra exame na segunda reu-
nião da demissão, qUe será
realizada a 19 de novembro,
a fim de ser procedida a
escolha dos seis finalistas,
entre os quais será escolhido
o vencedor do Prêmio Esso
de Jornalismo de 1969.

Os trabalhos recebidos ês-
te ano estão assim distri-
buidos: 181 reportagens, 58
informações econômicas, 38
informações cientificas, .43
fotografias, 37 trabalhos es-
portivos, 12 trabalhos de
equipe. O número maior de
concorrentes coube a São
.Paulo, seguido do Rio.

kiedico do NE*
alerta contra
iatrogenismo
RECIFE (Sucursal) — "O ia-
trogenismo, teto é, o trata-
mento de doenças sem assis-
têncla médica, é dos mais gra-
ves problemas de saúde públi-
ca do Nordeste" — declarou
o tísiologista Vanildo Melo, da
Faculdade de Medicina da Uni-~
versidade Federai de Pernam-
biteo. E acrescentou: "o gran-
de mal t que muitos procuram
diretamente a farmácia,- por
falta de médicos nas cidades
mteriòranas, e obedèofem ao
conselho do balconista: , tal
prática' vem produzindo casos
irrecuperáveis de moléstias".

Na opinião do dr. Vanildo
Melo, a falta de assistência
médica, com apelo ao curan-
deirlsmo e ao charlatanismo,
pode mesmo aniquilar uma ge-
ração.

NISKIER DIZ QUE
CENTRA ATÔMICA
È DA ÁREA FEDER4L

O secretário de Ciência e Tecnologia, sr. Arnaldo
Niskier. desmentiu ontem declarações que lhe têm sido
atribuídas, segundo as quais a localidade de Santa Cruz,
na Guanabara, teria sido escolhida para a instalação da
primeira Central Atômica do Brasil. Disse que a defi-,
nição do local "para sede desse notável emprecndimen-
to é assunto exclusivo do GóVêrno federal, que chegará
a uma conclusão até o final do ano em curso". E acres-
centou:

— Emhora Santa Cruz possa ser um dos locais es-
colhidos, no momento as únicas, declarações que posso
fazer, em nome do governador Negrão de Lima, é que,
definido o local e sendo este a Guanabara, o governo
estadual dará todo o apoia aos serviços que lhe cabem
pára que a Central Atômica possa ser instalada e co-
mece a funcionar, em 1975, como está -previsto.
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D. Aloísio Lordsheider achou ótimos os resultados'

Disse o professor Arnaldo
Niskier que, de fato, o go-
vêrno da Guanabara está
desenvolvendo todos os es-
íorços para que a Central
Atômica seja construída aqui.
Em 1968, o governador Ne-
grão de Lima enviou exposi-
ção de motivos ao ministro
das Minas- e Energia — na
época o general Costa Ca-
valcânti —' pleiteando que
a Guanabara fosse benefi-
ciada com esse importante
empreendimento. O gover-
nador, em seu documento,
referiu-se a estudos que já
vinham sendo feitos para
esse fim, desde 1959, pela
Comisão de Energia Nuclear,
destacando que o potencial
energético do Estado, reti-
rado da bacia do Paraíba,
embora ampliado por Fumas
e Três Marias, a médio e
longo prazos, poderá sofrer
um colapso, o que seria evi-
tado com a instalação da
Central Atômica. Encami-
nhou, iriclusive, o problema-
financeiro da instalação dés-
se empreendimento que, sen-
do do tipo convencional, com
capacidade de 500 MW, custa-
rá 100 milhões de dólares.

ESCOLHA

• Informou o secretário de
Ciência e Tecnologia que u

escolha do local depende da
Eletrobrás, impondo-se ain-
da os seguintes requisitos:
água de arrefecimento,
cheias, área de exclusão,
zona de baixa densidade de-
mográfica, registro de dire-
ção e velocidade do vento,
registros de temperatura o
inversão de temperatura,
subsolo, transporte, estradas
de acesso, possibilidades de
acomodações, serviços tempo-
rários, custo da linha prin-
cipal de transmissão e ma-
teriais de construção.

FURNAS

A Eletrobrás informou que
a competência para a deter-
minação do local de instala-
ção da usina atômica foi de-
legada, mediante convênio, à
Central Elétrica de Furnas,
que, através do seu serviço
de relações públicas, infor-
mou que não têm funda-
mento as noticias sobre a es-
colha desse local, porque' a
matéria ainda está em estu-
do e, quando fôr oportuno,
convocará a Imprensa para
os esclarecimentos necessá-
rios.

SEMINÁRIO APROVA
PLANO DE LAZER
PARA SÃO PAULO
SÃO PAULO (Sucursal) — "Estamos certos que só
desta forma podemos elaborar cientificamente um plano
integrado de lazer, de forma a,torná-lo modelo no
campo social o resposta aos anseios comunitários de
uma população quo, construindo, trabalha para o pro-
gresso do nosso Pais, merecedora portanto de nosso me-
Ihor empenho profissional e de nossa mais profunda de-
dicação", disse a sra. Suzana Frank, secretaria do
BeninEslar Social, na sessão solene de encerramento,
ontem, do Seminário sobre Lazer ("perspectivas para
uma cidade que trabalha")', promovido por àquela se-
cretaria, cm colaboração com o SESC-

No seu discurso de en-
cerramento- do- conclavo, dis-
se a secretária do Bem-Estar
Social que "São Paulo, lima
cidade construída por (i mi-
lhões do trabalhadores, não
poderia furtar-se á raspou-
sabilidado de, a partir deste
seminário, debater e buscar
soluções técnicas que se irão
consubstanciar num plano de
Inzer para toda a sua popu*
lação", acrescentam! >: "c;n

face da-importância e gran-
diosidade da tarefa que se
nos impõe, cònforta-nos sa-
ber i que não estamos sós,
porque conosco estão iis mais
representativas' instituições,
os técnicos de mais alto ga-
bnrito e todos'aquelas cida-
dãos que se interesam peio
lazer educativo, quer como
voluntários, quer. como di-
vulgadorejs e defensores de
uma idéia". -7 -

EXCURSIONISTAS HÁ
50 ANOS MOSTRAM
PAISAGENS DO PAÍS

A idéia de levar brasileiros e estrangeiros a conhecer
recantos pitorescos, em programações recreativas e Cultu-
rais acessíveis a todos, marcou, há cinqüenta anos, o início
do excursionlsmo no País. Caminhada de 50 quilômetros
em lfi horas, de Mádureira á Pctrópolis, inspirou dez jovens
du Rio à fundação do Centro- Excursionista Brasileiro, a
j.° de novembro de 1919, sábado como'hoje, "com tempo
eni geral bom e temperatura em elevação''. Do grupo pio-,
neiro estão vivos Lyses Melgaço, Alberto1 Fíeischhauer a
Armindo Martins, que recebem, às 12h, homenagens do
clube c lembram a colaboração que o CORREIO DA MA-

.NHA tem prestado ao excursionismo nestes 50 anos.

CLUBES E SEDES
A assembléia de fundação do CEB foi no antigo Largo

São Domingos, 8, por onde passa agora a Avenida Presi-
dente Vargas. No andar térreo do prédio funcionava a Casa
Mathias. Além de Lyses, Fíeischhauer c Armindo, assina-
ram a ata Adolfo Fíeischhauer, Eschynes Guabiraba Mon»
teiro, llton de Oliveira, João Magalhães de Carvalho, Antô»
làio Flora Nogueira, Edgard Cerqucira c Romeu Moreira*
A primeira mensalidade foi cobrada na hora: 3 mil réis.
A segunda sede do clube foi na Rua Buenos Aires, e, a ter-
ceira, na Rua São José. Depois, mais 12 endereços diferentesb
até a aquisição da sede própria, no Tabuleiro da Baiana,
Uma sede é em Cabo Frio.

— Quando o dinheiro faltava para completar o alu»
guel, os- diretores se cotizavam, faziam rifas ou vendiam
objetos pessoais, em benefício do clube. Por falta de re«
cursos, em 1920, a assembléia foi realizada numa das mesas
de pedra da Quinta da Boa Vista. Ali, a diretoria comu-
nicou- o recebimento de mensagem do Rei Alberto I, na
qual o soberano belga agradecia os cumprimentas'do clube?
por sua subida ao Pico da Tijuca, quando aqui esteve em
setembro daquele ano.

ENTUSIASMO
Dos três fundadores sobreviventes, apenas Lyses mora

no Rio. Fíeischhauer vive cm Resende e, Armindo, em Lam-
bari. Entusiasmado pelo excursionismo desde cedo, ressal-
tando o objetivo de seus companheiros ao idealizarem a nova '
sociedade, Lyses lembra que a' primeira notícia das ativi-
dades do CEB foi publicada no CORREIO' DA MANHA
de 14 de novembro de 1919. Com o título Rala Gávea—TI
jucá, o clube anunciava para o dia seguinte a excursão, sob
o título Pèdestrianismo. Outra notícia no CORREIO, no
mesmo dia da fundação do clube, teria contribuído para
despertar maior interesse pelas excursões a pé:- Andarilho
peruano chega ao Recife, depois de andar 4 anos pelas
Américas. Pretendia percorrer outros países durante mais
um ano, para fazer jus ao prêmio de 120 contos, em nossa
moeda, oferecido por um jornal de Filadélfia ao melhor
andarilho.

RECORDAÇÃO
Sempre destacando a. colaboração da Imprensa, espe-

cialmente a deste jornal, na divulgação do excursionismo
como prática salutar, e de campanhas meritórias de que
têm participado os clubes, Lyses Melgaço considera as
excursões promovidas pelo CORREIO DA MANHA, há 10
anos, como uma das iniciativas mais importantes em bene-
íício do movimento de 1919. Em outras campanhas, como
a de proteção florestal e para a reconquista da área em
qúe está o Dedo de Deus montanha-símbolo, foi também
acentuado o trabalho conjunto dos excursionistas e da Im-
prensa.

Nestes 50 áhos, trezentos guias do CEB dirigiram 7.112
excursões, com 68.118 participantes — crianças e adultos.
Além de excursões leves, de caminhada ou condução pró-
pria, outro' variante do excursionismo é o montanhismo,
para. os que gostam de escalar montanhas. De 1919 até
hoje, o clube já teve 22 presidentes de diretoria. O mandato
mais extenso foi o do sr. Jayme Quartin Pinto Filho, autor
da história oo clube, que ocupou a presidência por três'
mandatos consecutivos e novo mandato nos últimos anos.
A diretoria atual é presidida pelo sr. Fernando Paulo Par-
ga Nina. Preside seu Conselho Deliberativo o sr. Almir
-Collares Chaves.

COLABORAÇÃO
Os excursionistas não se limitam apenas a suas progra-

inações semanais. Na parte. técnica de escalada, colaboram
tmbém com o Corpo de Bombeiros (Serviço de Proteção
e Salvamento), Núcleo da Divisão. Aeroterrestre e Corpo
cie Fuzileiros Navais. Adestram militares e civis nas es-
caladas, como serviço de utilidade pública. Guias e auxi-
liares técnicos têm participado freqüentemente de diligên-
cias para auxiliar a polícia e os bombeiros na retirada de
pessoas e animais em dificuldades nas montanhas.

O quadro social do clube, atualmente, é de 710 excur-
sionistas e montanhistas, contando-se nesse total crianças
e «adultos.

FESTEJOS
Os feátejos do jubileu do CEB se iniciam hoje, às 12h,

com hasteamento das bandeiras- nacional e do clube, na
sede social. Às 13h, almoço de confraternização no Capelão,
às 16h, missa na igreja do Convento dè Santo Antônio, e,
às 17h, na sede, sessão magna, com homenagens aos fun-
dadores e entrega de títulos a 26 beneméritos. O programa
comemorativo se estenderá até o fim do mês, com ativida-
des externas e internas. Dia 15, no Morro dos Cabritos (Co-
paçabana), será inaugurada oficialmente a mais recente '
conquista do clube, Chaminé Cinqüentenário, em homena-
gem ao jubileu.

CINQÜENTA EM TRÊS
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Lyses Mel caço. Alberto Flçischauer e Armindo Mar-

tins, três dos dez pioneiros, festejam o jubileu
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Correio econômico
BOLSA DE VALORES

OPERAÇÕES REALIZADAS ONTEM

BOLSA DE CÂMBIO
VALORES
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títulos bos estados

Lei 1.614 

AÇÕES DE CIAS.
DIVEHSAS

Acesita 
Alpargatas ....7.7.Antarctica ... 

•••••••
Antártica, Recibo' 7.7.7 

" "
Arno ".
A. G. G. de Souza, PrefVA. G. G. de Souza,'Ord.
America Fabril ;..Banco Aliança, preí.",.'-...'Banco Andrade Arrumei".Bco. do Brasil .
Bco. do .Est. da GuanabaraBco. do Est. de São PauloBanco Halles, Prsf. . ,Banco Halles, ord. ...'...Eco. de Inv. do Brasil 

'"
Bco. Minas Gerais, Preir'.Bco. do Nordeste - flocibo- 100% '
Belcu Minfir.-i ...'.-
Boi-elioff, Pref 7.77
Brahma, Prel., c,ü;v.
Brahma, Ord., c/Dtv. .7 jBrahma, Pref., ex/Div.'" íBrahma. Ord.. ex/Div.
Brasileira de E. Elétri-.-i ]¦Cimento Arntíi 
Clm. Itaú . Prof., c 12 

'
Deered S/A
D. F. Vasconcellos, RecibosDocas de Santos, c/ 1UU .Docas de Santos, c/1000Ducal Roupas 
Dona I*abel. Pref
E. J. Olympio, Ord., NovasEletromar, Pref.
Estrela. Pref. ... 77Ferro Brasileiro ...Fiação e Tec. Dom V nForca e. Luz de M. GeraisKelson's .-..
'-'ii-on ,; ¦......'
Laeta , 
Listas Tel. Brasileiras 

'.7
Lojas Americanas 
Mannesmárjri. Ord
Mesbla, pref., Antigas, Kx/Div. ...'...-..
Mesbla, Ord., Antigas." Ex/Dlv. .-,'.-....
Moinho Fluminense .'.".".Moinho Santista ...N. América, Ord.. Port. 

"
Paulista-de Força e LuzPetrobrás, Pref.
Petrobrás, Pref., Recibo"!P»trobras, Ord. ...
Petrobrás, Ord.. Recibo'7"
Pet. Inlranga, Prer.; C/Dlv.
C/20

Pet. Iniranga, Ord., C/Dlv
C/20  '

Pet. Ipiranga, Pref., c/21Ke'lnaria União, Pref. ..Refinaria UnfSo, Ord
Samltri ;.. ..
Santa Cccilia .-.
PH, Nipiov-i-, Pn**t
Sid. Nacional, Nom .7.7.
S. B. Sabbá, Prof. Nom. .
Souza Cruí 
Suoergab-ãs. C/Bon
Puporgnsbrás, Ex/Bon. ...
T. Janer 
V. Bcos. Brasileiróg—Xn-d.
Vale do Rio Doce, C/Bon.
Vhitc Mertlns
Willys, Pref
Willys, Ord. 
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3,S4 3,07 ! 43.000
3,35. 3,09 1 8.700
0^0' 0,99.1 32.100
3,60 3,60 • 2.ÍC0
8,40. 8,49 5.500
1,30 1,30 400
1,30 1,30 1.114
1,95 1,99 13.500
1,75 1,95 154.113
0,84 0,84 1.500
1,20 1,21 31.800
1,33 1,33 316
1,85 1,85 400
1,50 1,52 5.330
4,59 4,63 15.500
1,32 1,32 2.o:;o
0,96 0,96 300
2,40 2,43 14.800
4,80 4,80 1.O0O
1.23 1,23 3'JO
1,C0 1,00 400
6.24 6,33 38.1MO
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1,23
1,93
2,70
3.55
1,08
5,10
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1.13
1,90
2,70
3,45
1,05
5.00
4,80
1,85
1,80
2,60

I
2,10 | 2,10 |

I
2,55 2,55
4,00 3,70
2,60 2,50
3,75 3,73
2,40 2,20
1,10 1,00
0,88 0,88
1.00 1,00
5,85 5,48
3,70 3,70
1,00 1,60
2.C5 2,00
1,80 1,80
8,55 8,48
6,75 6,45
0,90 0,88
1,10 1,05

Halles
I

| 2,01 I 1,95 : 2,01. | 1,95 | 1,95
.1- .1 I 7 -.1

1,43 7.000

1,18 2.000
1.50 2.000
2,70 500
3,49 23.900
1.05 24.700
5,10 57.353
4,82 2.072
1,89 439.893
1,80 142
2,60 1.800

2,10 3.000

2,55 4.900
3,84 53.448
2.57 10.948
3,74 9.000
2,23 5.755
1.06 76.600
0,88 505
1,00 4.431
5,68 43.130
3,70 5.000
1,60 3.900
2,02 6.200
1,80 7.000
8.51 '83.200
6.58 15.700
0,90 - '900
1.07 31.200

1,95 46.437

MERCADO A TERMO — OPERAÇÕES
REALIZADAS

TITULO
 l 

Alpargatas 60 D
.Antártica 60 D
Antártica 60 D
Antártica 60 D
Antártica ". 69 D
Antártica 60 D
Antártica  60 D
Antártica 90 D
Antártica  

90 D
Antártica - Rec. 60 D
Banco do Brasil 60 D
Banco do Brasil  90 D
Banco do Brasil '. 90 D
Banco do Brasil 90 D
Banco do Bra-1! 90 D
Banco do Brasil 90 D
Banco do Brasil SO D
Banco do Estado da Guanabara ;. 90 D
Banco do Estado da Guanabara 90 D
Banco do Estado da Guanabara 90 D
Banco do Estado da Guanabara ........ 90 D
Banco do Estado da Guanabara 90 D'
Banco do Nordeste 130-D
Belgo Mineira  

60 
D

Brahma . Pref., Ex  [' 90 D
Clm. Itaú . Pref., C/12 ... 60 D
eimento Itaú - pref. 69 D
Docas de Santos 60 D
Docas de Santos 90 D
Docas de Santos CO D
Ferro Brasileiro 90 D
Ferro Brasileiro 90 D
Nova América. go D
Pretrobrás -pref  !' 90 D
Pretrobrás -pref. .....¦....'  60 D
Petrobrás - Ord 60 D
Petrobrás - Ord 90 D
Petrobrás - Ord S0 D
Samltri 90 D
Sid. Nacional 60 D
Souza Cruz £0 D
Refinaria União - Pf 60 D
Refinaria Uniãg - Pf  90 D
Vale do Rio Doce - Pt 60 D
Vale do Rio Doce - Pt 90 D
Wliite Martins 60 D

Prazo Quant. Cot.

10.500 4,05
7.000 3,15

142.000 3,12
4.000 3,20
5.000 3,13

10.000 3,18
10,000 3,19
15.000 3,19
10.000 3,20
6.066 2,87

900 25,96
1.650 27,40
5.000 ' 26,93
2.000 26,93

33.500 27,64
3.O0O 28,17
1.000 27,58
5.000 12,00
1.4O0 12,19
6.4CÓ 12,17
2.000 11,72
2.000 11.98

10.000 2,40
50.000 1,26
5.000 4,36

• 5.000 9,10
5.000 9.18

' 36.000 2,09
10.000 1,98
10.073 1,98
3.CO0 5,06
5.000 5,14
5.700 3,85
9.500 5,86
4.000 5,61

20.000 2,12
15.000 2,19
48.000 2,20
4.398 ' 4,13

18.783 1,11
10.COO 6.16
4.200 11- 

'4,29

5.000 4,49
20.000 

9,18

3.0OO 9.35
5.000 6,96

FUNDOS MÚTUOS DE. INVESTIMENTOS
Oala iCota Ult. Dist. Valor do Fundo

Cresclnco 29/10
Deltec 29/10
Federal 29/10
Nortec 24 10
Brasil 30 10
Halles 29/10
Vera Cruz 30 '10
SB Sabba 30,10
Provai 28/10
Tamolo 28/10
Caravcllo Fie 30/10
Investbanco 29.10
Reaval 28 10
Corbinlano 30-10
Nac. Ações 30 10
BCN Finac 3010
Anhanguera 211 10
Sofisa 28 10
ICI Valoriz 29 10
ICI 157 29 10
Libra valor 31 10
Cepelajo 3110
Itique 157 ..... 28 10
BIB.Crescinco 157 29 10
Banklnvest 157 29 10
Tanioio 157 28/10
Investbanco 157 30/10
Braflsa 157 24 10
Halles 157 ......' 21)10
Godoy 157 /. 30 Mi
Sofisa 157 21 10
Creflsul 157 27 10
Anhanguera 157 28 10
Safra 157 24 10
BCN Finac. 157 30 10
Bradesco 157 2910
Ipiranga 31/10
Bozano 157 30/10
Bozano 30/10
Deered 157 31/10
Cneflsul C. ,Garantia .... 31/10
Creflsul C. Capital 31/10
Verba 157 *....'..- 30/10

2.125
1.076
5.248
3.290
0.974
1.102

14.31
0.277
1.375
1.52
2.57
2.300
1.920
1.340
0.576
1.698
1.390
2.005
5.4919
3.05
1.00
1.19
2.08
2.68
4.404
1.47
2.72T
3.430
2.184
3.510 ••
2.653'
1.612
2.95C
2.510
2.060
1.990
2.96
1.871
3.412
1.60 .

41.631
52.102
2.213

set. 0,045
set. 0,02
junho 0,006
maio 0,02
mensal 0,005
março 0,01 '
junho 0,55.
set. 0,01
maio 0,05
julho 0,30.
junlio 0,36
junho 0,10
junho 0,01

dez. 0,034
março-.'0,115
set. 0,06...

maio 0,07
abril 0,22 ¦

maio 0,08

dez. 68 (0,609)

maio 68 (0,080)

219
75

123

1
4

14
6.

.971.723,00

.857.633,00

.533.202,00
244.770,00

.179.489,00

.063.486,00

.692.497,76

.729.772,50
350.448,00

.882.879,04

.804.369,93

.425.414,00

.939.403,00

.442.066,00

.857.018,00

.040.288,00
,259.632^00
.160.745,00
688.249,95

.011.575,37
182.175,77
173.630,53

,142.595,30
,747.310,00
.497.487,00
,262.976,51
.171.874,00
.575.031.00
.500.535,00
883.162,00'

.649.072,00

.643.918,00

.860.623,00

.822.653,00

.924.807,00

.009.392,00
,176.945,95
.463.024,22
.974.926,09
,555.692,44
.456.833.52
804.721,91
,777.151,29

, COLABORE COM A CAMPANHA NACIONAL
DA CRIANÇA

j/v. Franklin Roosevelt, 23 —*4.° ond. ss/401/2/3

Tel.' 32-7866
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DE
k YORK

NOVA VORk (AP-CM) -
Preços finais n-i Bõtea, de
Nova York, ontem.
AlCf.n Alum ... 28 1/2
AUlcd Chem .... 30 1/8
AlUed Stores ... 35
Allls Chalmers ... 27 3/4
Alcei  74 3/4
Am Airllr.es .... 34 7/8
Am Bro:'.dcost ... 02
An Cali Co. . . . 47 3/4
Am Cyisòmtd ... 30 1/4
Am H:me Pvod . . 65 1/8.
Am Mach & Ms . . 23
Am Met., Clímax . 32 3/4
Am Motor* .... U3/4
Am Smelt & IW . 31
Am So Afrlcan . 41
Am Standard ... 33 5/8
At» Tcl & Tcl . . 51 5/3
Ampc-X  47 1/8
Anaccindii . . .' . 30 1/4
Armour & Co . . 50
Aíl H.cMield ... 97 1/3
Arco Curp ..... 28 1/8
Bscltmanvlnstr. . . 59 1/4
Bell & Howell ... 64
Ejruii;; Coi|) ... 42 1/2
B-bguot .,..-.. .16 3/4
Eíthteherfl Steel . . 30 1/2
Boeltó  31 3/4
Bort; Warner ... 29 1/2
U-.-aniff .-  —
Brlstol M.vers ... 71 3/8
Brunsm-jcl-  19 V8
Burlington Ind . . 37 5/8
Biirvoütdis Co;p . 152 1/8
Cuinubeli Sou;) . 32 3/8
Conodlaxi Pac Ry 74 7/8
Cnstle & Cooki) . 31 1/4
O.iterplllav Trac . 44
Colanese Corp . 64
Cerro Corp .... 2S
ChOí-c Manhat BU 57 1/2
Chemlcül Ny . . 66
Ches & Ohlo ... 58 3/4
Chrysler Corp . 42
01ti.es SVC .... 48 5/8
Coca-Colf». .... . 83 5/8
ColfKrto Palm ... 43 1/2
Columbia Broadcavt 48 1/8
Columbiu Gás . 36 3/4
Columbia Pict . 23
Cons Edison ... 27 3/4
Continental C»m 73 3/4
Continental Oil . 28 1/2
Continental Tcl . 22 1/4
Coutrol Data ... 116 3/4
Oorhiug Gtass . . 273 1/2
Cpc Iull 33 1/3
Crane Co . .
Crown Crk & S .U
Crown Ztllerbf i .
Dean River Mi-U .
Deere & Co . . .
Dlstlll Cp Seag . .
Dow Chemical . . .
Dreíser Lid

45 7/8
16-
37 1/8
14 3/4
42 1/4
51
73
32

Dupont 116 1/9
Eíastern Air,. .
Eastman Kodãkti
Eaton Vale . .
El Paso Nat G.is
Esb Corp . . .
•F.V.rchild tom .
Firestcnt T & R
First Mat City . .
Fiuór cci-p . . .
F(xd Bair ....
Foicl Motor , . .
Cf3n Dvji..imics .
Gen' Eletrlc . .
G=n Foods

19 3/4
79 3/4
44 3/4
19
25 3/4
92
54 "
69 3/4
30
22 1/2
44 1/4
30
84 1/8
84 7/8

Gen Mills  37 1/2
Gtn Motors
Gen Tel & E-..-.C
Gen Tli-e ....
Genesoo ....

IGeoraia Pac . . '
Getty Oil . . .'Gillette ....
Olen Alden ...
(loodjlch ....
Goodyear ....
G:«cc í; Co . .
Gt At! Se Pac

73
34 3/8
20 1/4
29 i/4
32 7/8
55 1/4
45
10
33 1/2
30 3/4
29
30 1/3

Oulf Oil  32 1/8
Gulf & Wéstm . . 24 1/8
Honeyivell .... 155
Howmei  30 1 2
Int Bus Mach . . 360 1/2
Int Harvester ... 28 1/2
Int Nlckel .... 40
Int Paper .... 40 5/8
Int Tel & Tel . . 57 7/8
Johns Manvllle . . 34
Johnson & Johnson 153 1/2
Jonea & Laughlln 21 7/8
Kaiser Alumin . . 37 1/2
Keunecott Cop . . 44
Kcppers  42 1/2
Lih Owens Fo"d . 46
14'gett êt Mjv. i . 34
I.ing Temco Vgt . 39 1/4
Litton Indust ... 56 l/B
Lockhead Airo . . 23
Macy Rh .... . 37 3/8
Magnavox . . . ,. 42 1/8

38
49 3/8
27 7/8
22
28

131 1/2
105
114

liMarathon Oil
Maax-or Inc . .
Marshall Flold .
Martin M&rietta
McDonnell Doug
Memores ... .
Merck & Co . .
Min Mus & Mfg . ...
Mobil Oil  51 1/3
llonogram ....
Monsanto Co . .
Moore-McCormack .
Morgan J P . . .
Nat Blscuit ....
Nat Cash Register
Nat pistillers . . .
Nat Leatí ....
No Am Rockwell .
Nwest Orient Air .
Occidental Pet . .
Oito Math Chem .
Otls Elcvator . . .

;Pacific Gos & El .
Pim Am World Alt
Farkí Daria . . .
Pann Central . .
Pcpsi-Cola ....
Pfizer Cbas . . .
Phelps ' Dodge. . .
Philip Morris' . .
Philips Pet'
Polaroid 136
Procter & Gamble 110 1/8
Quaker Oà1s . .
R-aybestos . .'»',
R C A . 

'. 
. . .

Reynolds Met .
Reynolds Tob .
Roan Selection .
Royal Dutch Pet
Russ Toijs . . .
«afeway Strs . . _. .,,
Schering  57 1/4
Scott Paper ... 93
Sears Roebuck . . 70 1/4
Shell OU  49 3/4

25 3/8
40
19 5/8
62
51

145 1/8
19 7/8
30 1/4
27 7/8
33 1/2
25 5/8
23 1/2
48
35
14 1/2
37 7/8
33 7/8
52 1/2
98 1/4
49 1/4
35
26

63
30
41
34 3/8
45 7/8

5 1/4
45
18 1/2
27 1/4

•Singor Co
Smith Kllce Fr .
Southexn Rwy .
Spsa-ry Hand . .
Std Brand . . .
Std Oil Calif . .
Std Oil Indiana
Std Oil Nj . . .
Std Qil Ohlo . .
Std Fttckaging .
Stevling Drug .
Studcbaker Worth

79
41 1/2
49
45 5/8
47 7/8
36 3/4
51 3/4
66

101
11 1/4
42.
46 1/2

Sun Oil  51 7/3
Kwiít & Co
Telcdync
Temieco ._.... . .
Texoco ..*..'..
T(»::as Ciul Sulph .
Tox».is' Instrumeuts
Testron
Tiaus Wcrld Air .
Transltron ....
Tri-Continental . .
Trw Inc 
Twent Cent F&x .
Unlltver Ltd . . .
Unilever Nv . . .
Union Carbide . .
Union Pacific

29
42 1/2
25
30 7/8
24

124 3/4
31
28

9 1/2
34
40 1/4
22 1/4

33
41
42

Uniroyal 21
United Alrcralt . -48
United Fruit ... 53
Us Industries ... 28
Us Smelt & Ref 4-1 1/2
Us Steel 38
Us Tahecco ... :>u
Warner Lambei-' 70
V.'pst Union Tci 45 1/2
Wesiyh Elect ... «1
Woolworth .... 39 7/8
Xerox Corp . . 706 1/4
Zenith Radio ... 40

O Banco Central do Bra-
si: e os bancos partícula-
íes operaram is seguintes
taas:

llólar .... 4,185 4,210
Dólar ca-

nadense . 3,87740 3,03003
Libra es-

terliná .. 10,00424 10,10189
Marco ale-

mão . . . 1,13204 1,14512
Florim .. . 1,16091 1,17122
Franco bel-

ga 0,083951 0,084873
Franco sui-

ço . . , . 0,96464 0,97461
Lira . . . 0,006675 0,006748
Coroa dina-

marquesa 0 55597 0,56224
Franco

francês . 0,74953 0,76737
Coroa no-

rueguesa 0,58422 0,59066
Coroa sue-

ca ...... 0,80833 0,81652.
Xellm atis-

triacó**.'', 0,161331 0,165242
Escudo por.•-ligues ..0,145847 0,149605
Poseta . . 0,059782 0.C60476
Peso argen-
tino .... 0,011299 0,012630

Fêso uru-
Eiinlo .... nom. nom.

l-ibra islan-
det-a . . 10,00424 10,10189

Dólar con-¦vento ... 4,185 4,210
Dólar Fiscal 4,13 —

Mercadorias

café —¦ RIO
O mercado de café dispo-

nivel esteve, ainda ontein,
firme e inalterado, man-
tendo-se o tipo 7, safra ...
1869/70, ao preço de NCr?
17,50 por 10 quilos. NSo
houve vendas, nem movi-
mento estatístico. Fechou
inalterado.

COTAÇÕES POR
10 QUILOS

(Safra 
' 
1969/70)

NCr*

Tipo 18,50
Tipo 18,30
Tipo ;-. 18,10
Tipo 17,90
Tipo. 17,70
Tipo 17,50
Tipo 17,30

PAUTA — -Estados dê
Mina? e do Rio — Café co-
nvum safra 69/70, NCr$ 1,75.

MERCADO DE SANTOS '

SANTOS, 31

(Contratos "C" e "D")

Ahert. Fech.

Novembro ... 19.60 19,60
Dezembro 19.60 19,60
Janeiro 19 90 19,90
Março 19,90 19,90
Maio 20,10 20,10
Julho 20,30 20,30
Setembro' .... 20,30 20,30
Vendas nada nada

MERCADO 7- Estável —
Estável, •»'.-.

DISPONÍVEL

(Por 10 quilos)
Estilo Santos . 19,66 19,53
Estilo Santos

Rlado  18,50 18.36
Sem Descrição 16,56 16,43

MERCADO — Estável'—
Estarei.

ALGODÃO
O mercado de algodão

em íama iuncionou ontem,
calmo' e inalterado. Entra-
das 253 fardos, sendo 181
de S. Paulo e T4 de Minas.
Saídas 240. Existência ...
1.021 fardos.

COTAÇÕES POR
15 QUILOS

(Entrega em

Fibra longa:
Serldô, tloo 3
Seridó. tloo 4
Fibra media:
Portões, tipo 3
Sertões, tipo 4
Ceará tino 4 .
Ceará, tipo 4 .
Fibra curta:
Paulista, tino 3
Paulista, tipo 4

120 dias)
NCr» NCr»

37,00 37,50
36,50 37,00

33,00 33,50
32,50 33.00
31,00 31,50
30,50 31.00

nominal
30,50 31.10

MERCADO DE S. PAULO

S. PAULO, 31

Contrato "A"

(Por 15 quilos)

Abert. Fech.

Novembro  N/C N/O
Dezembro  N/C N/C
Janeiro  N/C N/C
Março  N/C N/O
M?'o  N'C .''a.OO
Julho ,N/C 27 30
Out. de 1070 .. N/C N/C

MERCADO — Paralisado
— Calmo.

DISPONÍVEL

(Por 13 quilos)
-. Hoje Ant.

NCr* NCr»

30.00 so.on
29.80 29 89

— 1/2 29.50 29.50
29.no 20.00

3 — 1/2 /' 28.30 2Ü.30
26.40 2ü.40

6-1/2 24.00 24.00
21.10 23 10

7 — 1/2 22.40 22,40
8- 21,30 21,30
9 20,80 20,39'

MERCADO - Estável -
Firme.

MERCADO DE NOVA
YORK

NOVA YORK. 31
Abe».-t.
. 26.80
. 27,31
. 23.30
. 28,28
. 26,45

26,45

Fesh.
Dezembro
Março . . ,
Maio ....
Julho ....
Outubro . .
Dezembro . .

Na abertura — Mercado
estável com alta de 2 a 3
e baixa de 1 ponto.

No fechamento — Não
recebemos.

AÇÜCAR

O mercado de açúcar
funcionou ontem firme e
Inalterado. Entradas 4.435
?:»cos, sendo 435 de' S. Pau-
Io c 4.000 do Eítado do
Tlio. Saidas 10.000. Exis-
tòncias 37.240 aacos.

Mercado firme
na Guanabara

O mercado de ações este-
ve ontem, no encerramento
da semana, firme, registran-
do-se alta no índice BV mé-
dio, que se fixou em 940,9,
superior em 8,8 pontos, em
relação ao anterior. No fe-
chamento o índice BV,
acusou nova alta, fixando-se
em 950,5. O volume de ne-
gócios atingiu a 2.041.457 ti-
tulos, no valor de NGrS ..
11.032.723,55, Venderam-se
23 apólices dos Estados, na
importância de NCr$ 253,00.
No mercado à vista foram
negociadas 2.32.462 ações
diversas, no valor de NCrS
7.717.186,01. Em operações
a termo, transacionaram-se
608.972 ações, rendendo -...
NCrS 3.315.284,54, o que re*
presentou 30,1% do total ne-
gociado. As ações mais ne-
gociadas foram as de Petro-
brás ordinárias, (440.000);
Antártica Paulista, (270 00);
Acesita, (209:000)"; Belgo
Mineira, (182.000) e Docas
de Santos, e/ 1.000
(154,000). Dentre as ações
que compõem o índice BV,
14 acusaram alta; 5 estive-
ram em baixa e 1 permane-
ceu estável- As ações das
Docas de Santos não parti-
ciparam do cálculo do IBV
médio de ontem. As ações que
mais subiram foram as da
Antártica Paulista, mais 9,8;
Siderúrgica Nacional porta-
dor, mais 5,0; Mesbla pre-
ferenciais, mais 4,4; Belgo
Mineira, mais 2,6 e Banco
do Brasil, mais 1,7 pontos.
As maiores baixas foram
nas ações das Loj as America-
nas, menos 1,4; Ferro Brasi-
leiro, menos 0,4; Kibon, níe-
nos 0,4; Brahma prefenciais,'
menos 0,3 e Vale do Kio Do-
ce portador, menos 0,1.

Média S/N dos; títulos
particulares da Bolsa do Bio
de Janeiro, 31-10-69
30-10-69, 24-10-69, 17-10-69,
outubro de 1968. 22.907, ..
22.624, 22.836, 24.562, ...
6.803,

(Elaborada pela Organiza-
ção S. N. Ltda.)

Bolsa em SP
esteve calma
SAO PAULO (Sucursal) —
Neste último dia da semana o
pregão foi marcado pela calma
nas negociações apresentando
uma quantidade de operações
menor do que o dia de ontem.
Houve uma ligeira alta nas
cotações das principais compa-
nhias ocasionando no Índice
uma elevação de 3,6 pontos.

I O Índice bovespa íixou-se em
556,4 pontos (+ 0,655'o). Sua
abertura íoi de 553,8 pontos e
seu fechamento de 556,0 pon-
tos. Das companhias que 0
compõem 15 subiram, 14 bai-
xaram e 9 permaneceram es-
táveis. Do total negociado os
papéis acionários participaram
com NCr$ 3.429.055,71. Em
731 operações, o volume de ne-
gócios atingiu a cifra de NCr$
4.589.292,98. A quantidade de
1.534.574 títulos em 795 ope-
rações.

Ações que mais subiram:

Willys ord nom + ll,3To

Antarctica ord port cup 12 +
10,6%

Banco Itaú América ord nom
+ 9,4%

Ações que mais baixaram:

Banco 'Brasil, de Descontos
p/n e/s - 5,8%*'

• Fundição Tupy pref port "a"
e/s — 5,4%

Aços Villares pref Port "a"'
- 5,3%

REGISTRO OFICIAL
DA ADEGIF
DE LETRAS
DE CÂMBIO

NEGOCIADAS
. EM 30 DE

OUTUBRO DE 3969

EMPRESAS VALOR

NCr$ -
Independência S/A 625.000,00
Deored S/A 237.530,00
Cresa S/A 166.959 49
Fortaleza S/A .... 163.003,80
Dix S/A 120.370,00
Fiança 87.100,00
Wilson King S,A .. 65.100,00
Cédula S/A 40.429,67

OS ASSINANTES
DOMICILIARES

í ¦;.¦' •

podem
COMPRAR
o qua você quer
VENDER.
Anuncie sempre nos

CLASSIFICADOS DO
Correio da Manhã

COOPERATIVISMO TERÁ
NOVA ORDEM NO PAÍS

BELO HORIZONTE (Sucursal)' —. o vice-
presidente do Montepio Cooperativista do
Brasil e presidente' da Cooperativa Central
Agrícola de São Paulo, sr.' Francisco Antônio
de Toledo Piza, yeio ontem a Belo Horizonte
para acertar detalhes financeiros do IV Con-
giesso Brasileiro,r'de Cooperativismo.

Implicando a política de integração das
cooperativas, disse que ela pretende obter pa-
ra as organizações menores o que o governo
já concedeu às maiores. Sem favoritismo,
implantar uma verdadeira política naciónai
cooperativista e graças a el8 um esquema ete-
tivo de captação de recursos. .

UM CHEQUE EM BRANCO

Um cheque em branco entregue ontem pe-
Io sr. Toledo 'Piza ao presidente da União° das Cooperativas do Estado, sr. Paulo Souza
Lima, é a maior garantia de que está tudo
acertado para a realização, em Beio Horizon-
te, do IV Congresso Brasileiro de Cooperati-
vismo.^_£6m o cheque serão cobertas as des-
pesas de organização do Congresso, além de
transporte e hospedagem do pessoal, por con-
ta do Montepio Cooperativista do Brasil.

UMA NOVA ORDEM

O Congresso vai inaugurar uma nova or-
d em no cooperativismo nacional, toda ela ba?
geada na integração das cooperativas, aisse o
sr. Toledo Piza. A base dessa política é uma
ação conjunta, porque não tem sentido bus-
car soluções individuais para problemas re-
gionais, uma vez que os problemas afetam in-'
distintamente tôdás as cooperativas, coope-' rativas menores, sem expressão econômica,
têm vegetado num esforço de sobrevivência
verdadeiramente heróico, e, por isso, dizemos
que não existe no, Brasil um sistema verdà-
deiramente cooperativista mas grupos de coo-
perativas: o grupo do leite, o grupo do café,
o grupo da carne etc.

OS GRUPOS ECONÔMICOS

A sociedade capitalista tende cada vez
mai? a se integrar para a formação de seus

grupos econômicos, indo até ao truste, cônti-
nuou o sr. Toledo. Com isso, ela tende a se
desumanizar. As cooperativas só têm razão
de ser para humanizar o capital: para isto
foram criadas. Aliás, no meu entender, são
duas as finalidades do sistema cooperativista:
1) Evitar a desumanização do capital; 2) Ser
a oficina.de preparo do homem econômica-
mente fraco para que éle seja Útil à econo-
mia nacional. Ou elas executam a sua grande
função ou desistem dos fins a que se propuse-
ram. . .

UMA POLÍTICA NACIONAL

Segundo êle, para que todas as cooperati-
vas possam funcionar a contento são neces-
sárias medidas nacionais que ás estimulem. Em
vista disso, advogamos a implantação de uma
política nacional cooperativista sobretudo no
setor do crédito.

Enquanto aqui ds cooperativas de-crédito
estão fechando as portas,]o Banco Central da
Espanha destina 3 por jcentó das operações
dos bancos particulares as suas cooperativas.
No Brasil lutamos para conseguir, o crédito,
quase sempre discricionário. Favorece a gru-
pos isolados no cooperativismo —r os"economi~
camente fortes — mas não as cooperativas,
nacionalmente. ^

OBSESSÃO DO LUCRO

A falta de sentimento de nacionalidade,
a obsessão pelo lucro fácil e a falta de uma
política nacional cooperativista por parte do
governo têm impedido a formação de um àu-
téntico sistema cooperativista no Brasil. Nosso
congresso pretende uma reformulação total do

. cooperativismo, para adaptá-lo as contingên-
cias contemporâneas ém função da conjuntu-
ra econômica atual.

Toledo Piza aponta dois fatores como res-
ponsáveis pela crise do cooperativismo. na-
cional: 1) falta de liderança para qué se pró-
mova a integração; 2) falta de uma política
governamental para o cooperativismo.

"Já. estamos formando uma liderança jo-
vem através de cursos especiais. -Resta agora o
Governo fazer sua parte" concluiu.

BRASIL CONSOME
POUCO CIMENTO

Pesquisas realizadas pelo Banco do Nor-
a deste do Brasil revelam que apesar de o

Brasil ser auto-suficiente na produção de ei-
mento e o principal produtor em toda a Amé-
rica Latina, seu consumo per capita em.rela-
ção aos países desenvolvidos é de fato inex».
pressivo.

Consumindo 43% da produção brasilei-
ra, o.Nordeste, segundo o estudo do BNB,
atualmente absorve por habitante 87 kg de
cimento, conseguindo um crescimento cumu-
làtivò em média de 5,6% ao ano. A situação
daquela área do Pais é verdadeiramente di-
fícil nos vários setores, direta ou indireta-
mente ligados a Indústria de cimento.

ABUNDÂNCIA

Afirma o BNB que no Nordeste há ábún-
òâiicla de matérias-primas apropriadas à pro-
dução de cimento, registrando-se várias ja-
zidas de calcário já identificadas e analisa-
das na área. Esse minério participa com 80%
da composição do produto, enquanto os ou-
tros dois componentes — argila e gêsso '—
entram com respectivamente 17% e 3%. As
unidades produtoras fle cimento no NE ain-
da têm uma estrutura incipiente, com custos
de produção elevados, sobretudo em função
de seu pequeno porte. Não obstante, cinco
dos nove Estados .da Região industrializam
o produto, destacando.se Pernambuco, onde

SÃO PAULO
RECEBE MISSÃO
DA INGLATERRA

SAO PAULO (Sucursal) — Apçs realizar
uina série de contatos, de alta importância
no Rio de Janeiro, chegará a São Paulo na
próxima segunda-feira, desembarcando às
22h30min no Aeroporto de Congonhas, a mis-
são comercial da Câmara de Comércio de
Leicester e Condado para a, América do Sul.

Composta de 10 empresários, cumprirá'
em nossa capital um programa importante,
que se iniciará no dia 5 com visitas ao sr.
Luiz Toni, vice-presidente da Federação do
Comércio do Estado.de São Paulo; almoço
na Câmara-Britânica de Comércio no Bra-
sil, no São Paulo Atlético Clube; visita de
cortesia ao governador do Estado e ao pre-
feito da cidade. No dia 6, visita ao sr. Theo-
baldo de Nigris. presidente da Federação e
Centro das Indústrias do Estado de São Pau-
lo.

PRODUTOS VARIADOS *

A Câmara de Comércio de Leicester e
Condado é uma das mais importantes Cà-
maras de comércio do Reino Unido. É so-
bretudo conhecida pelas suas atividades no
campo do comércio exterior e desde 1963
tem sido responsável pela organização de 26
missões comerciais, tendo participado ein
várias exposições no estrangeiro, que propor-
cionaram para a zona sob a responsabilidade
da Câmara cêrcá de 95 milhões de cruzemos
novos graças ao comércio exterior.

A indústria é variada e abrange uma
vasta gama de produção, mas Leicester sj
destaca pela fabricação de meias, artigos de
tricot, calçados, máquinas para fazer trl-
cot, máquinas para a fabricação de' calçados
e ferramentas mecânicas:

HOMENS DE NEGÓCIOS

A missão ccmercial da Câmara de Co-
íviérclo de Leicester e Condado está compôs-
ta pelos seguintes homens de negócios: A.
J. Laird Craig (chefe); A. H. Green (se.
cretárío); D. B. Allibone; D. Banke Price;
C. Brookes; M. J. Hodges; Peter James McA.
lister; David C. Richardson; Jonathan B.
èmydht e Cyril Wèkley.

Além dò Rio de Janeiro e São Paulo,
essa missão comercial britânica visitará tam-
bém Buenos Aires, Lima. Bogotá, Caracas e
Cidade do México.

funcionam duas fábricas, seguindo-se Paraíba,'
Bahia, Ceará, e Sergipe. .

Sendo a produção do cimento uma ati-«
vidade industrial de características pesadas,;
exige elevadas inversões em máquinas e
equipamentos, em grande parte ainda im-
portados. Mesmo assim, o setor cimenteiro
vem acompanliando o regular dinamismo ob-
servado na industrialização do Nordeste, ha-
vendo, inclusive, projetos para aumento de
capacidade para toda as ssis fábricas da Re-
gião. Além disso, varies projetos para Im.
plantação de novos conjuntos industriais já
foram aprovados pela SUDENE, acreditan-'
do7se que, até 1970. o Nordeste conte com
treze fábricas do produto. Inclusive uma em
Montes Claros-MG. atualmente em fase- de
experimentação.

A capacidade atual da indústria de ei-
mento nordestina gira em torno de 1.173.8»M
toneladas/ano. Em 1971, quando se espera
estejam executados parcialmente os projetos
de ampliação e .de implantação existentes,
essa capacidade terá sido alterada para
2.105.200 toneladas anuais, o Que represen-
tara, em termos da atual potência, um
acréscimo de 79,3%. Em relação ao País,
acrescente-se, a capacidade de produção de
ci-.^snto no Nordeste evoluiu de 9,9% em '
1963, para 14,0% em 1968. Nesses anos, to-
d avia, a Região produziu 11,6% e 11,2% do
cimento nacional.

BRASIL DESEJA
CONSÓRCIO DE
EXPORTAÇÃO
(BOGOTÁ — Especial para o CORREIO DA
MANHA) — Procedente do México, chegou a
Bogotá o vice-presidente da Organização'das
Entidades Não-Governamentais do Brasil,
sr. Paulo Manuel Protázio. com o fim de Ti-
sitar as dependências do Centro Interanierl-
cano de Promoção de Exportações (CIPEV
e estudar a forma como este organismo po-
dera prestar ao Brasil assistência técnica
na formação de consórcios de exportadores.

O sr. Paulo Protázio, que ocupa ainda as
funções de vice-presidente da Associação Co-
mercial do Ri0 e coordenador da Con-
íerência Nacional de Comercialização, já'
realizou diversas conferências' com funcio- '
náriós do CIPE, expondo os objetivos de sua
viagem e trocando idéias. .

Um dos setores principais do CIPE. o
dé Assistência Técnica, dedica-se a estudar
as necessidades dé ajuda técnica aos Estados-
Membros no campo da promoção das ex-
portações, promovendo a formação e opera-
ção de centros nacionais ou sub-reglonais de
promoções de. exportações, além de colaborar
para o fortalecimento dos já existentes. No
movimento, o CIPE está estudando, em nivel
de consulta, as preliminares para a organi-
zaçãov, nó âmbito interno, de empresas mui-
tinacionais de exportação,

CARRIER TRAZ
NOVIDADE EM
REFRIGERAÇÃO

A Carrier, empresa norte-americana cie
refrigeração, apresentará no próximo dia 3,
no Hotel Glória, 6uas novas linhas de equipa-
mento — o "Mcdullne" e as unidades centri-
íii-as herméticas —. ocasião em que serão
feitas conferências técnicas pelo gerente de
promoção de vendas, sr. George Flume, e o
gerente a treinador técnico da empresa, sr.
Harry Lifsec, vindos especialmente dos EUA
para isso.

Segundo a Term Air, empresa que repre-
senta a Carrier no Rio, as conferências des-
tlnam.se a familiarizar os engenheiros e ar-
quitetos brasileiros com as novas técnicas
!de refrigeração usadas nos Estados Uni.
dos.

O sistema "Moduline", segundo informa-
ções da empresa, utiliza uma técnica de dis-
tribuiçáo com variação automática, o que
permite esfriar multas áreas de tamanhos e
condições diferentes, em um edifício onde
seriam necessárias diversas capacidades de
refrigeração.
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BALANCETE

LOJISTAS

A Confederação Nacional dos Clubes de Diretores Lo-
jistas enviou oficio de solidariedade ao general Garrastazu
Jíe'dtci pela sua posse como presidente da República, O do.
cumento da entidade máxima dos lojistas destaca o trecho
do discurso do general Garrastazu em que o chefe da Na-
ção declara que pretende ouvir todas as classes e com elas
dialogar sobre os problemas brasileiros, "é esse diálogo
franco — diz o oficio — pelo qual as classes empresariais
se batem há longo tempo, que V. Exa. promete' aos brasi.
leiros, como meio ideal de comunicação direta, capaz de as-
segurar à ação governamental os mais significativos e dura.
douros resultados, principalmente na área econômico-Jinan.
ceira e fiscal, de reflexos imediatos e profundos". A CNCDL
finaliza, afirmando que, ao lado do novo chefe do Governo,"continuará a trabalhar com toao ardor patriótico pela re-
volução do desenvolvimento nacional, que depende, nos re.
gimes democráticos, do progresso e fortalecimento da ativi-
dade privada."

NOVAS TÉCMCAS

Terá início, hoje, em Belo Horizonte, um curso de treí.
namento sobre novas técnicas usadas no controle de roedo-
res, patrocinado conjuntamente pelo Ministério da Saúde e
pela Monsanto Company. O curso, que se realiza no ínsti.
tuto .Nacional de Endemias Rurais, será de quatro semanas,
com aulas teóricas todas as manhãs e demonstrações de cam-~po 

às tardes\ t o mais recente curso dado pela equipe de
cientistas da Monsanto. Cursos similares já /oram ministra-
dos no Paquistão, Colômbia e Estados Unidos e outros me-
norés no Rio, Porto Aleg-e e Pelotas.

DELFIM REVELA REAJUSTE
NA POLÍTICA ECONÔMICA

"SHOW ROOM"

A Forma S.A., represen-
tante no Brasil da Knoll
Internacional, acaba de
abrir ao público seu novo
salão de exposições, na Av.
Churchill, 129 — 2.° andar,
onde já podem ser vistos os
móveis da linha Gavina, com
modelos de Mareei Breuer,
Magistrettl, Scarpa, Matta e
Takahama. Houve apresen-
tação prévia desses móveis
para 

' arquitetos, artistas
plásticos e críticos de arte
que confirmaram, com en-
tüsiasmo, trata-se de um
lançamento de real significa-
ção, confirmando tradição
de que os móveis Forma es-
tão sempre na vanguarda
do mobiliário internacional.

ACORDO AID

Sobre o Acordo de em-
préstimos com a AID —
Agência Internacional para
o Desenvolvimento — o
Banco Central divulgou on-
temo Comunicado n.° 123
pelo qual a lista de produ-
tos financiáveis já divulga-
da é complementada.

CACAHCULTURA

Na próxima semana deve-
rá chegar ao Rio um técnico
do Banco Mundial, especia-
lista' em agricultura cacauei-
ra, para realizar um estudo
sôbrè a cacatiicultura brasi-
leiraj A informação é do sr.
Marte Belesteira, membro
da Missão Agrícola daquele
estabelecimento de crédito,
que se encontra na GB,
adiantando que o BM tem
Interesse em conhecer o
atual- desenvolvimento e as
reais necessidades da agrl-
cultura çacaueira nacional.
Para tanto, o emissário do
BM que virá ao Rio deverá
entrosar-se com a equipe
técnica da Ceplaci visitar
as istalações do órgão em
Itabuna e Ilhéus, onde ins-
pecionará, também, algu-
mas fazendas de cacau,

LATICÍNIOS

O Banco do Desenvolvi-
mento de Minas Gerais rea-
lizou, em convênio com o
Instituto de Laticínios "Cân-
dido Tostes" de Juiz de Fo-
ra, uma pesquisa sobre ain-
dústria de laticínios mineira,
para formular um programa
especifico de recuperação.

Segundo o-"Programa de
Recuperação da Indústria
de Laticínios", o Banco do
Desenvolvimento de Minas
Gerais promoverá a moder-
nização do equipamento e
ampliação da escala média
de produção das unidades já
existentes.

FEIRA
INDUSTRIAL

A Federação das Indus-
trias de Minas Gerais vai
realizar em maio .do ano que
vem -ma grande feira in-
dustrial — a II FIMIG —,
com. o objetivo de valorizar
o produto industrial daquele
Estado.

Durante a feira serão rea-
lizados encontros de investi-
dores, visitas' de industriais
de outros Estados às divér-
sas regiões mineiras, a fim
de despertá-los para as pers-'
pectivas de industrialização
de Minas.

GUIA
DAS EMPRESAS

A Federação do Comércio
do Estado de Minas Gerais
está editando um guia desti-
nado a obter grande êxito
nos meios empresariais. Tra-
ta-se do "Guia da Média e
Pequena Empresa Comer-
ciai", publicação mensal con-
tendo um conjunto de orien-
tações e informações dedi-
cado ao comércio em geral.
Segundo o sr. Exaltino Mar-
quês de Andrade, presidente
da Federação, o objetivo
principal do guia é "auxi-
liar, de maneira irrestrita e

objetiva, a pequena e média
empresa comercial, tendo em
vista a existência de uma
complexa legislação tributa-
rio-fiscal e social, quer no
âmbito nacional, quer no es-
tadual, que na maioria dos
casos escapa a esses comer-
ciantes acompanhá-la e pó-
Ia em prática. Daí — acres-
centa — a ocorrência de inú-
meras autuações fiscais, on-
de as pesadas multas, soma-
das à correção monetária
pertinente, provocam crises
de grande extensão e de re-
sultados imprevisíveis.

CICLAMATOS

O Ministério da Saúde Pú-
blica do Peru — informam
telegramas de Lima — proi-
biu, ontem, a importação e
utilização do produto sinté-
tico denominado "ciclama-
to", substitutivo do açúcar,
em todo o país. A decisão
estabelece o prazo de 3 me-
ses aos laboratórios nacio-
nais e fábricas de refrigeran-
tes para que retirem do con-
sumo todos os produtos que
tenham por base esse com-
ponente. Um porta-voz do
Ministério da Saúde do Pe-
ru informou haver compro-
vação de tumores em ani-
mais submetidos ao uso do
"ciclamato", não estando ain-
da, porém, demonstrado o
mesmo em seres humanos.

ALIMENTAÇÃO

Várias personalidades de
projeção internacional já
confirmaram sua presença no
Congresso -Latino-America-
no de Alimentação e Desen-
volvimento que se realizará
em São Paulo de 1 a 6 de de-
zembro. O Congresso, pro-
movido pela OENG — Orga-
nização de Entidades não Go-
vernamentais, constitui uma
reunião preparatória ao II
Congresso Mundial de Ali-
mentação, que terá lugar
no próximo ano em Haia.

PESCA

O presidente da Fundação
<le Estudos do Mar e diretor
do Instituto de Pesquisas da
Marinha, almirante Paulo
de Castro Moreira da Silva,
viajou para os EUA a fim
de observar o desenvolvi-
mento da pesca naquele
país. Visitará a Colt Indus-
tries para ver a "experiên-
cia formidável da dessali-
nização por congelamento",
que pretende desenvolver
em Cabo Frio, dentro do
projeto do mesmo nome, de
sua autoria. Verá também
de que maneira a navegação
por satélite pode ajudar a
pesca brasileira e se vale a
pena ensiná-la aos pescado-
res que ainda utilizam os
métodos de navegação as-
tronómica clássica. Em Seat-
tle estudará como, atrair o
pescado per meios acústicos
e em San Diego debaterá,
com^o cientista La Font, a
estrutura vertical das águas,
para comparar com trabalho
idêntico realizado no Insti-
tuto de Pesquisas da Mari-
nha, tanto para projeto da
"Sardinha" como para o
Projeto Cabo Frio.

NOTICIÁRIO

Já está circulando o nú-
mero 1 do Noticiário da As-
sociação Comercial do Rio,
publicação' que — segundo o
sr. Rui Gomes de Almeida
tem como finalidade fome-
cer aos sócios daquela en-
tidade um conjunto de in-
formações "imprescindíveis
à atuação empresarial, re-
gistrando especialmente o
que ocorre nas áreas econò-
mico-financeiras, jurídica e
tributária".

A Fundação Getúlio Var-
«as lançou três novas pu-
blicações: Modelo PERT-
CPM — Projetos Habitado-
nais — coordenação de Léon
Clement Rousseau (da ....
EIAP); "Comunicação em
prosa moderna" de Othon M.
Garcia e, "Vale a pena Usar
os teste* de aptidão"? de
Etfael Bauzer Medeiros.

SAO PAULO (Sucursal) — O ministro
da Fazenda, sr. Delfim Neto, em entre-
vista ao CORREIO DA MANHA, revê-
Ipu, ontem, que o novo Governo vai
reajustar a política econômica e finan-
ceira estabelecida no período Costa e
Silva, mantendo, porém, suas linhas
gerais. Adiantou, ainda, que a corre-
ção monetária não será eliminada, e
sim aperfeiçoado seu mecanismo, tendo
já o presidente Garrastazu determina-
do o estudo cuidadoso do assunto.

No entender do ministro Delfim
Neto, a política econômica do País não
foi afetada na fase de transição resul-
tante da enfermidade do presidente
Costa e Silva, e o próprio fato de o ge-
neral Garrastazu haver reafirmado a
manutenção dessa politica, prova que
ela "resistiu de forma bastante satisfa-
tória".

O sr. Delfim Neto afirma que é de
se esperar que nesse Governo seja com-
pletado todo o quadro de instrumentos
que o País precisa dispor para realizar
uma> política de desenvolvimento efi-
caz, sem tensões sobre os preços e só-
bre a balança de pagamento. Lembrou
que é importante compreender que o
objetivo número um da política econò-
mica continua a ser o desenvolvimento,
com uma diminuição das disparidades
das distribuições de renda, tanto regio-
nais como pessoais. Acredita que o
atendimento, desse objetivo, com uma
redução do processo inflacionário, pro-
duzirá o desenvolvimento muito mais
harmônico e socialmente mais justo.
Lembrou também que a eliminação das
tensões sobre a balança de pagamentos
produzirá o desenvolvimento com inde-
pendência.

TRANSIÇÃO
Indagado até que ponto a política

econômica foi afetada nessa fase de

transição da enfermidade do presiden-.
te Costa e Silva, até a posse do general
Garrastazu Mediei, disse que os resul-
tados deste último mês c meio, de-
monstraram que a política econômica
que se executara com a orientação do
presidente Costa e Silva tinha planta-
do suas estacas na economia brasileira.
Na sua opinião a economia resistiu de
forma bastante satisfatória aos proble-
mas políticos que se criaram e o pró-
prio fato do novo presidente haver
anunciado que essa política manterá o
seu rumo e será aperfeiçoada, ò o re-
conhecimento de que a politica econò-
mica, já iniciada pelo primeiro Govèr-
no revolucionário, começa a produzir
os resultados esperados; isto é, um de-
senvolvimento, mais seguro, tranqüilo e
com menores. desigualdades do ponto
de vista social.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre as modificações na politica
de correção monetária, informou o
prof. Delfim Neto,- que o presidente
Mediei já determinou instruções a res-
peito do problema, que está sendo es-
tudado, com bastante cuidado. Decla-
rou que a correção monetária não po-
dera ser eliminada, uma vez que ela
representa a segurança de que o Fundo
deGarántia do Tempo de Serviço, que
é composto de recursos depositados pe-
los trabalhadores, deve manter o seu
poder de compra. O presidente referiu-
se ao aperfeiçoamento da mecânica de
empréstimo com correção monetária
que deyerá ser feito pelo próprio BNH,
e do qua' participarão ativamente, as
Caixas Econômicas, que deverão ser
unificadas ainda, com maior rapidez,
acrescentou; O ministro ' da Fazenda
concluiu, dizendo que "o presidente se

referiu ao aperfeiçoamento do mecanis-
mo e implementação da correção mo-
netária".

RECEPÇÃO
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SAO PAULO (Sucursal) — o prof.
Antônio Delfim Neto, ao chegar ontem,
de Brasília, acompanhado dos srs. José
Flávío Pécora e Francisco Israel Tlodri-
gues de Ávila, respectivamente, secre-
tário-geral e chefe do gabinete do Mi-
nistério da Fazenda, era aguardado, em
Congonhas, por figuras expressivas dos
meios econômicos-financeiros e oficiais.
Entre os presentes, foi assinalada a
presença dos srs. General Ernâni Ai-
rosa, chefe do Estado-Maior do II Exér-
cito; Giampaolò Marcello Falco, presi-
dente da Caixa Econômica Federal de
São Paulo; Lucas Nogueira Garcez, pre-
sidente da Federação, das Indústrias do
Estado de São Paulo; Prof. Anhaia Me-
Io, ministro do Tribunal de Contas do
Estado; Fernando Ribeiro do Vai, se-
cretário das Finanças da Prefeitura;
Prof. Armando Sampaio, chefe do ga-
binete do prefeito da Capital; Vespa-
siano Consiglio, delegado-regional da
SUNÂB; prof. Antônio Peres Rodri-
gues Filho, chefe do gabinete da Admi-
nistração Geral da Caixa Econômica
Federal de São Paulo; e Luiz Domin-
gues de Castro, ministro do Tribunal de
Contas do Município.

As personalidades presentes foram
levar ao prof. Delfim Neto o seu re-
gosijo e sua solidariedade pela sua ma-
nutenç.ão na direção da Pasta da Fa-
zenda, numa demonstração da omplitu-
de dos desejos de que sejam mantidas,
no governo Mediei, as diretrizes eco-
nômico-financeiras, traçadas e executa-
das na administração Costa e Silva.

YASSUDA NO MIC PROMETE
MAIOR INDUSTRIALIZAÇÃO

A ação global do Governo con-
centrar-se.á na luta contra o avilta-
mento dos nossos preços e pelo aumen-
to do grau de industrialização dos nos-
60s produtos, afirmou, ontem, o novo
ministro da Indústria e do Comércio,
sr. Fábio Yaesuda, ao assumir o car^o,
r.a. presença do governador Abreu So-
dré, presidente do Banco Central, 6r. Er-
nane Galvêas, do IBC, sr. Caio de Al-
cântara Machado, vários deputados e
cerca de 100 dirigentes de entidades
empresariais, além de representantes
da colônia japonesa de São Paulo.

O general Macedo Soares, ao fiau-
dar o novo ministro, disse que o pri-
meiro período da Revolução foi' de for-
mulação, o se?undo da Implantação e
o' terceiro será de plena execução, res-
saltando que para quem observa o ml-
nistério da Indústria e do Comércio, por
seu organograma, "tem a impressão de
que se trata de um ministério da eco-
nomia", pelo número, de órgãos a êle
subordinados, diretamente ligados ap
desenvolvimento industria! e comercial
do País.

TAREFAS
O ministro Fábio Yassuda disse a

seguir que "nas tarefas que cabem ao
MIC, figuram a de cooperar para que
es forças produtivas nacionais possam
operar com o máximo vigor". E ressal-
tou:

Muito em particular Incumbe ao
empresariado brasileiro um papel de
vanguarda em que não pode falhar. A
indústria e o comércio têm a respon-
sabilldade de se atirar para a frente,
de crescer, de investir agressivamente,
com dureza de ação e sobriedade no
comportamento, com austeridade de
maneiras, com descaso pela6 amenl»
dades do cor-sumo e da doçura do viver,
conscientes de que os bens materiais e
o poder de decisão que.lhes está nas

Outra ação
contra a
Mannesmann

Realizou-se, ontem, em Belo Horizonte,
o julgamento da ação proposta por vá-,
rios credores contra a Cia. Siderúrgica
Mannesmann, relativa ã emissão de notas
promissórias,-que foram vendidas no mer-
cado paralelo de títulos, e para os quais,
aquela empresa recusou-se na ocasião a
reconhecer-lhes a validade.

Essa ação, do valor inicial de 12,5 mi-
lhões de cruzeiros novos, conta com mais
de 4.000 autores, de várias partes do País.
Os títulos foram recolhidos pelo chamado"Comitê de Defesa das Vitimas da Man-
nesmann".

Os títulos ajuizados somara a mais de
seis milhões, tendo havido a necessidade
de malas' especiais que os levassem até
Belo Horizonte onde por determinação
do Juiz, foram depositados na Caixa Eco-
nômica.

Em sentença anterior, a Mannesmann
já havia sido condenada, pelo Juiz de Di-
reito da 4.* Vara Cível, de Belo Horizon-
te, a pagar as perdas e danos, baseados
no valor nominal dos títulos com corre-
ção monetária, juros e os honorários dos
advogados, somando tudo mais de três
milhões de cruzeiros novos. Igual sen ten-
ça, foi pronunciada pela 8 "¦ Câmara Civel
da Guanabara, que condenou a menciona-
da empresa a pagar correção monetária a
partir de 5-6-1965, enquanto o Tribunal de
Minas Gerais ordenou o pagamento, a con-
tar da data em que foi criada a correção
monetária.

A Mannesmann tentou levantar, na au-
diênca, a suspeiçáo do Juiz, dizendo estar
o magistrado do lado das vítimas, por ter
negado apelação ã sentença, por falsidade
dos títulos.

O.Juiz declarou que a sentença será
conhecida dentro de quinze dias.

mãos não t úm dom absoluto e incon-
seqüente, mas uma grave e honrosa
procuração que lhes confia a N.»çãT
brasileira em nome de seu futuro.

CONVICÇÃO
O sr. Yassuda, mais adiante, disse que"tonos de realizar um esforço global

de desenvolvimentp tecnológico a esse es-
forço que vai desde a pesquisa pura nos
laboratórios até o estudo e a implantação
de rotinas de informação e normas e o
treinamento de pessoal em todos os ní-
veis".

— Trago esta convicção para o Ml-
nistério, acentuou, e tenho, e temos to-
dos, o dever da eficiência, pois estamos
cercados de nações que se desenvolve-
ram mais, que chegaram a um nível mais
alto de produtividade, que dispararam à
frente na corrida tecnológica. E náo se
julgue que são apenas os grandes seto-
res da tecnologia Industrial con têmpora-
nea que merecem a concentração de nos-
sag atenções. A simples boa embalagem
ou padronização de um produto, a efi-
ciência da comercialização, a precisão e
rapidez nas informações, e a seriedade
no' cumprimento de um contrato podem
muito bem representar a diferença en-
tre ganhar ou perder um mercado ex-
terno.

E prosseguiu: "Todos conhecem a
desfavorável situação dos preços inter-
nacionais de muitos de nossos produtos
primários, essim como as injustificáveis
restrições que encontram alguns artigos
exportáveis. O que nem todos sabem,
porém, é que, em muitos casos, nossos
produtos sofrem deságios nos mercados
mundiais por defeitos de padronização oU
de comercialização, e isto por culpa nos
sa."

EMPRESARIADO
*7 O governo defenderá a justa quo-

ta do produtor nacional e impedirá as
iniqüidedes e não trocará por vantagens
imediatas a segurança nacional, frisou,

acrescentando que ao empresariado na-
cional, muito particularmente, por estar
mais diretamente vinculado à área de
ação do MIC, quero dizer que é nossa ta-
refa ajudá-lo a fortalecer e a ganhar
eficiência. Não podemos esperar que Ou-
tros venham a fazer o nosso enriqueci-
mento, enquanto ficamos parados a go-
zar dos Juros do passado.

Ressaltou, ainda, que "na verdade, o
desenvolvimento real consiste no poder
de decisão, mas é importante que o em-
presariado nacional se engaje Integral-
mente no seu papel e exija sempre o di-
relto de exercê-lo, porque não será com
proteções passivas contra a técnica, a
capacidade de organização, o domlnuio
dos meios racionais.e a eficiência geren-
ciai dos estrangeiros, e sim com o enrlje-
cimento de nossos próprios músculos, que
estaremos em condições de sobreviver e
prosseguir".Por assim dizer, acentuou, temos
de nos tornar capazes de bater em nos-
sos concorrentes no seu próprio Jogo.*

O IMIGRANTE
Concluindo seu discurso de 10 folhas

mimeagrafadas, o sr. Yassuda disse que"náo andei muito para aqui chegar, pois
venho de perto".

Resumiu sua vida, lembrando que
velo do Vale do Paraíba, "que tanto con-
tribuiu no Império e que tanto hoje volta
a contribuir para o Pais".

Venho de Plndamonhagaba, de
nuase trezentos anos, onde se sente ain-
da a presença de seus velhos e respeita-
dos vultos históricos. Venho de uma ca-
sa rural, onde, guiado pelas mãos honro-
sas e capazes de meu saudoso pai —
vanguardelro de uma corrente imigrató-
ria — e pelas mãos carinhosas de minha
mãe, hoje aqui presente para minha ale-
grla, aprendi, juntamente com meus ir-
mãos, a amar o Brasil, a cultivar en-
valdecido os nossos maiores episódios his-
tórlcos, sem perder o respeito às tradi-
ções da terra de meus ancestrais.

EXPANSÃO
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BOLSA DE VALORES
DE SP É EXEMPLO
DE DMAM1ZAÇÃO
SAO'PAULO (Sucursal) — Costuma-se afirmar que as
Bolsas de Valores funcionam como termômetros da situa-
ção nacional.1 De fato, acontecimentos políticos, econômicos,
sociais, sejam eles internos ou externos (com maior impor-
tància, òbviárnente, dos, internos), refletem-se de modo po-
sitivo ou negativo nas Bolsas. Na última semana, por exem-
pio, com a situação política brasileira já definida, o invés-
tidor se tornou confiante e notou-se uma ligeira recuperação
do valor e do volume de ações negociadas nas duas mais
importantes Bolsas de Valores do País, que são as do Rio c
de São Paulo. ,

O interesse do público investidor em grande escala para
com o mercado de capitais é relativamente recente. O Mer-
cado de Capitais tem crescido de um modo inesperado do
ano passado para cá. O volume médio diário de negócios
com ações, que no começo deste ano era da ordem do 1,1
milhão de cruzeiros novos, alcançou 3,7 milhões de cru-
zeiros em julho; emissões de dois a cinco milhões de ações
foram colocadas no mercado em dias; investidores fize-
ram fila nas sociedades corretoras para subscrever ações
de companhias até então ausentes do mercado. Todos foram
apanhados de surpresa pela velocidade de crescimento do
mercado de capitais, inclusive o público, que de repente
se sentiu surpreendido pela propaganda de empresas de
investimento. Desse modo o mercado acionário, que até
então era reservado somente para grandes investidores, tor-
nou-se, devido a certas medidas do Governo, capaz de re-
ceber também as economias dos pequenos investidores.

Entre as medidas tomadas pelo Governo, uma visou
a dificultar ao máximo a obtenção de crédito pelas) emprê-
sas de grande porte, "Chegou a hora da abertura do ca-
pitai das empresas", afirmou recentemente, o ministro Del-
fim Neto. "Toda a política do Governo está sendo baseada
no sentido de forçar as empresas de maior porte — nacio-
nnis e estrangeiras — a procurarem capital em lugar de
crédito". "Se continuar sendo mais fácil às, empresas obter
crédito do que se abrir ao público, nunca resolveremos o
problema do capital de giro".

Com esta política de certo modo agressiva, e outras,
que ajudaram às empresas,'como a que dispõe sobre que
ficam dispensados, os depósitos compulsórios das multas
em casos de litígio administíatico com o'Governo e a de-
terminação da incorporação das reservas aó ativoi as em-
presas tiveram o seu capital de giro fortalecido.

Em relação ao público houve, combate à especulação
do dólar e as deduções do Imposto de Renda; Pessoas acos-
tumadas a obter lucros com as elevações no valor da moeda
americana em relação à brasileira voltaram seus ínteres-
ses para as ações, observando que o resultado;era bem mais
compensador. Pode-se também, nas declarações de Impôs-
to de Renda, deduzir trinta por cento das importâncias apli-
cadas, isto é, o capitai que vai beneficiar diretamente a
empresa, desde que essa importância seja aplicada na subs-
crição de ações de sociedades de capital aberto. Esta de-
dução é feita relativamente ao ano-base em que o invés-
timento foi feito. Para o pequeno acionista, até a renda
de mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros novos anuais rela-
tivos a dividendos de sociedades de capital aberto êle não
paga imposto. Sociedade de Capital Aberto — isto é —
aquela empresa que cumpridas as exigências previstas por
lei oferece suas ações ao público. Entre as exigências há
a de ter o seu capital ordinário distribuído entre, no mi-
r.imo, 100 ou 350 acionistas, cada um com 75 ou 100 ações
pelo menos para certificados, com prazo de dois anos, de
companhias que já têm vinte por cento do seu capital dis-
tribuído. entre esses acionistas. Para certificados com o
prazo de um ano, o essencial é ter a companhia vinte por
cento do capital ordinário distribuído. O número de acio»
nistas e a participação de cada um variam de região para
região do País e de acordo com o maior ou menor volume
do capital da empresa. Os certificados são renováveis ante9
de expirado o prazo; no caso de certificado- de um ano,
desde que atingida a distribuição mínima de capital entre
o número de acionistas estipulado; no caso de certificados
de dois anos, desde que o volume mínimo de distribuição e
de acionistas tenha aumentado de mais 10% — até que
quarenta e nove por cento do capital ordinário esteja dis-
tribuído. Além disso, toda sociedade anônima de capital
aberto deve ter suas ações negociadas em uma Bolsa de
Valores, pelo menos.

O volume de ações lançadas no mercado pelas empresas,
depois das medidas adotadas pelo Governo, foi menor do
que a quantidade de capital disponível. Como a oferta foi
menor que a procura, houve unia alta no valor das ações,
o que entusiasmou investidores pouco experientes. Na opi-
nião do sr. Paschoal Napoleão Isbldi, um corretor com gran-
de experiência no mercado de capitais, esse mercado é quali-
ficado erradamente como mercado de riscos, pois o ver-
dadeiro investidor não joga; êle planeja o seu investimento
e na maioria das vezes o faz bem.

"— Quem quer ter uma renda com certa tranqüilidade
deve comprar ações. Mas deve comprar esperando um lucro
futuro, não um lucro imediato. A Bolsa também admite
a especulação, mas esta, sim, já é a esfera do jogador. Êle
pode ganhar ou perder, tudo dependendo somente da sorte.
Porém o investidor não joga, êle planeja o seu investimento.
Mas este investimento deve sempre ser tomado com um
sentido de longo prazo. Um investimento a curto prazo pode
reservar surpresas desagradáveis. Além disso, o investidor
deve diversificar o seu investimento, isto é, aplicar em dife-
rentes ações. Deste modo a alta de uma pode compensar
a baixa de outra, sem prejuízo para o investidor. Em média,
o resultado é bastante compensador. Com o passar do tempo
o investimento inicial se torna cada vez mais rendoso."

O coração da Bolsa de Valores é o Pregão. Nele se en-
contram os operadores das sociedades corretoras, havendo
então a troca de ofertas realizada aos gritos. Apesar da gri-
taria, o entendimento entre eles é perfeito. Quando há a
junção de interesses entre comprador e vendedor, grita-se
"Fechado" e a operação é concluída com o preenchimento
dos Boletos, que são uma espécie de nota de compra.

O sr. Isoldi explica que, fundamentalmente, para se
conhecer o valor de uma ação, o que uma sociedade corre-
tora faz é examinar o balanço da empresa para se conhecer
qual o seu patrimônio líquido. No caso dos Bancos esta
estimativa é praticamente exata, pois o Banco negocia com
dinheiro e o seu patrimônio líquido é expresso em dinheiro,
créditos etc. Quanto às empresas comerciais e industriais,
o patrimônio líquido não é tão facilmente calculado, já que
entram em jogo propriedades e equipamentos cujo valor é
muito variável.

Em relação às ações, as que oferecem mais vantagens
são as de sociedades de capital abertó, já que em relação
ao Imposto de Renda, nesse tipo de ações, nenhum desconto
é feito na fonte sobre os dividendos, o que não ocorre nas
outras sociedades. Porém, desde que o papel ofereça garan-
tias e seja negociável na Bolsa de Valores, qualquer um
deles é bom. Quando se deseja apenas o lucro certo e se-
guro pode-se aplicar em Obrigações Reájustáveis, Bônus do
Tesouro, Apólices da Prefeitura de São Paulo, além de
outros como Letras de Câmbio, Cadernetas de Poupança, Le-
tias Imobiliárias. Todos eles são investimentos seguros em
que o investidor recebe seu lucro sob a forma de juros, cor-
reção monetária ou ambos. Porém o investimento mais pro-
curado atualmente são as ações, devido ao grande desenvol-
vimento da indústria na região Rio—São Paulo. O investi-
mento em ações, porém, deve ser feito através das socie-
dades corretoras, que possuem a necessária experiência e
conhecimento para poder analisar o mercado acionário.
Assim, o investidor se livra dos possíveis riscos.

A expansão do mercado de ações lev? investidores a fazer filas em
busca de novos títulos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAI EXTRAORDINÁRIA

São convidados os associados para a Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da entida-
de à Avenida Calógeras, 15 — 10" andar, nesta Capi-
tal, de acordo com o Artigo 17 e seus parágrafos dos
Estatutos Sociais, no dia 5 de novembro de 1969, em
primeira convocação às 8 horas e, caso náo haja nú-
mero de sócios previsto no Artigo 21 dos Estatutos,
em segunda convocação às 8,30 horas para deliberar
sobre o trabalho referente à "Normas de Comerciali-
zação de Medicamentos".

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1969
(a) PHILIPPE GUÉDON — Presidente

39370

-w.Vt-M-^a- ¦Ti t' -f -r t -*--' -i»nr»-i,jfrTiiiliuaiit«h<«t« «»—j><»-a»«mi,»liiB rrU^:--;<. .-íf-.-^ n* ,rt>,»« ,f ,* ><w *.+-*, a ». ,n» .»^il»»MM»MI»i~<i ifttiifi niaittff-fiftBti iitli«»,i* ifeteA»



¦\ > \- •* v > -s;.v.
-:JV^^

Rio de Janeiro, sábado, 1 de novembro dfe 1969n Correio da Manhã
N.° 23.481 — ANO LXIX

Dhetor-Presidente — Maurício Nunes de Alencar Dirctor-Supcrintendente — Frederico A. Gomes da-Silva Diretor-Responsável — Paulo Germano de Magalhães

Oscar Passos # ±MDB dará apoio a Mediei
'RIMEIRAS DECISÕES
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O presidente Mediei chegou cedo em Palácio no seu primeiro dia de Governo e já indicou governador do DF (página 6)

GIRSON AFIRMA QUE
ITAMARATI ENTRARÁ
EM FASE MODERNA

Ao assumir o cargo de ministro das Relações Exterio-
res, ontem, no-Itamarati, o sr. Mário Gibson Bàrboza aíir-
|mou que a mudança do seu. Ministério para Brasília será
executada, e pediu "a todos que o ajude a cumprir com.
esse dever, não apenas obedecendo, mas cooperando volun-
tàriamente, e compreendendo que precisamos utilizar essa
transferência íísiea como a oportunidade inestimável de mo.
dernizarmos o nosso mecanismo c os nossos métodos de tra-
balho".

O ministro Magalhães Pinto, ao transmitir o cargo a
seu ex-embaixador em Washington, disse que, desde o pri-
meiro momento à frente da Casa de Rio Branco, fèz uma
distinção básica: "Não me cabia apenas o dever de projetar
no mundo o Brasil que somos, impunha-se também mostrar
a todas as nações o Brasil que desejamos ser."

DISCURSO DE GIBSON

"É de profunda emoção — disse o novo chanceler —
para mim, este momento em que recebo das mãos honradas
e patrióticas do phanceler Magalhães Pinto o Ministério das
Relações Exteriores. Chamou-me Vossa Excelência a traba-
lhar mais de perto na sua administração, na qualidade de
subsecretário-geral de Política Exterior. Pouco após fazia-
me Vossa Excelência secretàrio-géral do Itamarati.' E, em
seguida; honrava-me mais uma vez, indicando meu nome ao
eminente presidente Costa e Silva para embaixador em
Washington. "Se recordo esses fatos, de todos conhecido, cí
que aqui podem soar como descabido resumo biográfico, é
para testemunhar-lhe de público, com a singeleza desses
mesmos fatos, minha desvanecida gratidão por tão numero,
•sas provas de confiança."

"Disse Vossa Excelência, senhor ministro,, no relatório
que apresentou sôbre sua gestão à frente desta Pasta, que
"ao longo desse meio lustro o Itamarati lutou sem desfa-
lecimentos em defesa do interesse nacional". E acrescen-
tou: "A inspiração que orientou, a cada momento, a formu-
lação e a execução da política externa foi a de assegurar a
emancipação do povo brasileiro e o verdadeiro desenvolvi-
mento do País. Desenvolvimento que não deve ser visto co-
mo uma simples superação do passado, mas que deve abr-an-
ger todo "um processo de transformações qualitativas no cam-
po econômico, político, social e cultural, de forma que pos-
samos eliminar as diferenças qué nos separam das nações
mais adiantadas do mundo contemporâneo."

"Guardemos, permanentemente, em cada instante de
nossa atividade, a consciência da grandeza da dívida que
contraímos para com esta Nação, ao usufruirmos, nós di-
plomatas, do benefício de uma educação superior e da pos-
sibilidade de aperfeiçoá-la sempre nos centros mais cultos
do mundo. Sei que posso contar com os meus colegas, alguns
deles amigos de toda a vida. Nunca me falharam e lenho a
segurança de que me ajudarão ainda mais agora. Desejo dar
aqui uma palavra aos mais jovens, cujo julgamento eu temo
mais do que a tudo, pois que é próprio da mocidade o ser
implacável. Lembro-me de que, quando aqui fui admitido,
era, éramos todos, naquela época, irreverentes — mas disci-
plinados. Não peço mais do que dei. A vicia no3 ensina,
desde o começo, qüe a experiência não se transmite. Por
isso não admitimos automatismos nem imutabilidades, pois
que se o aceitássemos estaríamos, inevitavelmente, condena-
dos a nos amarrar a concepções que, por haverem varia-
do em seu condicionamento, se tornaram anacrônicas e, por-
tanto, inválidas. Chego com fé e esperança. Que Deus me
conceda a caridade de sair com a certeza do dever cum-
prido." DESPEDIDA DE MAGALHÃES

Ao transmitir o cargo o sr. Magalhães Pinto -afirmou:
"Ao longo de minha vida de homem público habituei-

me a dedicar sempre o melhor esforço ao desempenho das
diferentes funções que me foram confiadas. No Itamarati,
a complexidade dos problemas da política externa exigiu
de mim redobrar esse empenho, concentrar toda minha de-
dicação no exercício das altas responsabilidades que me fo-
ram generosamente entregues pelo eminente amigo, presi-
dente Arthur da -Costa e Silva. Enlreguei-me ao trabalho
sem hesitação. Não estava só. O patriotismo e a competên-
cia profissional dos que integram os quadros diplomáticos
brasileiros, a grande instituição nacional que é o-Itamarati,
mobilizaram-se para ajudar-me na tarefa. Decorridos mais
de dois anos e meio de gestão, creio haver cumprido o de-
ver. Meu agradecimento, devo-o de forma muito especial
aos que me assistiram no posto imediato do comando da
Casa: Sérgio Corrêa da Costa, Mário Gibson Barboza e
Mozart Guri"! Vflentc."

Mem de Sá deseja
reexame da Carta
BRASÍLIA (Sucursal) — Susten-
tando que o País, na fase que atra-
vessa, se acha mais carente e des-
tiluido de estabilidade e revigora-
mento político do que de medidas
e incrementos de ordem econôhííca,.
financeira e administrativa, o sr.
Mem de Sá (AHENA—RS) defen-
deu, ontem no Senado, o- reexame
da Constituição. Disse oue, "além
de falhas graves', possui disoòsitiyos
oue ferem os foros políticos e cul-
turais do Brasil; a reforma da Íoi
de ihelegibilidades, "porque, no afã
aparente, de se melhorar a vida e
representação públicas, criou-se, de
maneira inconcebível,; com medidas
anãs, uma atrofia para a carreira e
a renovação política nq Brasil"; a
necessidade da revisão'dos "pròc-es-
sos ,dè aposentadoria compulsória

.que, atingiram numerosos orofessò-
res. imoondo tão severo castigo às,
universidades".

LIDERANÇA

Conclamou o sr. Mem de Sá o ge-
neral Mediei a assumir, efeHvamsn- i
te, a liderança do Pais, porque, "nó
regime m-esidencial, o presidente da
República tem de ser, necessária-
mente, não um líder, mas o líder
por excelência da política, da admi-
histração e da Nação como um to-
dò:' É êle a. mola que empurra, o
motor aue movimenta, a fonte de'inspirarão e dè comando, Tem. de

. ser'líder ou não será presidente. A
êle portanto, cabe, .direta, e' pes-
soalmente, bem como indiretamen-
te e mediante seus auxiliares e mi-
nistros, promover;o convívio estrei-
to entre o Poder Executivo e o
Legislativo, entre' aquêlè e os.*po-
líticos e entre estes e aquele, com
as demais classes".

REVISÃO AI-5

Finalmente protestou contra a
aposontadoria compulsória (AI-S)
de numerosos professores da Uni-
versidade de Porto Alegre, desta-
cando, entre os atingidos, o ex-
deputado Brito Velho, que "não é
corrupto nem subversivo, mas exem-
pio vivo da alma revolucionária do
pequeno partido a que êle e eu per-
tencemos enquanto existiu — o glo-
rioso Páflido Libertador. O Brasil
tem poucos professores e. ainda em
menor número, bons professores de
ensino superior e tecnológico, não
podendo, pois, prescindir dos pou-
cos que possui. Tão cedo quando
possível, dentro do critério do pre-
sidpnte da República, é imprescin-
dível a revisão dos processos que
impuseram tão severo castigo às
universidades".

RESPOSTA

Afirmou o sr. Filinto Müllcr
que, pelo menos, dois terços do pro-
nunciamento do sr. Mem de Sá es-
tavam superados. O presidente
Mediei assumia, efetivamentet a li-
derança cie todo o Pais. As falas
do presidente da República à Nação.

em três discursos, afirmavam sua
liderança, sua autoridade seu ço*
mando. &Concordou tambáoi com^g. sri

; Mehi de Sâfmo^toçsdjlíe^à revisada!|
punições feitas ;peía 'revolução,1 áfeen^
tuando, porém, que ela deve ser fei-
ta quando estiverem ' apagadas as
paixões, o que não ocorre no momen-
to, tendo como árbitro da oportuni-
dade,- o presidente da República:;-.,..;

Acentuou o líder da ARENA •
que .assim pensava baseado na ex-
periência vivida nas revoluções an-
teriores brasileiras. No auge das
paixões revolucionárias, praticam-se
muitos excessos, como ocorreu na
revolução de 30, mas, serenados os
ânimos e as paixõesj as revisões te*--
rão de vir, como vieram após 1930,
quando se verificou que muitos bra-
silèirosj acusados de corruptos, não
passavam de homens pobres e dedi-
cados à vida pública brasileira.
Mas estamos vivendo, ainda, a re-
voluçâo de 1964 c, por isso, não é
aconselhável, ainda, se pensar em
revisar as punições, uma vez que as
paixões ainda existem."- .:;••.?>' ,!>.',

Finalmente, quanto às; inelegi-
bilidades, entende o . sr, - ;F.ííintó'
Müller que "a prevalecer o texto
atual, muitos brasileiras, capazes' se*
rão afastados da vida.'públicé/.jjm-i
possibilitados de dar suà .'córiiyíp.iii- ¦
ção para a causa do-deíenvolvimen: ¦
to.nacional, que está a".exigií -a\.co'*.; -
laboração de todòs>." , ¦ :";•'¦'.';!'' 

curto>ràzo ,,;?'••'í,-';-
A possibilidade de., revisão, a •

curto prazo, da nova. lei deiinele-
gibilidades foi confirmada^ ontem,
pelo senador Filinto Müller, líder do.
Governo no Senado, ao afirmar a

. necessidade, urgente,, de aperfeiçoa-
mento do diploma baixado nos úl*
timos dias do governo passado.

A afirmação do líder . do Go-
vêrno coincide com ás informações
cie que o deputado Rondon Pacheco
já iniciou os estudos,, buscando uma
fórmula capaz de atenuar os efeitos
negativos da nova lei sem todavia
alterar seus objetivos revoluciona-
rios da renovação política.

DEBATES
A questão da revisão da lei de

inelegibilidaclcs parece ser o primei-
ro problema político a ser posto em
debate na área do Governo. A cor-
rigenda feita à emenda constitucio-
nal, alastando as dúvidas em torno
cia irreelcgibilidade dos atuais go-
vernadores, prefeitos e vices, não
satisfez à classe política, permane-
cendo os efeitos negativos, especial-
mente na área da ARENA.

As lideranças políticas, entre elas
os srs. Rondon Pacheco e Filinto
Müller, pretendem todavia encami-
nhar a questão cautelosamente, bus-
cando mais um exame meticuloso,
capaz de indicar todos os efeitos
negativos da lei e a conseqüente
busca de uma fórmula, do que a
apresentação da questão em termos
de reivindicação dos setores poli-

Hélio Prates
na Prefeitura
cie Brasília
BRASÍLIA (Sucursal) — O presi-
dente Mediei, que chegou cedo ao
Planalto no primeiro1 dia de Govêr-
no, propôs, ontem, ao Senado a no-
meação do tenente-coronel Hélio ¦
Prates da Silveira para prefeito
do Distrito: FedeTal, em substituição
ao prefeito Wadjo Gomide.

A mensagem presidencial será
apreciada na próxima segunda-fei-
ra pela comissão do Distrito Fe-
deral, durante reunião • convocada
pelo seu presidente, sr. Lino de
Matos.

Antes, de decidir sôbre a indi-
cação presidencial, os membros da
comissão debaterão uma preliminar:
se há necessidade.de convite ao mi-
litar para debate sôbre os proble-

-mas-principais da Capital dá Re-
pública..'-' ¦

LEITÃO
Em solenidade simples, no Pa-

lácio do Planalto, b professor Lei-
tão de Abreu assumiu a função de
chefe do gabinete civil, em subsli-
tuição ap deputado Rondon Pacheco,
que, dentro de alguns dias, será elei-
to presidente nacional da ARENA.

Talando sôbre o cargo que es-
tava deixando, o sr. Rondon Pa-
checo disse que êle exige, sobretudo,
muita1 dedicação e discrição, além de
uma lealdade ilimitada ao presiden-
te .da República. Dirigindo-se ao
seu sucessor,, disse que este encon-
traria sôbre a mesa de trabalho
uma inova'Constituição que requer
luzes. jurídicas para ser aplicada e
interpretada, mas. está convicto de
que a missão será levada à bom
termo. '¦ • ¦

Em rápido improviso, o sr. Lei-
tão de Abreu'disse que a' tônica do
seu trabalho será a mesma apontada
por seu antecessor: muita dedicação
e lealdade absoluta áo presidente
da República.

ROCHA LAGOA
O professor Rocha Lagoa, novo

ministro da Saúde, despediu-se, on-
tem à. tarde, dos_seus antigos com-
panheiros do Instituto Osvaldo Cruz,
onde trabalhou durante 30 anos,
tendo exercido, nos últimos anos,
as funções de -diretor.. ,

Disse que a^ sua escolha para
o, Ministério mostrava a cenfian-

¦fçwúp Govéthp iem j Manguinhos e
frisou que "todos os. tme aqui tra-
balham já estão convocados para
as próximas campanhas de saúde de
que o País necessita".

TRANSMISSÃO.
O professor Rocha Lagoa re-

ceberá o cargo de ministro da Saú-
de na próxima segunda-feira, em
ato marcado para as 16h nò audi-
tório, do Clube de -Engenharia.

. \ Ú[ .chefe de gabinete do novo
ministro da Saúde já está escolhido,
assim como .ó secretário-geral do
Ministério. Os srs. José Fonseca
da Cunha e Rui Vieira da Cunha,
respectivamente.

plaiideNegrão a
tahlóide da
(^stituieãa

Ab" retornar .'ontém.-^.dfr-^Brasília,
após ter assistido' à- pósSe'; do-novo
Presidente da República, '-'general
Garrastazu Mediei, ò; governador Ne-
grão. de Lima tomou ^conhecimento,
em seu gabinete, ¦ do ítab)ó]de publl-
cado pelo CORRÉIO^pAr^ANHÃ
com a Constituição;"dò; Estado da
Guanabara. Imediatamente endereçou
ao nosspV diretor-présidente :a 'seguin-
te mensagem:

"Meus cumprimentos ao COR..
REIO DA MANHA pela feliz inicia-
tiva de divulgar em tablóide a Emen-
da Constitucional n.° 4, com que o
Governo do Estado da Guanabara
adaptou o texto de sua Carta à ho-
va Constituição do Brasil, já em
vigor.

O serviço prestado por esse jor-
nal tem funda repercussão: põe ao
alcance do povo a Lei Maior que o
representa, atualizada, a fim de es-
pelhar o anseios de crescimento
equilibrado e a consolidação demo-
crática que animam, nesta hora, to.
dos os brasileiros."

GRANDE PEÇA POLÍTICA
Sôbre o pronuciamento do Presi-

dente Garrastazu Mediei, afirmcAi
o governador Negrão de Lima ter
sido "uma grande peça política,
pois deixou em todos a melhor lm»
pressão."

Depois de elogiar, também, as
palavras do vice-presidente, almi-
rante Augusto Rademaker, o gover-
nador disse ter "a certeza de que
os novos mandatários da Nação le-
varão o Brasil pelos melHores ca.
minhos que os brasileiros almejam,
prosseguindo, assim, na tarefa con-
fiada ao Presidente Costa e Silva, a
quem a enfermidade não permitiu
que continuasse".

BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente nacional do MDB,
senador Oscar Passos, afirmou, ontem, que seu partido
apoiará "todo-esfônfo que o presidente da República fizer
no sentido de solucionar alguns de nossos problemas, desde
a integração do homem no "campo no processo de desenvoí-
vimento nacional, até o atendimento das populações, no
tocante à instrução, saúde, alimentação e morada"."Apoiaremos — frisou o sr. Oscar Passos — desde a
política salarial duradoura, que assegura o real aumento
de salário e .não o reajustamento enganador, até a política
externa, que respeite o modo de vida de cada povo e possi-
bijite o comércio com todos os países do mundo."

DISCURSO '":
Depois de ressaltar que "o discurso do presidente Gar-

rastazu Mediei é uma peça literária de grande valor e um
vasto programa de ação", afirmou o senador Oscar Passos
que "existem inúmeros problemas que precisam ser enca-
rádos coiti decisão. E o principal deles — disse — é o da
mobilização da vontade, popular. O presidente Garrastazu
Médiçi .diz que buscará ouvir o povo e que acredita no
poder fecundante da liberdade. Realmente, sem liberdade
não haverá cooperação consciente nem entusiasmo. E sem
éssses fatores nosso desenvolvimento será minguado".

E, prosseguindo:'. . "Como, então, obter a participação consciente, entusiás-
tica do povo se êle não tiver liberdade de opinar, se não
participar das decisões e se sua vontade não fôr respeitada?"

. 
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DO JOGO
Segundo o dirigente da Oposição, "liberdade pressupõe

garantias individuais asseguradas, respeito ao direito de voto
livre e à verdade das urnas, através das quais o povo ma-
nifesta sua opinião e sua decisão. Significa, portanto, isenção
dos governantes, que não devem colocar as máquinas admi-
nistrativas a serviço de seus interesses políticos ou do seu
grupo com desprezo pelo direito dos adversários. Significa
respeito às regras do jogo, liberdade sindical, Imprensa li-
vre, tudo com responsabilidades definidas e inalteráveis.
Significa, sobretudo, tranqüilidade e confiança".

O sr. Oscar Passos, adiante, indaga "como porém po-
dera haver tranqüilidade e confiança se, ao lado das ga-
rantias que a Constituição assegura, há regras de exceção' 
que podem vigorar a qualquer momento sobrepondo-se às
primeiras?"

DIREITO DE DEFESA
E, continua: '....'. 4"Como haver tranqüilidade e confiança, se a liberdade

individual e até o direito à subsistência podem ser negados?
Se os representantes do povo podem ser afastados, sem
acusação nem defesa e se os candidatos à preferência po-
pular puderem ser eliminados antes da pugna, por uma,sim-
pies' denúncia? Se as regras constitucionais forem alteradas
fundamentalmente, através da republicàção do texto?"

Concluindo, acentuou, o senador Oscar Passos: "Não cre-
mos na necessidade da coexistência da ordem institucional,
lamentavelmente ainda vigente, com a ordem constitucional,
embora precária, que acaba de ser outorgada. Ninguém —
frisou — dará. cooperação ..entusiástica, se fôr considerado
como inimigo e se o convocarmos com a tábua dos castigos
na mão. O caminho está errado. A solução está em eliminar
a ameaça; em acabar òm a malfadada coexistência e partir
daí para uma cooperação espontânea, sém reservas, de igual
para igual. Quem viver verá."

RECONDUÇÃO j
, A permanência do senador Oscar Passos,na presidência

—nacional do MDB lhe será imposta, ria convenção do dia 20
próximo, como uma missão irrecusável, da qual êle não se
poderá furtar. Esta decisão foi tomada pelas lideranças
oposicionistas na Câmara e no Senado, após consultas às
suas bancadas.' Parlamentares do MDB chegados ontem à Guanabara
disseram que o senador Oscar Passos terminará por ceder
à. imposição dos seus companheiros de partido, aceitando
sua recondução, por ser o único homem capaz, no momento,
de conduzir os destinos do partido. /

REUNIÕES ^
O deputado Humberto Lucena, líder do MDB na Cà-

mara. afirmava no Rio, onde chegou ao final da tarde, que
nos diversos contatos que manteve com a bancada recolheu
a opinião de que a reeleição do sr. Oscar Passos será paci-
fica, e que se terminará por quebrar a resistência do di-
rigente. Nas diversas reuniões realizadas nos dois últimos
dias os parlamentares chegaram à conclusão qüe o senador
Passos, pela sua serenidade, firmeza e trânsito, terá què ser
mantido. , _. ,, , .

Achapa do MDB que concorrera a eleição do Diretório
Nacional — e que terá que ser registrada até o dia 5, quar-
ta-feira — já está praticamente concluída, faltando apenas
um ou outro Estado indicar representantes, acreditando-se
esteja completa já na próxima terça-feira.

CORDIALIDADE ENTRE
PODÊRES APRESSARÁ
REDEMpCRÁÍIZAÇÃO

O professor Alfredo Buzaid, novo ministro da Justiça,
em contato ontem com os lideres do Governo no Senado «
na Câmara, afirmou que o novo Governo, de acordo com
as instruções que recebeu do presidente Garrastazu Mediei,
pretende manter, na máxima cordialidade, os entendimentos
entre o Executivo e o Legislativo.

Aos srs. Filinto Müller e Geraldo Freire o professor
Buzaid disse que tal entendimento levará a um maior entro-
samento que permitirá a plenitude democrática e a normali-
zação da vida nacional.

RONDON

O ex-ministro Rondon Pacheco, coordenador político do
Governo na área parlamentar, manteve ontem encontro re-
servado com o presidente Garrastazu Mediei, em Brasília,
informando-se extra-oficialmente ter sido debatida a quês-
tão da formação da chapa para constituição do Diretório
Nacional, da .ARENA. Posteriormente ao encontro, o sr.
Rondon Pacheco, cuja eleição para a presidência nacional
do partido oficial já é coisa certa, reuniu-se reservadamente
com o secretário-geral, Arnaldo Prieto, com o qual iniciou
o trabalho de fixação dos critérios para a formação da chapa
que será levada à convenção do dia 20. As informações
foram transmitidas ontem, no Rio, por-elementos do Governo
chegados de Brasília, que revelaram igualmente ter- o gene-
ral Mediei manifestado seu, propósito de comparecer à ses-
são de encerramento da Conveução Nacional da ARENA,
assinando, na ocasião, o livro de filiação partidária.

INELEGIBILIDADES

BRASÍLIA (Sucursal) — O líder da ARENA, na Câmara,
deputado Geraldo Freire, disse, ontem, que qualquer revi-
são do texto do decreto-lei que definiu as inelegibilidades
só. ca verá ser feita após a eleição do jDiretório Nacional
do partido, no próximo dia 20.

Entende o líder que esse é um problema estritamente
político e, como tal, deve ser inicialmente debatido no seio
das agremiações partidárias e só posteriormente levado à
consideração do Governo. Considera desnecessária uma so-
lução de emergência para o assunto, não apenas por enten-
der que a pressa é inimiga da perfeição, como por ser favo-
rável à manutenção das inelegibilidades para os pleitos mu-
nicipais, como os que vão ser realizados este mês em vários
municípios.

/
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Santidade e Brasil são duas coisas que, aparen-
temente, não combinam, a não ser que levemos em
conta o que dizem os veneradores do padre Cícero
Eomão Batista, entre eles o falecido Lampião.

Mas, se não demos santos aos calendários, o dia-
a-dia de nossa História foi freqüentado por homens
santos, o padre Reuss, beato Inácio de Azevedo e seus
companheiros mártires e frei Fabiano dé Cristo, e São
João Bosco.

¦''•¦' 
K " 

. ,De todos os homens santos ligados à nossa Histó-
ria, sem dúvida José de Anchieta é o mais importante.
Beato Inácio e seus companheiros mártires não che-
garam a pisar em terras brasileiras.,; O navio que o
trazia até nós foi assaltado por um pirata calvinista,
Sória, e êle é seus companheiros atirados ao mar. Seu-
martírio é celebrado a 15 dé julho. O padre Reuss,
jesuíta alemão, missionário a quem se atribuem curas
milagrosas è.<outros feitos, ainda tem sua santidade em
.fase primária de exame, se bem que já seja cultuado' 
pelo povo.' - V '>y-,

: 
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José de-Anchiètà; nascido nas ilhas Canárias, che-
gou ao BrasjLem 25 de janeiro de 1554, com um grupo
de 14 jesuítas. Tinham como missão dar continui-
dadê"à obra de catequese dos índios, iniciada no ano
anterior pelo.padre Manoel da Nóbrega. Para tanto
criariam o primeiro colégio jesuíta do Novo Mundo.
No mesmodiá .da chegada de Anchieta eseüf irmãos
de ordem realizóu-se a cerimônia de fundação do co-
légio, que foi consagrado a São P^aulç, ^òígue^ai de,
janeiro é o dia em que se comemora a conyersão da*
quele^anto ao catolicismo. 7,^ ;7, j;v7 .^

Biógrafos descrevem a figura de Anchieta, quan-
da de, sua chegada ao Brasil, como a de um jovem de
20 anos, talentoso, dono de uma memória prodigiosa,
caráter firme e decidido. O crédito a estas afirmações
fica por conta de sua codificação da língua Tupi
("Gramática da língua mais usada na Costa do Bra-
sil") e pelos seus versos e prosa que segundo a lenda
êle escrevia na areia das praias do litoral paulista.

Sua importância como missionário está ligada ao
trabalho de (Jesbravamento do interior brasileiro e
catequese dos índios, levada a cabo pela Companhia
de Jesus. A figura de José de Anchieta — homem
santo — quando de sua chegada ao Brasil já era men-
cionada. Seu trabalho junto aos índios consolidou-a,
dando-lhe vulto os feitos e milagres que lhe são atri-
buídos, entre eles o da levitação.

Consta do seu processo de canonização que certa
vez, em missão junto aos índios tamoios, Anchieta
se encontrava rezando, "quando foi cercado por seu
rebanho que se dispunha eliminá-lo. Mas o ato não
se consumou. Para seu espanto os selvagens viram
o santo padre erguer-se a áíguns metros do chão".

Em outra ocasião sendo acusado de estar, com
sua presença, fazendo falhar armadilhas de caça e
pesca dos índios, foi ameaçado de morte por um deles.
Depois de meditar, AncTúeta recomendou-lhe que
fosse verificar suas armadilhas. A caça foi tão volu-
mosa neste dia que testemunhas alegam a dificuldade
dos índios de trazê-la para a taba.

Atribui-se ainda ao seu convívio com os Tamoios
um fato ilustrativo de seu culto à castidade. ."Estava
o padre rezando ao pé do Cruzeiro uma noite, quando
uma índia, que se sentia atraída por êle, aproximou-
se e chamou-o repetidas vezes. Não' obtendo o menor
sinal de que sua presença era notada, toca o santo
homem e pergunta-lhe — Esfás vivo ou morto? Morto
-—, respondeu o padre.

UMA PROFECIA ,-. .,

Um dos santos modernos de maior culto popular
é São João Bosco, o padroeiroida juventude proletá-
ria, guia espiritual dos Salesianos de D. Bosco.

São João Bosco, cuja vocação religiosa lhe foi
ditada por um sonho em que a figura de Cristo lhe
apareceu, faz parte de nossa-História por causa de
uma visão.

Em seu livro, Memórias Biográficas, São Bos-
co escreve que Deus lhe teria aparecido numa vi-
são afirmando que "entre os paralelos de 15 e 20
graus havia um leito muito largo e muito extenso,
que partia de um ponto onde se formava um lago"
— e uma. voz repetia com insistência — "Quando
escavarem as minas escondidas no meio desses mon-
tes aparecerá aqui a Terra Prometida, de onde cor-
rèrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível." —
Segundo intérpretes da visão de São Bosco, foi essa
a revelação de Brasília, a Capital do ano 2000.

CARÊNCIA E COMPENSAÇÃO
; i. | '' ¦ '.'

Se como berço natal de santos o Brasil é pobre,
descontamos nossa inferioridade no culto e na devoção,
a nossos padroeiros, em festas que não raro começam
na Igreja e terminam na praia ou. nas matas. Assim
é de Salvador à Floresta da Tijuca.

A religião no Brasil, quase uma "religião brasi-
leira", associada a superstições e à escravidão, já deu
peça de teatro (O Pagador de Promessas)' lenda, (O
Negrinho do Pastoreiro) e cultos quase que éxclusi-
vos do Brasil,' como o da Nossa Senhora da Lampa-
dosa, Nossa Senhora da Conceição da Praia, O Bom
Jesus da Lapa, para não falar na Nossa Senhora do
Brasil, que tem uma. capela que lhe é dedicada, na
Urca.

AS FESTAS
y

Começam em janeiro quando, no Rio, celebra-se
o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, por obra
de Estácio de Sá. Sua Igreja é a dos Barbadinhos, na
Rua Haddock Lobo. ? Sua imagem, na veneração po-
pular, é associada às-erianças. Todos os anos, no dia
20, vestidas em sungas de cetim vermelho, acompa-
nhadas por seus pais, elas enfrentam filas que estão
gravadas na história da Tijuca. Em matéria de trans-
torno no trânsito tijucano, igual só mesmo o rabo de
dinossauro do Tira Azar da primeira sexta-feira
do ano.

Um outro culto ligado às crianças é o de São Cos-
me e São Damião, os gêmeos médicos, representados
adolescentes em suas imagens. Seu dia é 27 de se-
tembro. No Rio é festejado pelas famílias, que pre-
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Os santos, todos ou quase, andam nas mãos, nos pescoços, nos móveis, nus
paredes e, principalmente, nas orações de todos os brasileiros. Tratados com uma
intimidade e um carinho às vêses pouco compatíveis com sua santidade, têm, por isso
mesmo, uma visível preferência ppr esse nosso "maior país católico do mundo". A prova
disso é o grande número de casamentos arranjados por, interferência direta de Santo
Antônio para as nossas sotteironas; os goli\ que São Judas Tadeu marca para o Flamengo,
depois das tabelinhas realizadas com as rezadeiras dos subúrbios cariocas; as curas
maravilliosas realizadas pelus inúmeras "nossas senhoras" cultuadas no Brasil. E, acima de
todos, os milagres realizados por esse exército de santos anônimos, os nossos anjos du
guarda que, quando não estão fazendo anúncio de detergentes na televisão, garantem o

. nosso bem-estar, nossa, saúde, nossa paz. ':.':[
Assim,- nenhuma ocasião é mais apropriada para darmos vazão aos nossos

sentimentos religiosas do que esse dia 1." de novembro. Dia de Todos os Santos, dos
santos todos. E,. se nenhum dos santos é brasileiro, isso não chega a prejudicar nossa
religiosidade: Deus ò ê. '.'',,¦

., ¦'>-!,!'it

de todos os dias
O Santo
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param doces para a distribuição entre a criançada.
Na Bahia, onde sua veneração é mais estritamente
ligada à macumba, é comum ver a garotada esmo-
(ando para pagar "o caruru dos santos". Esse es-
molar não. é restrito às crianças. Adultos ricos e po-
bres o fazem para financiar a "missa dos santos",
que na Bahia são chamados de São Cosme e Damião,
como se fossem um só. No Rio de Janeiro este é
o dia dos doces. Na Bahia é o dia dos pratos afro-
brasileiros. Mas tanto aqui como lá é a figua da crian-
ça o elemento principal da festividade.

"Dia dois de fevereiro, dia de festa no mar..."
Essa saudação a Iemanjá é feita quando se comemora
a Purificação de Nossa Senhora- Ainda por inter-

íeréncia da crendice São Jorge da Capadócia vira
São Jorge Cavaleiro, Ogum, cuja veneração hoje em
dia é de caráter estritamente popular. A igreja por
falta de dados precisos sobre a existência do padro-
eiro. da Inglaterra exclui-o do sou calendário.
Sua adoração é permitida, mas igrejas não lhe podem
ser consagradas. São Jorge nos é apresentado no
momento de um feito cavalheiresco, quando salva-
va uma jovem donzela das garras de um dragão
feroz como bom dragão medieval que era.

Entre as festas mais simpáticas do Rio cato*
lico. mas não necessariamente, encontra-se a de San-
to Antônio de Pádua, o protetor do Mosteiro do Lar-
go da Carioca. A própria Igreja o reconhece como

um dos seus santos mais populares. Admite contu* -
do que a veneração popular ao santo casamenteira
é feita em caráter interesseiro, mesmo um pouco
cruel: para alcançar a graça do matrimônio a pra*
xe é dependurar o santo de cabeça para baixo na
noite de 13 de junho, data de sua veneração. As fes-'.'tas de Santo Antônio estão, geralmente', associadas
às de São João, no dia 24 de junho.

Um detalhe sobre a festa de São João. f;!e, a
Virgem Maria e Jesus são as únicas entidades cristãs
que têm festa no dia do seu nascimento.

y" Dia 7-de setembro é consagrado à Padroeira do
Brasil,, N. S. da Aparecida, assim declarada pelo Pa-
pa PiO XI, em 16 de julho de 1930. Contudo, já antes
disso, ela era cultuada como tal. Sua Veneração data
de 1719.

Conta-se, que por essa época os pescadores da
vila de Guaratinguetá foram notificados que deve-
riam entregar todo o peixe que pescassem ao Governa-
dor D. Pedro de Alnleida, o Conde de Assumar. Três
pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe
Pedroso foram à pesca, num .dia pobre. Perto do
Porto *jie Itaguassu,' no Rio S- Francisco, João Alves
lançou a sua rede, que não voltou va;ia. Trazia na
trama o corpo da estátua de uma santa. Tornando a
jogar sua rede, João surpreso xviu que apesar do
continuar a voltar sem peixes, a rede trazia agora
a cabeça da santa. Homem simples, passado o espanto,
guardou a imagem no fundo do barco, e voltou a
pescar. Na puxada seguinte sua rede pesou, como
não era de esperar naquele dia. Seu espanto, e de
seus amigos, foi enorme quando percebeu um arras-
tão farto e variado, que se repetiu sempre tão pró-
digo que quase afunda o barco dos três pescadores.

Depois deste primeiro milagre, a imagem le-
vaçla para Itaguassu realizou novos1 prodígios. Em sua
hbniàpágém foi construída uma capela e daí ent di-
ante seu culto, que começara no âmbito familiar dos
pescadores, se expandiu até culmir-ar com sua sa-

. graçâo como Padroeira do Brasil, 1930 foi um ano
festivo no Rio de Janeiro, onde a imagem perma-
neceu, até ser levada de volta à cidade às margens
do São Francisco onde está localizada a sua Basílica.
Mas nem só N. S. da Aparecida está encarregada da
proteção do Brasil- D. João VI, por Decreto con-
sagrou N. S. da Imaculada Conceição padroeira das
Américas. /

Uma das mais festejadas invocações da Mãe
de Cristo tem origem na França, é levada a Por-
tugal, passando pela Espanha, e finalmente che-
gando ao Brasil, graças à promessa cumprida pelo
Capitão Baltazar Abreu Cardoso, que passeando em
terras de sua propriedade ia ser atacado por uma
serpente. Invocou Nossa Senhora. Sobre a pedreira.,
onde estava a serpente que o ameaçava surgiu um
lagarto e matou-a-

Sobre esta pedreira o Capitão Baltasar erigiu
em 1635 uma capela e a consagrou a Nossa Senho*
ra da Penha do Monte de França. As festas em
sua louvação têm início no primeiro domingo de
outubro e findam no primeiro domingo de novem*
bro. Este ano, pára evitar a Coincidência com Fina-
dos, -a procissão de encerramento das festividades
se -realizará no segundo domingo de novembro. A
promessa básica de quem deseja alcançar uma gra-
ça perante N. S. de Penha, depois de 1902, quando
eía ganhou seu aspecto atual, ainda é a subida de
joelhos dos 365 degraus que dão acesso à sua Igre-
ja.

Santo de Casa faz milagre? Pergunte, a um tor-
cedor do Flamengo, que seja tão católico quanto é
Flamengo. São Judas Tadeu entrará direto na con-
versa. O Padroeiro do Flamengo chama-se Tadeu,
(magnânimo) como foi já chamado de Judas di
Giacommo, (Meu irmão) para evitar um incômodo
homônimo com Iscariotes, Judas também. Só que
Tadeu é de 28 de outubro e o Iscariotes, esse não
tem vez. , j, /

De todos os cultos mencionados um deles se
destaca eni todo o Brasil e sem dúvida alguma é o
mais belo de todos, merecendo um destaque, pa-
rágrafo de exclusividade.

O SENHOR DO BONFIM ;
O culto do Senhor do Bonfim foi apresentado ao

Brasil pelo capitão-de-mar-e-guerra da marinha por-
tuguêsa Teodósio Rodrigues de Faria. Sua veneração
é oriunda de Portugal e ao Brasil chegou em 1754.
t aqui que se desenvolve, assimila a negritude do
africano e vem a ser possivelmente a maior mani-
festação de caráter místico popular do Brasil. A
festividade religiosa propriamente dita é paralela a
um programa de origem popular, tempero de Bra-
sil da festa, que vai da primeira sexta-feira ao se-
gundo domingo do ano. Quem assim determinou foi
o Papa Pio VII que autorizou a comemoração para
a "Segunda dominga depois da Epifania".

O. momento culminante da festa não é seu úl-
timo dia, mas a quinta-feira, o dia da lavagem dos
degraus da Igreja. Baianas vestidas de branco ima-
culado carregam moringas, bilhas, jarros enfeitados
com flores e cheios de água perfumada, seguidas
pelas afilhadas do Bonfim que trazem vassourinhas.
Mais atrás vêm Aguadeiros e lavadores, e o povo.
Todos se dirigem à casa do Senhor do Bonfim, onde
realizam a lavagem da Casa do Protetor da Bahia,
uma cerimônia com mil detalhes preciosos, sendo
a lavagem das escadarias da Igreja um deles, o cul-
minante. Mas em matéria de beleza, comparável a
todos os outros. A festa se encerra no domingo, "A
segunda dominga depois da. Epifania", que é prò-
priamente o dia da Devoção do Bom Jesus do Bon-
fim. í:ste é o encerramento oficial da novena, pres-
tigiado não só pelo povo mas pelo governador e pelo
prefeito e outras autoridades. Se você viu "O Pa-
gador de Promessas" tem uma vaga idéia do que
seja a Festa do Senhor do Bonfim, e o porquê da
fama dessa belíssima manifestação de amor a Deus
e às origens.

ftei-tdMfttiÉiMfeMlMtal^
!5»i?p*í -?ír";:¦•'.íJt-T-'^-;.'' ':- 

¦*--..¦-.<<..¦•-..-- .1 .,.¦ ¦¦.¦.:.¦*.-•., IIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIII III ':.,.-J>Vt . í^:-".-i^-.;*. v*.-:*':_*¦ <"^'-" ¦HfinUtSÉKWBBBSBS
-.-..- *.^: ..'.. . _¦ : .- .- .- 

¦-.¦-¦¦ ¦ -



^mmmmmmmmmmm

CORREIO DA MANHA, Sábado, 1 de novembro de 1969 2.e Caderno

fl fl. ¦<' 9WW?;
fl flfflB: ¦

^flflH Wi'.,s~ík~: :
fll B^^Jvi ^^^^fll

I ^*2
''fí^sm \m\WsW&m\\
,-fli BBy flflal

BEigÉH flWf-^ífl

1. A posição ijos
braços: O braço cai

- naturalmente
para o lado, a

palma da mão virada
para trás,

de tal maneira que
o polar toque

a barra .da saia.
Evidentemente um

dos seus braços
estará quase

íempre dobrado por
causa da bolsa.
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3. Pise com a planta do pé:
Para se andar com graça,
deve-se primeiro retirar o
calcanhar do chão e
quando colocá-lo novamente,
colocar primeiro a planta
do pé, inteiro. Isto só pode ser
leito com o máximo de
naturalidade para se ter um
caminhar elegante.

4. Movimente o pé de trás:
simultaneamente, o pé
de trás se levanta em

movjhfento. É a elasticidade
dó pé que permite

fazê-lo com graça. O peso
do corpo então fica

inteiramente sobre a perna
que está na frente.

A posição do corpo: É o principal ponto a ser"trabalhado". Barriga para dentro e quadris en-
caixados, os ombros são jogados para trás com
naturalidade, fazendo.com que o busto tome seu

, lugar certo sem artifícios. O queixo deve ficar
levantado de maneira que se olhe sempre em íren-
te e nunca para os pés. Os joelhos, a cada passodevem .tocar-se sem se chocarem.

Agora, ande

S. A panei» aos pês:
As pontas dos pés
devem sempre
estar, ligeiramente
afastadas.' Pode-se
notar na foto a.'0 -4 a
planta do pé
posada na frente
e o movimento do pé <âe
trás apoiado na ponta
do pé. Seu progresso
será mais rápido
se ensaiar diante de
um espelho.

6. Seu andar:
Lembre-se *
que terá a ocasião
de caminhar
na rua e com .um
olhar indiscreto.
Ver-se
refletida numa
vitrina.
Essa é uma boa"maneira de
corrigir-se.
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Elas fazem a corte
No novo período de sessões do Alto Tribunal,

dà Suprema Corte dos. Estados Unidos, iniciado
agora em outubro, dos 90 causídicos autorizados a

. exercer suas funções, estão nada mais nada menos
do gue 37 mulheres. Com esse significativo time
feminino atuando na corte, não há dúvida de queo ambiente deverá estar sempre alegre, elegante
e evidentemente "falador"... i ,

Foi esse o maior número de mulheres advoga-
das aceitas numa só vez na Corte Suprema, justa-

mente agora em que se comemora o 100.° aniver-
sário de admissão da primeira advogada america-
na nos trabalhos de defesa diante desse importan-
te órgão. Em primeiro plano, aparecem as sras.
Jettis Pierce, à esquerda, e Adele Weaver, respec*
tivamente presidente e vice-presidente da associa-r ção nacional de advogadas americanas com algu-
mas dela£ temidas mulheres da lei, nas mãos de
quem estão alguns dos mais sérios e importantes
casos jurídicos dos EUA.

Dom
CHEGANÇA

Casmurro
Chegou 1
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Regina Rozemburgo Leclery, de
volta ao Rio. Trocou o inverno

parisiense, pelo verão
; teresopolitano

? Imaginem vocês que time —
Jcsefina Jordan e Míriam Gallot-
ti treinando no Volley! Fica en-
tão explicado o porquê de no
outro dia, quando eu passava por
aquela casa rosa da São Clemen-
te, mil bolas brancas pulavam
pelo jardim afora atrapalhando
o tráfico... ? Milton Nascimen-
to chegou de Mnias pensando
que estivessem prontos os papéisnecessários para embarcar paraos EUA, mas não estavam, per-deu o navio. Vai ser forçado a
ficar mais um mês por cá e está
desesperado sem saber como pre-
encher esse tempo. ? Othon Be-
zerra de Mello tomando hoje seu
avião para a Europa. Acho que c
a 4.a ou 5.a vez que êle vai nes-
te ano. ? Ciro Kurtz recebeu uma
cartinha do seu brother Guilher-
me, e qual não foi a surpresa ao

ler nas primeiras linhas "Acabei
de me casar com uma .çanaden-
se do diabo!" /HA-fjA-HAAAA

Afraninho Nabuco circulando
nos lugares mais dlong-dlong da
cidade com solene simpática dês-
conhecida, deixando cóm isso de-
sidratadas de curiosidade as so-
Ienes conhetias. ? A estas horas,
Ligia Bivar estará se casando
com Juan de Bourbon em Nova
York. Jorginho Dória, 1.° mari-
.do de Lúcia, é que está vibrando,
porque Ligia deixou com êle a
Eveline, sua filha de 5 anos.

Dia 10 de novembro tem drin-
quês em casa de Bénédicte e
Philippe Olivier (1.° conselheiro
da Embaixada francesa) que vão
embora. ? E também tem jan-
tar (na certa requintadíssimo) em
casa de Paulo Affonso de Car-
valho — dono da Snob — home-
na?eado o pintor José Pinto. ? 0
papo entre Ana Luisa Cellor de
Mello e Clovis Corrêa, anteontem
no Bandeira, provocava o maior
frisson entre a presentada. ?
Muito bossudo o convite da Arol-
do Araújo Propaganda para o
vernissage do Salão da Bússola
dia 4 no Museu de Arte Moder-
na. ? Hoje, Jambert com gru-
peto amigo para jantar em sua
casa. ? Já que falei no Bandeira,
tem muita gente se perguntan-
do por que é que Arthur Bezer-
ra de Mello tem aparecido tanto
por lá... ? Foi inaugurada em
Roma a discoteca mais "fecha-
da" do Império — é a Number
One. ? Dia'13 um grupeto que
não circula nem aparece em co--
luna estará reunido em casa de
Maria Ceccilia Motta Maia para

um drinque amigo. ? Eduardo
Bahout hospedando em sua casa
de Itaipava Zilda e Carlos Novis,
e de* casa, com um binòculozinho,
o casal poderá vigiar o andamen-
to das obras da sua... ? OH,
COMO SE SOBE NA.SERRA! OH,
QUÃO DOCE $ 0 VERDOR DA
RELVA!- Lúcia e João Henrique
Vieira da Silva subiram para Pe-
trô carregando um grupo imen-
so. E não tão imenso, Gisah e
Miguel Faria carregaram um ou-
tfo. ? Minha vida é um palco ilu-
minado... e agora virou restau-
rante — Silvio Caldas agora é
dono de restaurante ém Atibaia,
na zona paulista, onde êle vive
e onde se convive com o melhor
clima do Brasil. ? Lilian Maia
Monteiro preparando sua expô de
tapetes para dezembro na H.
Stern. Em dezembro, sim, por-
que organizar o desfile da Ma-
dame de Grés já está lhe dando

CHEGADA

Cláudia Leio Machado, a partir
de 2.a-feira, a nova colahoradora

de Zózimo Barroso do Amaral

bastante trabalho por agora.*
Será que ainda tem alguém que
não saiba que Chica Duvivier e
Nininha Leitão da Cunha são gê-
meas? Pois bem. Chica ç Eduar»-
do estão convidando para drin- '

car no dia 9. O que elas não es-
tão participando (Chica e Nini-
nha) é que nasceram no 10 de
novembro. Dai, quando passar da
meia-noite, e o dia 9 virar dia
10, se descobrirá que,é aniversá-
rio de ambas é todo mundo co-
meçará a cantar "Happy birtli-
day to you..." ? Ò. nosso dear
Luciano delia Porta (pom-pom-
pom: Quem bate?) segue amanhã
para Nova York. e já tem 10.000
corpos desfalecidos na Av. Rio
Bráncó, de tanta saudade... Mas
não se desesperem, que o nosso
conde estará de volta até o fim
da arió. ? Beth Sady e Léa Ma-
nela são duas fortes candidatas
para a Srta. Rio. Soube que Da-
dinho Marcondes Ferraz é que
vai dirigir a torcida Pró-Sady.
Mas a Lúcia vai deixar, é? ? Eli-
za e Walter Moreira Salles come-
çaram a fazer as malas; pois já-

já embarcam para os EUA. En-
quanto iam metendo roupas nu-
mas das malas surgiu um repen-
tino diálogo entre o casal. ELA:
Que achas de fazermos uma re-
forma total na nossa casa? ÊLE:
Excelente idéia. Uma reforma to-
tal, da cabeça aos pés. E AS
OBRAS COMEÇARAM ? Car-
mencita e José Luis Litago vão
abrir as portas da sua mansão
para um elegante jantar black-
tiano, dia 6 de novembro, home-
nageando Christian Fellens, l.a
secretária da Embaixada da Bél-
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Didu Souza Campos, chega boje de
Buenos Aires onde foi assistir La
Copa de Ias Américas (pólo). E

amanhã envelhece um ano

.1.'

gica. ?;Bâden Powell de novo
em forma, se preparando para
cumprir contrato no Japão, assim
que 70 entrar em cena. ? A na-
morada de Antônio Paulo Serra-
dor estreando na TV, na novela
Verão Vermelho. Quem é ela?
Dica: é loira. Será Cláudia Sou-
za Santos? ? Ontem, às 3 horas
da tarde, tomou posse o Ministro
Dario Castro Alves, de Chefe do
Gabinete de Mario Gibson Barbo-
sa. ? Na sua casa colonial em
Cabo Frio, Magalhães Pinto vai
dar um grande almoço dia 5, de
despedida para todos os diploma-
tas que viajam. ? O que é que
o Eric Waechter foi fazer em São
Paulo? ? Emilio Quentel eu sei
que foi tratar de neçócios.^mas
voltou anteontem. ? Nando Her-
manny firme com Leila Santos.
Fábrica de concreto vem aí...
? Muito bacanas as freiras que
o espanhol Eduardo Asencio pin-
ta nas suas telas. Se vocês qui-
serem tirar a, prova, subam pela
Niemeyer e batam na casa de
Ligia e Marcelo Machado. ? Ma-
rilu Moreira recebeu ontem para
um petit dinner de despedida pa-
ra Maria Roberto — Maurício

não vai mais para a Europa, só
Maria mesmo. ? Lolly Hime or-
ganizando um leilão com Ernanl,
no Museu de Arte Moderna, que
será nos últimos dias da Expô-
Bandeira, leiloando além de ai-
guns doi seus quadros, peças mo-
biliares e objetos que pertence-
ram ao pintor. ? Roberto Freire,
reuniu ontem um grupeto de
amigos para drinques em casa de
Marilu e Homero Souza e.Silva.
? Romualdo Pereira anteontem
no Bandeira, muito atento numa
conversa que êle nada tinha a
ver... ?' Sette Câmara, Hélio
Fernandes e Fernando Pedreira
discutindo as possibilidades de
um vôo a Marte sob o sol queh-
te nas areias do Leblon. ? Ma»
rina Colassanti recebendo rosas
com assídua freqüência. Cuidado
com os espinhos... ? Léa Maria
Sussekind Viveiros de Castro &
Gloria Mariani Solberg, dimen-
sionadíssimas com a exposição de
BISA sobre o tema A Dimensão
do Homem — segunda-feira na
Galeria Santa Rosa.

CHEGANDO
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Jandira Costa, filha do nosso Go-
vernador Negrão de Lima, ontem
no Galeão, chegando depois de dois

meses em Portugal

Daniel Más
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2." Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 1 de novembro de 1969
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artes plásticas
JÀYME MAURÍCIO
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As constelações transforaiáveis de Márcia

h A Forma paulista está apresentando- uma exposição na Guanabara com criações
novas da linha Gavina, modelos de Mareei Breuer, Magistretti, Scarpa, Matta e Ta-
kahama (Av. Churchil, 129, 2.° andar). No clichê, os móveis transfprmáveis de Sebas-
tian Matta, uma aproximação dinâmica para uso em residências e ambientes público»

• Mais uma vez, arte e tecnologia é o tema
que nos ocorre face a atual mostra de Márcia
Barroso do Amaral, na Petite Galeria. Não
que o.tema'seja óbvio na exposição, mas é
significativo ou real. Pode ser reconhecido por
dois aspectos mais ou menos distintos: o da
preocupação dê expressar-se ar-tisticamente
com a ajuda de recursos técnicos, e o da
motivação fundamentada em criações da tec-

' nologia contemporânea. Este último aspecto
é menos óbvio ainda que o outro. Não se
duvide, entretanto, de sua realidade.

As composições de Márcia obedecem a
uma abstração geométrica e purista — se as-
sim se pode chamá-la; são quase minimal.
algumas. vezes francamente minimal mesmo;
não apresentam o mais leve sinal de com-
promissos com a figuração. Não obstante,
funcionam como um "retrato fiel", mais rea-
lista que muitos retratos figurativos de toda
uma atmosfera tecnológica contemporânea. A
aüto-estrada, a dinâmica da arquitetura mo-
derna, a oficina automatizada, a sinalização
de tráfego são alguns dos aspectos Aa ei vi-
llzação de hoje captados na não-figuração da
expositora.

Às vezes, a insistência praticamente sem
exceções num pequeno repertório de cores
quentes e padrões duros e incisivos causa
uma impressão de pouca variedade, de qua-
se monotonia, encarada a mostra como um

todo. Esta impressão atenua-se, porém, com
o exame mais cuidadoso das peças. Na ver-
dade, a limitação do repertório cromático *
formal é em grande parte compensada pela
flexibilidade sugerida pelas composições —
arquipélagos ou constelações de pequenas pe-
ças separadas, passíveis de arranjos diferen-
tes — bem como pelos efeitos tirados da
distribuição cuidadosamente' calculada de côr
e forma. Peças planas e sem qualquer ineli-
nação parecem às vezes dobrar-se ou que-
brar-se sob a ação das forças intrínsecas em
seus elementos plásticos, criando um efeito
de tridimensionalidade, talvez mais atrativo
ou acentuado do que o das peças cujo plano"reallstlcamente" afasta-se da verticalidade. é
curiosa também a colaboração bastante sig-
nificaliva das sombras entre os arquipélagos
plásticos de Márcia. Um elemento que, evi-
cientemente, varia com a disposição dos fo-
cos luminosos, sendo, portanto, possível tirar-
se partido dele para a obtenção de efeitos
variáveis cm uma só constelação de peças.
E Márcia, seguindo uma linha muito atual,
estende a pintura da superfície frontal de
suas peças — ilhas para as bordas — e
assim desembaraça-se ainda mais das distin-
ções entre pintura, escultura è objeto.

Há, pois, toda uma variedade de recursos
e de processos de pesousa evidentes na mos-
tra de Márcia que vai-írizam muito seu tra-

balho e que fazem olhar com maior atenção

para o desenvolvimento da sua carreira.
Uma carreira que temos acompanhado dè

perto sem pronunciamento crítico, na expec-.
tativa da chegada de um nível de maturida-
de que nos deixasse bem à vontade para
escrever ou não. Credite-se a favor da pin-
tora- seus' esforço» pqr renova-se, por não

percorrer caminhos de sucesso iácil e ime-
dia to, por preferir a proposição e a. própria
interrogações às pseudossoluções. Márcia Bar-
roso do Amaral integra-se hoje entre os jo>-
vens artistas que têm demonstrado tanto de-
sejo de auto-afirmação e independência', nò
curso de uma carreira relativamente ainda
curta. i

\
SALÃO DA BÚSSOLA

O júri do Salão da Bússola, do qual não

pudemos participar, representando o Museu
de Arte Moderna, por motivo de viagem»
contemplou Cildo Meireles para o prêmio
de viagem Rio-Londres-Nova York-Rio e
mais seis mil cruzeiros. Receberam prêmios
de aquisição: Antônio Manuel, que havia sido
selecionado para a Bienal de Paris, Vanda
Pimentel, Ascánio MMM, Georgete Melhem,
Teresa Simões, Evani Fanzeres, José Carlos
Goldberg, Antônio Henrique Amaral, Darci-
lio Lima, Vilma Pasqualini, Mari Yoshimoto.

flagrantes
j. j. & j.

Clientela nova

. O lime do Imposto de Renda continua mais fera que
as feras do Saldanha. Agora mesmo, em São Paulo, re-
solveu botar o trotioir a serviço da arrecadação federal,
dando início a estudos para o enquadramento das ope-
rárias especializadas na mais antiga profissão do mundo.
O problema é complexo mas os rapazes do fisco con-
fiam no triunfo final da mão férrea da lei. r

Difícil, realmente, vai ser a justa aferição das ren-

das percebidas pelas novas contribuintes. Óu a receita

federal destaca um voycur para cada estabelecimento
da boca de lixo, a fim de levantar as estimativas oficiais
sobre a renda per capita das mariposas ou o negócio
dará ainda muita reclamação esotérica nos domínios da

Fazenda.

Dose para elefante

O comandante Celso Franco levou para o autódromo

da Barra da Tijuca um chofer de ônibus que treinava

para as mil milhas na pista do Aterro, dando um susto

no Pintacuda e obrigando aquela vocação frustrada de

és do volante a tentar bater o recorde da volta. O diabo,

comandante, é assustar a moçada que pilota os aeror

fuscas. Autódromo da Barra eles tiram de letra. Só

mesmo partindo para Santa Cruz e entregando o caso

è Esquadrilha da Fumaça.

Dobradinha

O ministro Fábio Yassuda trará como seu assessor

de Imprensa o jornalista Hided Onaga, que tem um mun-

do de amigos no Rio e na Imprensa caripea. Os pais de

Fábio e Hideo foram grandes amigos e os filhos cimen-

taram esta ligação através os anos.

Quarto minguante

A velha Falange Espanhola entrou pelo cano na

reorganização do Ministério do generalissimo Franco e
ficou em minoria, cedendo lugar à influência crescente
do movimento Opus Dei. De Falange virou Falangtnha

E se não abrir o olho acaba como Falangeta...

País tropical

Três integrantes do elenco de Hair, em São Paulo,

foram acidentados: um ator e uma atriz fraturaram o

pé, enquanto outra atriz fraturou duas vezes o braço.
Trata-se de uma versão cada Vez mais tropical do ba-
dalado sucesso: o elenco estreou sem roupa e está amea-

çado de terminar a carreira do espetáculo completamen-
te engessado.

Fase lírica

O "Esquadrão da Morte" voltou às atividades em
São Paulo comunicando telefònicamente aos jornais e
emissoras de rádio e televisão a eliminação do margi-
nal "Pancada". A rentrée afinou pela clave do^bucóliço:
o hôvo relações públicas' do "Esquadrão" atende pelo
apelido de "Lírio Branco" e o local escolhido para li-

qüidar o bandido foi o "Sítio do Sossego".

Trocou de nome

Depois da carnificina contra o time do Milan. que
culminou com o encarceramento por trinta dias de dois dos

seus pontas de sanam, o Estudiantes de La Plata foi

promovido à condição de Brigantes de La Plata. É mui-

to mais justo, digno e salutar.

São Fole ajudti

A fotografia de Pele para uma revista carioca — o
rei diante do número mil, desenhado por trezentas bolas
novinhas-em folha — vai custar um bom dinheirinho.
As bolas eram emprestadas e a gurizada que estava no
campo avançou nelas, substituindo temporariamente as

_jDeladas de bula de meia de Santos por heráldicas pe-
ladas com courinhos alvinegros.

livros

JOSÉ CONDE

"ESTOU convencido, apesar de tudo, de que o jogo
sagrado e libertador que se chama Arte, será sempre
indispensável ao Homem, no sentido de lhe dai- plena
'consciência de que è um ser humano."

Estas palavras são de Thomaa Mann, e fazem par.
te de uma coletânea de "Cartas" editadas na Alemanha
(sob a supervisão de Erika Mann, algumas delas re-
produzidas por um semanário literário francês): Thomas
Mann Briefe, 1889.1936, S. Discher Verlag, Francfort.
Elas revelam, sobretudo, alguém que não desejou ser
in ais do que um profissional das letras, absorvido pelo
seu ofício.

Já aos quatorze anos, ainda escolar, o autor de
A Montanha Mágica alimentava projetos literários — a
principio poéticos, os quais abandonou —, tendo manti-
do essa preocupação até. deixar a Alemanha (sob o
regime nazista), cerca de cinqüenta anos depois.

>rr; V

LUIZ GAMA deixou um poema intitulado Minha
Mãe, que começa dizendo: "Era mui bela • formosa /
Era a mais linda pretinha, / Da adusta Líbia rainha, /
E no Brasil pobre escrava!" Termina com estes versos:
"Tinha o coração de santa, / Era seu peito de Arcanjo,
/ Mais pura n'alma que um anjo / Aos pés de seu Cria-
dor. / Se junto à cruz penitente, / A Deus orava con.
trita, / Tinha uma prece infinita / Como o dobrar do
sinéiro", etc.

Isso induz a crer que sua mãe era cristã. No en-
tanto, em 1880, escreveu êle uma carta a Lúcio de Men.
donça, relatando toda a sua vida. Cremos qua se trata
de um documento inédito, do qual só podemos revelai"

teatro
VAN JAFA

Na Selva

das Cidades

Acompanhamos o grupo do Teatro Oficina desde seus
primórdios, quando amador e experimental, ambiciona-
va e ansiava a área profissional o que veio a acontecer
nos idos de 1961 com uma exemplar e bem montada ver-
são de A Vida Impressa em Dólar (Awake and Sing),
de Clifford Odets a que se seguiu uma série de bons e
promissores espetáculos que veio a culminar com Os
Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki.

Data dai a revolução do Oficina que dando uma
guinada em direção a métodos insólitos avançou desa-
baladamente por teorias e métodos, nem sempre possíveis
para todos os textos, conseguiu comprometer Os Inimi-
gos, de Gorki, e atingir üm clímax com O Rei da Vela,
de Oswald de Andrade.

Evidentemente que a revolução dramática praticada
pelo diretor talentoso e jovem José Celso Martinez Cor-
rêa, que empresta e imprime ao diretor o papel e a
posição de um demiurgo nem sempre é válida, posto esta
atitude só ter validade quando empregada e usada em
textos menores ou que permitam uma influência ou
uma distorção por parte do diretor sem comprometer o
conteúdo. Favorecer as intenções não nos parece que se-
ja a função primordial do diretor, quando antes tem
a função profícua de pôr o texto de pé. As ilações e suas
conseqüências podem neste caso variarem de época para
época, quanto ao texto em si atravessar os tempos e
sobretudo as situações vigentes.

Na Selva das Cidades, de Bertolt Brecht, é um ca-
so típico, onde o jovem Brecht, jovem por cronologia
contudo foi adulto e definido no seu querer e na sua di-
reçâo e sobretudo intenção, mesmo naquela época já
usava a sua vontade e suas idéias a serviço do seu tex-
to, que se diga de passagem é forte e extremamente
poético nos limites do seu realismo, da sua corrente, da
sua tendência, do seu grito de gueira contra a ordem
vigente da década de vinte do nosso século em delírio.

A tradução tríplice de Elizabeth Kander, Fernando
Peixoto e Pienato Borghi é bastante irregular e coloquial-
mente ruim, utilizando-se de gíria misturada com tudo

que vem à 'mente dos seus tradutores. Isto é auditivel-

Em torno de confissões

umav parte (como se sabe, Luiz Gama — poeta e abo-
licionista — foi escravo em sua mocidade). Declara
êle: "Sou filho natural de u'a negra. Africana-livre, da
Costa da Mina (Nagò de Nação), de nome Luiza Mahin,
paga, que sempre recusou o batismo, e a doutrina cris-
tã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a
côr era de um preto (retinto e sem lustro, tinha, os den.
tes alvíssimos como aneVe, era muito altiva, gênio-
sa, insofrida e vingativa." Informa, um pouco mais
adiante, que "ela (fora) apanhada, com malungos de-
sordeiros, em u'a casa de dar fortuna", tendo sido posta
em prisão. O filho nunca mais a encontraria, apesar de
todos os esforços.

O aspecto mais interessante nessa contradição entre
a imagem materna traçada pelo poeta e a traçada pelo
filho é que, na própria carta a Lúcio de Mendonça,
Luiz Gama juntava uma cópia impressa do seu poema
Alinha Mãe! Caberia ao amigo decidir se, Luiza Mahin
era um anjo ou um demônio... V

< •: ,M: -,.:
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RELEIO um pequeno volume de cerca de oitenta
páginas, em formato de bolso (publicado na Espanha,
em 1962), contendo uma biografia de Ernest Hcmin-
gway, assim como um resumo crítico-descritivo de suas
principais obras de ficção: Hemingway ei Fabuloso, por
Enrique Sordo. Trata-se de uma Enciclopédia Popular
Ilustrada (Editora G. P., Barcelona), abrangendo as-
suntos variados, desde a literatura até às ciências e
conhecimentos gerais.

No texto, Enrique Sordo lembra duas opiniões en-
tusiásticas sobre o romancista de Por Quem os Sinos
Dobram:

Arthur Koestler: "O maior escritor contempo-
rânco."

John 0'Hara: "O escritor mais notável., desde a
morte de Shakespeare." <

NO SEU discurso, ao ser empossado na Academia
Paraibana de Letras, José Américo de Almeida faz uma
série de confissões revelando aspectos ainda não co.
nhecidos de sua carreira' de homêmKde letras tragado
pela vicia pública. Diz êle, que 

"não 
se considera escri-

tor. Acrescantando: "Se não-tivesse sido interrompida
a minha primeira experiência, depois da publicação de
A Bagaceira, teria feito uma carreira literária. A poli-
tica, porém, arrebatou-mé, ficando apenas o estilo como
instrumento de.minhas campanhas. \ não vivo da pena.
Não passo de um beletrista. Só escrevo quando, estou
com veia, quando sinto necessidade de esvaziar uma
fonte de emoção ou de modelar uma idéia. Deixei a gló-
ria para os novos' e os veteranos, para aqueles que pre-
cisam de um estimulo ou merecem um prêmio. Aqui
é diferente (o discurso data de 1965, quando JAA núo
navia ingressado ainda na Acade?ma Brasileira de Lc-.
iras). Não me passava pela cabeça ser isto; mas, aqui
talvez eu seja necessário. E encontro uma turma de
amigos para a convivência intelectual que'reavivará
minhas reflexões, Fugirei dos livros para uma vivência
mais animada. Em última análise, é pela Paraíba que
sempre foi objeto de minhas preferências."

0 LIVROS para a Rua da Matriz, 87 (Botafogo).,
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Fernando Peixoto e Renato Borghi em Na Selva das Cidades, de Brecht, no Teatro João Caetanr

mente notado quando das passagens poéticas que ficam
impossibilitadas de sua beleza ou sem sentido dentro do
pandemônio vocalar acri-vulgar.

A cenografia de Lina Bo Bardi que já aplaudimos
de outras arquiteturas cênicas como.a da ópera dos Três
Vinténs, de Brecht na montagem excelente de Martim
Gonçalves, não nos comoveu, exceção feita às cenas do
bordel. Também seus figurinos de parceria com Ednizio
Ribeiro são de pouca expressão,

O Teatro Oficina na ânsia de inovar cone o risco
de retrogredir. A imaturidade do espetáculo é uma pro-
va inconteste e visível do aspecto experimental, nem
sempre aconselhável num grupo que tem ou vive de pre-
tensões de bilheteria ou de verbas oficiais. E ademais
acresce que o aspecto experimental corre o risco de um
retorno ao semiprofissionalismo. Seus intérpretes, quase
sem exceções, possuem vozes brancas, descoloridas, qua-
se antiteatrais. Acontecendo o fato grave de atores que
já poluem formação dramática ou que já provaram sua
qualidade, como no caso de Renato Borghi que nos deu
a impressão de recuo no tempo, fazendo uma caricatura
de si próprio. Sua atuação é um misto de modo de re-
presentar de Oscarito com o Borj?hi inseguro dos primei-
ros tempos. Othon Bastos possui qualidade, mas deve
estudar voz e o personagem Schlink é superior à sua
interpretação, r.r.la Nandi nem mesmo na sua formo-
sura e incenseqüencia edênicas completa .Maria Gaiga,

sua voz de cristal continua ser pouco teatral. Fernando
Peixoto muito pouco convincente no seu Skinny comi
todos os demais atores incrivelmente em\atuações ama-
doristas: Flávio São Thiago, Paulo Goya, Tessy Callacio
Valquiria Mamberti, João Marcos Fuentes, Samuel Cos-
ta, Margot Baird, Renato Dobal, Otávio Augusto, ¦ Cario.;
Gregório e Cadinhos de Souza. Diana Duval tem uma
interpretação exemplar na mãe Garga.

O espetáculo de Martinez Corrêa integrado na cor-
rente de que o diretor não deve servir o texto e sim
sc-rvir-se do texto, estabelece um vale-tudo de gêneros
e espécies. Martinez Corrêa é um inventivo e 

'quer 
em-

pregar sua vitalidade e seu incontido iulgor em textos
que não se prestam para este tipo de inventiva e muito
menos este gênero de iulgor, é arriscar seu prestígio.
Brecht é grande intrinsecamente. O dramaturgo alemão
flui de dentro para fora. não necessita cie colaboração de
fora e muito menos de concepções arrojadas dos direto-
res. O caos criado pelo diretor Martinez Corrêa careefe
de ordem, já não nos referimos a progresso criativo por-
que acontece exatamente seu contrário. O talento do di-
retor está necessitando de um texto onde êle ponha a
serviço todo o seu envolvimento e desenvolvimento in-
terno. Sua força tropicalista e sua grandeza nacionalis-
ta. Xeste salve-se quem puder ficou perdido quando não
comprometido o jovem Brecht, tão amado quanto tri-
pudiado.
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Avenida Brasil: triste
sucessão de acidentes

Embora a realização de obras em rit-
ao satisfatório e de boa qualidade que o
MJR está executando ná Avenida Brasil, é
preciso adotar algumas providências prio-ritárias para evitar os abusos e acabar com
a. lamentável.sucessão» de desastres que ali
ocorrem diariamente.

j Numa passada por aquela, estrada na
noite, de quarta-feira contei três acidèn-
tes importantes, um-dêjes' com grande-en-
iarrafamentò de tráfego na altura do via-
duto de Parada de Lucas. Pela manhã, uma
batida, envolvendo cinco veículos, nas pro-
ximidades de São Cristóvão. Ontem pela
manhã, outra nas proximidades do mesmo
viaduto, que segundo ouvi em breve será
chamado de Viaduto das Mortes..

Notei que um dos grandes males é a
desordem do trânsito de veículos pesados,
formando duas ou três filas, provocando
interrupção da corrente de tráfego de maior
velocidade e fuga deste procurando ultra-
passagem.

A nova pavimentação asfáltica. ainda
na primeira camada e também não con-
cluida, poderia receber sinais indicativos

de velocidade máxima permissivel em ca-
da faixa de rolamento — como se fêz no
Aterro do Flamengo.' Faixas divisórias, más
inúteis, foram pintadas, o que leva a crer
no abandono dos números informativos da
máxima e mínima em cada pista.. Embora
os números não forcem os motoristas a
manter a velocidade indicada, sobre eles
agem psicologicamente, levando-os ao cum.
primento de normas, ou seja, yelóqd.ade pe..
queria à direita, permitindo uitráçassagens.
Num simples percurso encontram-se dezenas
de veículos a baixa velopldadé correndo
pela pista da esquerda, forcando ultrapas-
sagens, muitas dás quais acarretam batidas
sempre perigosas quando se corre a Velo-
cidades maiores.

Também a chamada, mureta no refúgio
central, destinada a impedir a travessia de
pedestres e evitar o ofuscamento provoca-
do pelos faróis cruzados, já nò projeto de
remodelação da Avenida Brasil, deveria rè- .
ceber prioridade "1", por ser de relevâncja
não só proteger os pedestres como evitar
os faróis.  

O DETRAN e as multas
A propósito da matéria O DETRAN e

as multas, publicada domingo passado, na
coluna Umas e Outras, caderno de Automo-
bilismo, o leitor Moacyr José Tavares, resi-
dente à Rua Ana Néri, 400, apt. 201, São
Cristóvão (este não pediu anonimato), re-
meteu-me a seguinte carta:

"Como ocorre sempre, acabo de ler suo
ótima coluna no meu jornal e achei oportu-
nissima a exposição feita no tópico O DE-
TRAN e as multas.

Sendo "Leão" — do Liçms, é claro —
Imaginei logo o serviço desinteressado —
objetivo do leonismo — que sua coluna
poderia prestar ao DETRAN —. visando a
aperfeiçoar seus serviços —e aos motoris-
tas, visando livrá-los de penalidades por in-
frações que não, cometeram. Tal como l\w
aconteceu, também, fui multado por7 um
avanço de sinal, que não fiz, às 9 horas da
manhã de uma têrça-fèirà, em Copacabana,,
eu que moro em São Cristóvão, trabalho no
Ministério da Fazenda- e, por falta de mo-
tivos, só vou àquele bairro da Zona Sul a
passeio,.aos domingos ou feriados.

O serviço seria o seguinte: por i^termé--
dio de sua coluna solicliaria.a todos que so-
freram penalidades por infrações que. nao
cometeram — pois reclamar, não adianta, é-
melhor pagar — que lhe enviassem seu
nome, endereço, tipo de infração cometida.
Com o material recebido, V.S». poderia
fazer um breve relatório .-*- e agora com
provas — ao DETRAN, pelo jornal ou<di-
retamente, para que aquele órgão pudesse
então apurar qual a falha causadora desse
erro. que realmente compromete uma re-
partição que tem procurado melhorar e mo-
dernizar seus serviços.

Seíia bom frisar aos interessados quo
o objetivo da campanha é corri-lr falhas e
não reunir lamentações dos que acham que

.foram penalizados injustamente. Em outras
palavras, o que se quer saber é quantos fo-
ram multados por infrações qüe não podiam
cometer e não os que foram multados por
excesso de zelo ou má interpretação dos
guardas."

Umas e outras
Shell In Motors Sport t- R. Machado,

dá Shell Brasil S.Á., remeteu-me um ál-
bum em inglês, sobre a participação rja
Shell nos eventos esportivos do mundo.
Uma obra em arte gráfica e fotos coloridas.
Começa com o Rallye Londres-Austrália
em 1968, passa por Le Mans, Argentina,
Áustria, Bélgtoa, Alemanha;- Guatemala, Itá-
lia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, África
do Sul e outras nações. Do Brasil, nada...
Que* teria feito a Shell pelo desenvolvimen-.
to do automobilismo aqui? Mas a sua recla-
mada participação poderá ocorrer em 1970,
quando então figuraríamos na futura edição.

Rolly Copa do Mundo — A Ley-
land acaba de inscrever três Triunps- 2,5
PI Mk 2, noi Rally da Copa dò Mundo, a
realizar-se em maio de 1970. O carro, com
5.500 Rpm, chega aos 200 Km/h. A prova
começa em Londres e termina na cidade do
México, no dia em que sé inicia o Campeo-
nato Mundial de Futebol. O itinerário in*.
clui o Sul do Brasil. Os carros desembar-
cario no Rio e Janeiro e daqui irão àíron-
teira. O Automóvel Clube do Brasil e a
Confederação Brasileira /de Automobilislno
estão de braços dados no., cumprimento da

¦programação. O ACB è o órgão ligado à
HA.

Ford GT40 — Marcello De Paoli,
¦Scorzelli* Jorge Silva íòràm ver o GT40 de
Ney Cardoso, no Cais dò.Porto, Marcello
gostou do carro. Achou-o bem melhorado
em relação aos que viu na Inglaterra.
Quanto ao piloto ScòraeÜi,. nele fêz 8 vol-
tas na pista de Silvertone.. Náalhe *J> «6"
tranho. '¦-'-!'..-'•

* Ramon ven Biigenhoút arranjou um
Vemag azul, em Brásilia, quinta-feira, e

.disparou para o Rio. Objetivo, preparar à
sua maneira a eleição para a Diretoria da
Federação Carioca. Esse pelo menos não
usa máscara. Já mandou enviados traba-
lhar ô terreno junto a deis clubes da Gua-
nabara,. Auto-Solar - è Copacabana. Não
conseguiram os votos, mas agiram às cia-
ras. O pior é que isso foi feito depois da
afirmativa do presidente da Confederação
Brasileira de que não só seria neutro na
aludida eleição (assim deve ser) como im-
pediria qualquer .politicagem de parte de
elementos da CBA (Ramon) na Federação
Carioca. Promessa aliás reiterada.

¦ * FCA — Transpirou alguns nomes
' da chapa do sr. Amadeu Girão para a Di-

. retoria da Federação, eleições marcadas
para o dià 5 próximo: Cartaxo (FNM), um
dos bons elementos da Comissão Técnica,
irá para .a Direção desse Departamento;
Mauro Forjaz ficará na Direção de Cor-
ridas. Toda a antiga"equipe, de Girão (pis-
tas) permanecerá,: alguns promovidos.
Um dos elementos da Comissão de Justi-

• ça será. ^více-presidente.' Dois ou três oo-
mes de fora, mas ligados' ao automobilismo.
O Departamento Desportivo não será ocupar
do agora. Isso se Girão for candidato...

7'-'7,, * Manifesto — Na noite de quinta-fel-
' .ra, os pilotos davam, na aede daRodasa,

òs retoques Unais no manifesto da Asso-
ciaçáò^. dos Pilotos Cariocas em apoio à
candidatura Amadeu Girão. At* o mo-
mento em que encerro-os trabalhos desta
edição tal manifesto não chagou i imprensa.

PALAVRAS GRVZADAS
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IHORIZONtAIS: 1 — Sé-
tio ininterrupta de tiros de
metralhadoras. 7 — Painel
ou .quadro que decora um
altar. 9 — Todas as coisas.
10 — Animal carnívoro da
família dos mustelídeos. 12
— Carinhoso. 14 — O aue

respiramos. 15 — Número
indivisível. 17 — Ferma
abreviada do prefixo com.
19 — Nome dado a moitas
cerradas e- baixas (bras,
de São Paulo). 22 -i- Nome
vulgar de vários peixes de
água doce. 24 — Cheiro;

R. PORTELLA

fragrância (poético). .25 —
Provocador. 27 — Importu*
nar, aborrecer. '"' -

•VERTICAIS: 1 — Contôr*
no, arrabalde. 2 — Come-
diante. 3 — Imediatamente.-

— Precipício escancarado.
— Consistente; árduo. 6

Fileira. 7 — Aguardente
proveniente da • fermentação
e destilação do melaço de
cana-de-açúcar. 8 — Nesta

• ocasião1, presentemente. 9
Taberna. 11 — Energia;

paixão. 13 — Mamífero in-
setívoro, que tem o corpo
coberto de espinhos. 16 —
Estimação; preço. 18 — Ca-
bana indígena. 19 — Tecido
forte de Unho. 20 — Uso
geral. 21 — Aflição1. 23 —
Fruta-de-conde. 26 — Sim-
bolo químico do alumínio.

RESPOSTA DO
NÚMERO ANTERIOR

HOR.: peita — sexteto —
carta — ida — molar —
avena — ama — auto —
ut — GO — atro — aló —
Édipo — legal — anu — pa-
rar — armador — ouros.
VERT.: pêra — extrato —
it,a — te — ativo — sala —
ode — cômoda — anular —
Magé ~~ atolado — atol —
Ur — apuro — Agar, — ina
—> Eros — par — mui

BANCO DO ESTADO
FAZ PAGAMENTOS

O Banco do Estado di Guana-
bara credita em eonta;- dtpóis
de amanha, porstas 35 agências
metropolitanas; os vencimentos
da secretaria de Se«'uranca Pú-
bllca; Fundação Leio XÍII — fé-
rias; e Ifletro. :

PAGAMENTOS HA.
CAIXA ECONÔMICA .

Depois de amanhã, nas agèn-
cias de depe^tps da'Caixa pxy

¦ ¦ nòmlca Federal do Rio de ' Ja-
nelro, serão creditados ' 08 se-

' 
gulntes pagamentos: Mlnlstlrlo
di Aironiurle» —Base Aérea do
Galeão, Hospital d» Aeronáutica
np-Galeão,,Aluguel, Segunda Pa-
gadofia,, Subdlrétoria de Flnan-
ças da Aeronáutica, Manutenção
de Família, Diretoria de Aero-
náutica Civil,' Aluguel. • -' Manu-
tenção; Mlnlttérl» dí Ijté-cíté —
perp, proventos, pensões,- veneu
mentos • vantagens;': .Mlnlrtérl»
dt Mirbihi ¦—.;.CT- rirn-mBuc©

'— novembro e dezèrotee. v'i •

NATAL PARAFIÚiÒS
DE JORNALISTAS

Dia 20 de dezembro, às 13h, a As-
soclacao Guanabarlna de Impren-
sa promOTerâ feçta^de' Natal pa^-
ra os íubos.deseus associados.
A sede da ^entidade será orna-
meatada" peió* s661o. ben^érito
Abraham Medim, Incumbindo-se
da organização do programa fes-
tlvo os diretores de Relações Pú-
blicas da AGI, Oswaldo Moraes
Eboly (Vadedo) # Lute Lacallle
da Silva.

DOCUMENTOS NA
PM PARA DEVOLVER

A fim de receberem seus
documentos, deverão compare-
cer na seção de Utilidade Pú-
blica da Policia Muita/— Rua
Evaristo da Veiga, 78 — 2P — as

"seguintes pessoas: Fábio Ferrei-
ra Borges — Fabrice George
Meyer — Fátima de Lourdea
Novaes Santos — Faride Lamel-
ra Viana — Fausto Ramon Os-
mos — Feliclana de Maoedo Cas-
tro — Felicíssima de Jesus Ba-
tista — Felirio Rodrigues dos
Santos — Felix Freire Gama —
Fenny Bizinover Freihof — Fer-
.nando Valter Oliveira da Silva
— Fernando»da- Silva Jorge —
Fernando Dutra Chaves — Fer-
nando Rosenio da Silva — Fer-
nando Amaral Junqueira —
Fernando Antônio Surlan Avau-
jo — Fernando Alberto Alves da
Silva — Fernando Caetano Coe-
lho — Felipe Carneiro — Fide-
lis Gomes de Souza — • Flávio
dos Santos —, Franklin Roose-
vclt Roíin de Rosa — Flávio
Ferreira — Florêncio Ribeiro —
Fernando AIjona Almado —
Flavlo Alves Serra — Flávio Car-
doso Góes — Flavlo Intronno —

Fltvio Raimundo da Silva Je-
sus — Flávio Roberto Capistrano
Ferreira Nobre — F.Jodomüton
Torres da Silva — Frank Ja-
mes Vaaconceloa Germinio —

Franklin José Ribeiro Braga —

Frahklin dos Santos Coimbra —

Francisca Maria de Melo —
Fiancisca de Assis Silva —
Francisco Alcides — Francisco
Albino de Oliveira — Francisco
Fernandes de Souza — Francisco
de Assis Magalhães Reis — Fran-
cisco de Assis S. Barros — Fran-
cisco Solano Freire Baez —

-. Frimcisco d»: Silva — Francisco
-Fernandes Rodrigues''-^¦¦¦ Fran-

cisco Garcia da Silva — Fran-
cisca Felix da Silva — Fran-
cisco Coelher Silva — Francisco
da Conceição Marilni c - Fran- ¦

cisco Camelo da Silva.

DECORAÇÃO DE
NATAL NO Dl A 7

Sexta-feira próxima, 7, a par-
tir das lOh, no Pavilhão de São
Cristóvão, julgamento do con-
curió de decoração da cidade
para o Natal..

t TERÇA REUNIÃO
DO CLUBE DÓ OSSO

. Reunião dp Club», do Osso es-
tá marcada para terça-feira, na'
clínica radiólógica Emílio Amo-,
rim, Rua Sorocaba, 464. No pro-
grama, os drs. Donato D'Ange-
Io, Silvestre Godinho (Policia
Militar), Adolfo Melo e Jamil
Haddíd falarão sobre temas de
sua especialidade. Patrocínio do
Registro Brasileiro de Patologia
óssea e do Hospital da Cruz
Vermelha Brasileira. Informa-
ções com os drs. Cláudio Lemos,
Carlos S. Ferreira e Carlos José
Serapião: Avenida Churchul, 34,
sala 1.202.

CURSO DE ARTE
MODERNA NA ABI

O Curso de Avte Moderna nt
Associação Brasileira de Im-
prensa, terá lnscrlç»5es por mais
uma semana. Procurar a uecre-
faria da ABI, Rua Araújo Porto
Alegre, 71, 7? andar, telefone ....
222-2070, das 9 ás 17h.

FOG NAS ZONAS
NORTE E SUL

A SURSAN está aplicando o
Fog — inseticida nebulizjdo, a
partir de 0h30mih, nos seguln-

tes locais — Tijuca — Henriqu»,,
Fleiuss, Ângelo Agostinho, Bom
Pastor, Barão de Plrassununga,
Guapiara, Desembargador Isidro,
Enes de Souza, Silva Gulma-
rães, Henry Ford, Conde de Bon-
fim, Clóvis Beviláqua, José Hi-
gino. Barão de Mesquita, Major
Ávila, Maracanã, São Francisco
Xavier, Visconde Itamarati, Ja-
ceguai, Santa Luiza, Almirante -

Cândido Brasil, Ribeiro Guima-
rães, Maxwell, D. Zulmira, Ave- ,

»nida 28 de Setembro, Felipe Ca-" "

marãd, Teodoro da Silva, Perei-;
ra Nunes, Barão de Mesquita, .
Mata Machado, Turfe Clube,
Izidro Figueiredo, Eurico Ra-

.balo •'•Avenida Paula-e Sóiiza;'
Zona Sul — Ruas 'Alberto de
Campos, Almirante Saddock de
Sá, BarSo d* Jaguarlbe, Nasci-
mento Sljva, Barfio da Torre,
Farine de Amoedo, Visconde de
Plrajá, Prudente .de . Morais,
Montenegro, Anibal Mendonça^
Garcia D-XvUa, Maria' OJiitéria,
Joana Angélica) General Ve-
nüinclo Flores, Dias Ferreira,
^rlstide* Spindoía, Av. San

.Martin, General Artigas, Av.
Delfim Moreira, Afrânlo de Me-
IP Françó,,;. Xtabrànté Guilhen,'BartoibmeU.; 

Mltre, Atàulfo de
Paiva, Carlos CMn\ Cupertino
Durão, José Linhares c João
Lira. ii -,

ÍXolas Médicas
O Curso sobre Temas de Organização:« ÁdminiííráçfioHospitalares, em realização?' nc* Cerítrd :dé;JSstudos daC. S. Santa Teresinha, prosseguirá àò7 dia ^de novembro,terça-feira, com o seguinte programa:. às^Ob; "Auditoria 

iné-dica, prof. Gennyson Amado; às 21h, Serviço Social Mé-dico, prof.a Djanira Passos Guieirq..

#. Hoje. l.° de novembro, sábado, às 9h30min,' será en-cerrada a IV Jornada do Hospital de Ipanema, com amesa-redonda sobre "Infecção no hospital", sendo coorde-
nador o prof. Gennyson Amado e com diversos participantes.Às llh, haverá a palestra de encerramento dos trabalhos,
com uma conferência do dr. Murillo Corrêa da Silva, su-
perintendente do INPS na Guanabara.-

No dia 3, .segunda-feira, às 13h30min, reúne-se o Centro
de. Estudos do Hospital Mário Kroeff (Rua Magé, 326,

Penha), com o programa: dr.. Gilberto Luiz dos Santos Sal-
gado e dra. Áurea Teresinha Sandri, "Tratamento do câncer
do ehdométrio". "t" ¦{"-

t) De 16 a 20 de' novembro, em dependências do Hotel
Glória, em Caxambu, serão realizados os trabalhos do

I Congresso Brasileiro de Hepatologia. No dia 16, o prof.
Clementino Fraga Filho fará a alocução de abertura; Além
dos quatro painéis sobre os temas oficiais, haverá o Curso
de Atualização ' sobre Hepatologia, organizado e dirigido
pelo prof. Luiz Caetano da Silva, de São Paulo. Inscriçõe.»
na Secretaria da Sociedade, à Av. Rio Branco, 257.

No dia 11, às 14h, reúne-se a Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatoíqgia, a fim de discutir o Plano Na-
cional de Residência, já.' aprovado em reunião dos chefes
de Serviço, realizada em julho de 1069, em São Paulo.

O Curso sobre Urgências Abdominais, organizado pelo
dr. Umberto Perrota, terá início no dia 3 de novembro, às

20h, com aulas diárias, até o dia 14. Inscrições na sede da
SMC, do RJ, Av. Mem de Sá, 197. .

0 Até o dia 15 de dezembro continuam abei-tas as inseri-
ções para os candidatos à Residência no Conjunto Sana-

torial Raphael de Paula e Souza, Hospital-Escola da Cam-
panha Nacional contra a Tuberculose, sendo de 1 ano para
a Tisiologia Clinica e 2 anos pára a Cirurgia Torácica. In-
formações na .sede do conjunto,, no km 11 da Estrada dos
Bandeirantes, Jácarepaguá.
"f 

AI JorriàdaBrasiíèira dé Microbiologia, promovida pela
Sociedade Brasileira de Microbiologia, será nos dias 4eü
de novembro, em dependências do Instituto dè Microbiologia
da UFRJi sob o patrocínio do- Conselho Nacional de Pes-
quisas, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da GB, e da
CAPES. Haverá mesas-redondas sobre Raiva, Alergia mi-
crobiana, Aspectos industriais da Microbiologia, Micróbio-
logia do solo e Resistência microbiana a drogas. Inscrições:
Departamento de Microbiologia Médica do IM da UFRJ (Av.
Pasteur, 250).

FERNANDO SEIDL

Correio do Norte

• NEWSA CAMPOS

GOVERNO BAIANO NO RIO — Altas personalidades
da Bahia se deslocaram para o Sul do País no início desta
semana, com a finalidade de assistir à posse,do presidente
¦Garrastazu Mediei. Encontram-se no Rio: governador Luiz
Viana Filho, prefeito Antônio -Carlos Magalhães, Luiz Viana
Neto, secretário das Municipalidades, Luiz Prisco Viana, se-
cretário de Imprensa, e Ângelo Calmon de Sá, secretário da
Indústria e do Comércio.

ORTOPEDIA INFANTIL — O dr. Lauro Evaristo Bue-
no, mineiro radicado-no Rio, está concluindo no Hospi-
tal Estadual Jesus, famoso em Ortopedia Infantil, a Resi-
dêncla Ortopédica. Explicando: a Residência, atualmente
etapa obrigatória na vida de um médico que se especializa,
é um curso pós-graduação sobre determinada especialidade.

PRIMEIRA VISITA — Aguardando para breve a pri-
meira visite da cegonha, a senhora Liana Magalhães Costa,
residente no Rio e esposa do sr. Antônio Carlos Magalhães
Costa, resolveu esperá-la em sua. terra. Com este objetivo
seguiu a semana passada para Natal. A jovem senhora é
filha do jornalista Aderbal França, membro da Academia de
Letras do Rio Grande do Norte.

RECITAL — Demonstrando excelente domínio do piano,
Gilberto Lourenço Gomes proporciorwu um agradável reci-
tal no auditório da ABI. Na primeira parte apresentou Bach
e Beethoven. Na segunda, Chopin, Villa-Lôbos e Bratims.
Ao tocar as músicas do compositor brasileiro, o jovem pia-
nista foi calorosamente aplaudido, em virtude da magnífica
execução.

MANAUS, FRANÇA E BAHIA — Numa só semana em-
Paris foram exibidos os filmes brasileiros Deus e o Diabo
na» Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade
contra o Santo Guerreiro, conhecido no exterior como An-
tônio das Mortes. Todas estas películas foram dirigidas pelo
talentoso cineasta baiano Gláuber Rocha. Também no Fes-
tival Norte de Cinema Brasileiro realizado em Manaus, os
baianos não fizeram por menos: Olney São Paulo concorreu
com Manhã Cinzenta e Geraldo Sarno com VHallno Lam-
pião, Helena Ignez. foi premiada como melhor atriz em A
Mulher de Todos e Gilberto Gil e Capinam receberam prê-
mio.por Brasil Ano 2000, considerada a melhor música.

CÁRIE DENTARIA — Esteve no Rio, proferindo confe-
réncia na 17.* Assembléia Médica do Hospital dos Servido-
res do Estado, sobre Cárie Dentária, o dr. Edrisio Pinto,
diretor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco e pre-
sidente da Associação Nordestina de Ensino Odontológico.

MEDALHAS — Nas Olimpíadas Internas do Colégio São
Vicente de Paulo, em Petrópolis, o estudante José Marcos
Campos Rebello de Mattos conquistou três medalhas: 1.°
lugar em basquete «futebol de salão e 2.° lugar em na-
tação.

HOTEL EM CÚPULA DE VIDRO — Em conferência
na Sociedade Mineira de Engenheiros, o arquiteto Sérgio
Bernardes declarou que o seu principal projeto é o Grande
Hotel de Manaus. Será construído com os seus jardins, no
interior de uma cúpula de vidro, terá refrigeração e ventila-
ção tropicalizadas, a fim de que os hóspedes não sofram os
rigores da temperatura local.

GEÓLOGOS EM SALVADOR — Está sendo realizado
esta semana, em Salyador, o Congresso de Geologia patroci-
nado pela Sociedade Brasileira de Geologia, reunindo goó-
logos de todo o Pais e do exterior.

7.- %. F...A.

(llPPÊ oti o segredo da
tecnologia brasileira

Dizer que no Brasil convivem'o passado, o presente e
o futuro não é dizer tudo. Na verdade, tudo se mistura às
vezes numa desconcertante antecipação. Toma-se um :avião
a jato no Rio e duas horas depois está-se no coração da
selva, diante do vestíbulo da idade da pedra entre ps Índios
do Xingu. Vai-se à Ilha do Fundão, a 2C minutos do centro
do Rio de Janeiro, aíi mesmo de onde partem os aviões c
encontra-se o Brasií ao lado do que há de mais avançado
em tecnologia no mundo inteiro. O mesmo Brasil que tem
fome de know-how e de mercado para. aplicá-lo, para sair
da angustiante situação de colonato cientifico em que pa-
rece modorrar. Chama-se esse milagre COPPE: Coordena-
ção dos Programas Pós-Graduados de Engenharia, da Uni-
versidade'do-Brasil.-7^'^tt.,objetíVo,-«é. formar técnicos brasileiros ou estran-
géifol^yg^au 

'de^méstre' ou:' doutor. Cqmo se faz há tantos
ailc^vna^^ onde'nossos estudantes ainda
vão^uscarespeciáíização com grandes sacrifícios. Resultado:
nos seus 6 anos de existência, contando com a inteligente
e generosa colaboração do BNDE e de poucas organizações
internacionais, a COPPE atingiu uma situação tal que não
há-uma única universidade brasileira, hoje, que não tenha
em seus quadros um mestre especializado numa de suas
oito categorias de engenharia.

I
i_ OBJETIVOS

A grande expansão industrial que se vem verificando
no'Brasil nos últimos anos — 'reconhara 

a rOBPJL— requer
um número crescente de profissionais criadores, capazes de
desenvolver novas técnicas, processos, métodos e aparelha-
gem. Esses profissionais devem ser formados e treinados a
uma taxa acelerada. Anualmente, um certo número de es-
tudantes brasileiros procura centros de estudos pós-gradua-
dos no estrangeiro para continuar os seus estudos. M*uito--
ficam por lã mesmo ou vão depois.

Os programas têm por objetivo dai- aos formados cm
escolas brasileiras a oportunidade de estender os seus co-
nhecimentos sem deixar o País, possibilitando-lhes a' obten-

-ção de graus de mestre e de doutor em ciência de enge-
nharia. Além disso, os programas são abertos a estudantes
estrangeiros que aqui vêm completar a educação universi-
tária. Os cursos são mantidos em nível comparável ao dat
melhores instituições de ensino do mundo.

Dentro desse esquema tem-se conseguido um mínimo do
desejado enlrosamento da universidade com a indústria. A
estrutura da ponte Rio—Niterói, projeto do engenheiro An-
tônio Alves de Noronha Filho,- foi toda equacionada e re-
solvida por. uma jovem equipe cuja idade, média está na
faixa dos 25 anos. A Petrobrás fêz convênio com a COPPE
para pesquisa- de uma membrana permeável especial que
atenda as características do petróleo brasileiro, nos proces-
sos de separação de seus derivados. Também da Petrobrás
é o contrato para as pesquisas de obtenção de proteínas do
petróleo, assunto da mais alta importância num mundo cada
vez mais carente de alimentos, tomando por base a expe-
riência'pioneira "do Japão.

INÍCIO

Os programas de pós-graduação de Engenharia, ini-
ciaram-se na Universidade do Brasil (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro), em 1963, com a realização do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química.- O
esquema inicial para a implantação desse primeiro pro-
grama resultou da viagem de uma comissão credenciada
pela Congregação da Escola de Química aos EUA em 1960.
As visitas mostraram a importância dos cursos dè pós-
graduação no preparo de pesquisadores, professores e en-
genheiros criadores e também o efeito benéfico que os cur-
sos de pós-graduação têm nos cursos de formação, tor-.
nando-os atualizados.

Um esquqma foi posteriormente apresentado ao semi-
nário "Reforma Universitária e o Ensino de Engenharia",
patrocinado pelo Clube de Engenharia, em 1961. Em agôs-
to desse ano, vieram ao Rio, sob o patrocínio da Organi-
zação dos EstadoS Americanos os diretores das Escolas de
Engenharia das Universidades de Houston e Texas. Êsíes,
em conjunto com professores da Escola de Química e Es-
cola de Engenharia, estabeleceram um plano para um cur-
so de pós-graduação em Engenharia Química e Mecânica,
o;ue foi apresentado ao coordenador brasileiro do Ponto IV.

Com a criação do Instituto de Química da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro e seu funcionamento em fe-
vereiro de 1962, esta entidade ficou à testa do curso, atra-
vés de sua Divisão de Engenharia Química, congregando
as cadeiras de Química e Engenharia Química das Escolas
de Química, Engenharia, Medicina, Farmácia e' Filosofia.

Para despertar a-atenção dos interessados em mestrado.'foram realizados ainda em. 1962 cursos curtos e intensi-vos sobre diversos assuntos de Engenharia Química, apoiado?¦ em conjunto pela Organização dos Estados Americanos, Uni-
versidade de Houston e. Conselho Nacional de Pesquisas.

DESDOBRAMENTO

Em março de 1965, teve início outro programa de pós-
graduação de Engenharia (Engenharia Mecânica), e como
conseqüência imediata, chefes de departamento de diver-
sos outros ramos de Engenharia se interessaram na pre-
paração de seus programas de pós-graduação. Para evitar
dispersão de esforços, decidiu-se unificar as diversas ini-
ciativas, e em junho de 1965, foi criada a Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação de Engenharia. Em 1966, a
UFRJ, através da COPPE, iniciou programas de pós-gra-
ciuação de Engenharia Metalúrgica e Engenharia Elétrica.

A unificação surtiu bons efeitos e logo a demanda em
prol da criação de outros programas se fêz notar. Dessa

. forma, decidiu a COPPE criar o programa de Engenharia
Civil, bem como ampliar as opções nos programas já esta-
belecidos. Posteriormente, em março de 1967 foram cria-
dos também os'programas de Engenharia Naval e da Pro-
dução. Em março do ano passado, teve início o programa
de Engenharia Nuclear dentro de convênio existente entre
a UFRJ e a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esse
programa conta com estreita cooperação do Instituto de
Engenharia Nuclear, que funciona próximo à COPPE, na
Cidade Universitária.

APOIO E SUBVENÇÕES

O principal agente subvencionador da COPPE é o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico, que cobre as
cespesas com salários, bolsas, equipamentos e bibliogra-
fia técnica. Os programas de assistência técnica estran-
geira enviam professores. Participam também órgãos bra-
sileiros de apoio à pesquisa e concessão de bolsas: Con-
selho Nacional de Pesquisas, Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior e a Divisão de Coope-
ração Intelectual do Ministério das Relações Exteriores. A
UFRJ contribui para as despesas com salários, manuten-
ção e material dê consumo. Empresas estatais e privadas
contribuem principalmente para projetos de pesquisas tec-
nológicas conduzidas por professores da COPPE e candi-
datos ao mestrado e doutorado.
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2.° Caderno CORREIO DA MANHÃ, Sábado, 1 de novembro de 1969

Correio no Ensino Manoel Antônio Barroso

TARSO DESPED&SE
E MOSTRA SALDOS DA

SUA ADMINISTRAÇÃO

EDUCAÇÃO

Foi um trabalho complementar da jornada da obra
revolucionária, do qual podemos contãr~~coTTío~~saido~a--di-
minuição da angústia das famílias brasileiras, com a aber-
tura das portas das Universidades, elevando de 182 mil
para 383 mil o número de alunos nas faculdades e a pro-'
moção do MEC, em 1970, para 2.° lugar de todos os Mi-
nistérios civis no recebimento de verbas — declarou on-
tem, o sr. Tarso Dutra, ao despedir-se áe amigos e fundo-
nários do Ministério da Educação.

Após salientar que a Solenidade não era uma despe-
dida dos amigos e funcionários, porque se tratava de uma
transmissão de cargo e que continua à disposição, noutra
área, da dedicada equipe, o sr. Tarso Dutra afirmou que,"todos fomos obrigados, há 31 meses, a enfrentar dificul-
dades que somente com a paciência, o rigor no cumpri-
mento de nossos devères foi possível superar".

Em vez de desanimar, deprimir, as críticas e hosti-
ftlades vinham exigir de nós maiores estímulos — disse —

para que pudéssemos levar a termo nossa missão.

Frisou o sr. Tarso Dutra que, "o processo educacional
experimentou, após 1964, uma sensível transformação, pois,*
deixando de lado critérios improdutivos e apenas de res-
sonância política, o MEC passou a ter uma gestão técnica,
voltada para uma política de eliminação dos principais pon-

tos de estrangulamento nos diversos graus de ensino, no
aperfeiçoamento do pessoal de' nível superior e na ordena-
ção de um esquema cultural em bases sólidas".

A seguir, o ex-ministro citou a criação do salário-edu-
cação, o censo escolar e a realização da Conferência Na-
cional de Educação "para debater a problemática dp ensi-
no no País", e o estatuto do magistério superior, "documen-
to reclamado pelos, mestres por mais de dez anos", como
as primeiras vitórias da Revolução, acrescentando ainda,
o prestígio atribuído ao Conselho Federal de Educação e o
surgimento do Conselho Federal de Cultura. Prosseguiu
lembrando realizações como a reforma universitária e a re-
gulamentação de várias carreiras de nível superior.

— Nos últimos trinta aneses — asseverou.— o esforço
do segundo governo da Revolução se mostrou da mais alta
rentabilidade. Em todos os setores do processo foram to-
madas providências da maior profundidade. A reforma uni-
versitária é uma realidade e começa a dar seus primeiros
frutos. Neste campo, o trabalho da Revolução conseguiu
talvez lograr o seu maior tento.

Noutro trecho do seu discurso, declarou: "Depois de
estudos acurados, o Governo verificou'ser a'escola média,

para milhares de jovens, não apenas uma estação entre o
ensino primário e o superior, mas um nível final, digno
de merecer mais atenção em um país que tem mais dal
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metade de sua população menor de vinte « um anos- -Sem
eliminar o sentido tradicional do ensino secundário, o.MEC
mecanizou um ginásio, no qual os. estudantes possam en-
saiar, em ritmo didático,-.suas tendências. As primeiras ex-
perlências, em curso em vários Estados, já autorizam novas
iniciativas, inclusive internacionais."

SOLENIDADE
i

Antecederam o ministro, como oradores na reunião de
despedida, os professores Luís Barreto Filho, presidente do
Conselho Federal de Educação e Arthur César Ferreira Reis,
presidente do Conselho Federal de Cultura. O sr. Bar»
reto Filho destacou a administração do sr. Tarso Dutra
"que ficará assinalada por marcos positivos de um traba»
lho dinâmico, realizado em prol da educação no Brasil".
Lembrou o professor Barreto Filho que o sr. Tarso Dutra,
assumiu a Pasta num ambiente "hostil, enfrentando uma
das maiores agitações nacionais já verificadas". E acres-
centou: "a sua sobriedade, tolerância e inteligência acaba-
ram por se impor a esta turbulência e fazer sentir o úe-i
«envolvimento".

O segundo orador, professor Arthur César Ferreira
Reis, voltou a enaltecer a pessoa do sr. Tarso Dutra, que
"deu exemplo de inteligência que o posto de ministro
exige".

Conselheiros do CFE e CFC, representantes de reitores
de vários Estados, professores, amigos e funcionários do
MEC participaram da solenidade de despedida, que teve lu-
gar no 2.° andar no Ministério da Educação e Cultura.

JORNALISTAS

Tarso se despede do MEC

Recebendo os jornalistas que fazem a cobertura do
MEC, o ministro Tarso Dutra agradeceu a cooperação dada
à divulgação dos assuntos do Ministério, afirmando que "os

aplausos me estimularam e as criticas construtivas* recebi
para que pudesse produzir mais. Não levo nenhuma má-
goa no coração, por mais que tenha sido criticado, pois na
verdade a opinião de um difere 

'da de outro. Creio que
cumpri o que meu dever, realizando as reformas que pro-
meti, a do ensino superior e a que deixo em.discussão, do

PRÊMIOS EM LIVROS

PARA OS MELHORES

ESTUDANTES DA GB

O Grupo Executivo da Indústria do Livro (GEIL) do Mi-
nistério da Educação e Cultura, o Instituto Nacional do LJvro,
a Fundação. Nacional do Material Escolar, e outras entidades
ligadas à edição de livros premiaram os melhores alunos das
escolas da Guanabara, oferecendo coleções que vão desde as
obras de consulta até as enciclopédias, das gramáticas aos
livros de ficção científica. A relação dos colégios e dos es-
colares premiados é a seguinte:

COLÉGIO ESTADUAL PROF. F. A. GABAGLIA — Vil-
ma Fellciano da Silva, Berenice Galvão e Angela Mareia dos
Santos.

COLÉGIO SAO BENTO — Franclsc Fandino Oliveira,
Mário Domlngues Simões, .Noaltir Martins" Ferreira Júnior,
Paulo de Souza Carvalho e Paulo de Souza Coutlnho.

CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARA-
DORAS — Lourdes Regina Martins Vidigal, Maria Sueli Ri-
beiro Corrêa, Sônia Alves de Souza e Leni Joaquim.

COLÉGIO SAO PEDRO DE ALCÂNTARA — César Au-
gusto Santos Frota, Francisco José Soares da Costa, Eduardo
Martins Pereira e Jorge Alberto de Castro Silva.

COLÉGIO ESTADUAL SERAFIM SILVA NETO — Ma-
Teresa Viana R. de Matos, Paulo Ribeiro Guth, Lúcia Hele-
na Tavares Viegas, Heloísa Célia Teixeira Ramalho e Valéria
de Andrade..

COLÉGIO STELLA MARIS — Cynthia Rouanet Macha-
do de Melo, Helena Maria Gomes Bezerra de Menezes, Cris-
tina Moraes de Oliveira e Lia Santos Braga.

COLÉGIO ESTADUAL TERESA CRISTINA — Anselmo
Jorge de Souza, Glória Maria dos Santos Silveira, Cliveraldo
de Andrade Freire e Paulo Roberto Godinho.

GINÁSIO TIJUCA-URUGUAI — Petronilha Alcântara
da Fonseca, Cid Carlos da Motta Costa, Manuel Alves Sant'
Anna e Sônia Maria Costa' Ferreira.

GINÁSIO VÀSÇO. DA GAMA — Malvina de Souza Car-
riço, Panayota Steiios Neta, José Antônio Martins Assunção
e Helena dos Santos Pedreira.

COLÉGIO VEIGA DE ALMEIDA — Gildeth Moreira, Ad-
milson de Jesus Reis e Luis Guilherme C. Rocha.

GINÁSIO IRMÃ ANGELA — Jorge Rodrigues Patrício,
Regina' da Conceição Silva Mltrano, Elisabeth Alves de Aze-
vedo e Tânia Ribeiro Gouvêa.

GINÁSIO SAGRES — Célia Maria do Nascimento Rocha,
Tânia Rocha de Vasconcellos, Márcia de Jesus Siqueira e Ma-
ria Lúcia Florentina dos Santos.

GINÁSIO INDUSTRIAL THOMÉ DE SOUZA — Maria
Bernardete Albuquerque, Ana Lúcia Alves dos Santos, Ronal-
do do Nascimento Vianna e Maria Cristina Ayres de Souza.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO — Lourdes
Martins Vidigal, Marta Sueli Ribeiro Corrêa, Sônia Alves de
Souza e Luci Joaquina.

COLÉGIO ESTADUAL PROF. JOSÉ ACCIOLI. - Diniz
LopesTNèforClenice Ferreira Neto e Dulce Maria da Conceição
de Carvalho.

GINÁSIO ESTADUAL NÜN'ALVARES PEREIRA — Jo-
sé Albano Abrantes Coelho, Maria Augusta de Mello, Maria
José Pereira Matias e Dulce Maria Abrantes Coelho.

COLÉGIO ESTADUAL AMARO CAVALCANTI — Dario
Stelling de Castro, Jorge Augusto Cabral de Paiva, Fernando
José Abrantes Rodrigues e Carlos Alberto Abrantes Rodrigues.

INSTITUTO MENINO JESUS — Mareia da Silva Pires,
Roberto Nogueira Fontoura, Luís Peres de Azevedo e Aline
Muniz Caraciki.

GINÁSIO ESTADUAL SAO JOÃO DE BRITO - Maria
Regina de Vasconcelos Barbosa, Lucy Gonçalves Mendes, Sil-
vio Fernando do Amaral Alves e Antônio Carlos Gomes dos'San''"?.

GINÁSIO JOÃO XXm — Maria Cristina Allak de Quei-
roz, Maria de Lourdes Martins Rebelo e Idorlete de Fátima
Rodrirjes.

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ PEDRO VARELA — Ruy
Antônio de Abreu, Cosme José do Nascimento, Manoel Llndi-
nalvo Santos e Imaury Cabral'da Silva.

GINÁSIO LARANJEIRAS — -Ângela Maria de Oliveira.
José Antônio, dos Santos Borges, Mônica da Luz Moreira e
Maria Aparecida Cardoso.

COLÉGIO LEMOS DE CASTRO - Marcelo Jorge de
Carvalho, Regina Célia Nobve. Vitor Manuel Moraes Alho e
Walbex Campello da Silveira Chaia.

COLÉGIO MADUREIRA — Valéria Pinto Moreira, Lu-
cimar Silva Padilha, Isaura Tremontino de Carvalho e Barbara
Iara de Souza Fernandes.

GINÁSIO ESTADUAL MARECHAL MACHADO BITTEN-
ensino fundamental''.
COURT — Almir César Soares, Francisco José Costa Nunes
e Anderson Jotta Alves.

GINÁSIO MARECHAL HERMES — Luiz Carlos Carvalho,
Roberto Otávio da Silva. Mareio Campello Rodrigues e Re-

' glha Célia Vidigal de Lacerda.
GINÁSIO MARECHAL LOTT — Maria das Graças Silva,

Rita de Cássia da Silva Ascenção, Maria Leonor Billerbek
Pereira e Lida Maria Souza Sampaio.

COLÉGIO ESTADUAL REV. MARTIN LUTHER KING —
Maria Tercza Leão Costa.

GINÁSIO ESTADUAL MÁRIO PENA DA ROCHA — Ma-
ria Christina Labuto Fragoso. Rubens Sampaio da Câmara o
Alexandre Vieira de Castro Cantarino.

COLÉGIO VEIGA DE ALMEIDA — João José Barreto,
Luiz Guilherme Carvalho Rocha, Francisco das Chagas de
Carvalho e FrancebCO Kasnowski.

COLÉGIO JOÃO LIItA — Maria de Fátima Miranda, Fá-
tuna Helena da Casta Mattos, Sérgio Luiz de Bar. os e Rodney
üe Barros Faria.

COLÉGIO ESTADUAL PROF. LOURENÇO FILHO - Ana
Lúcia Moura. Tânia Regina Correia Garcia, Cristina Bezerra
Caetano, Lyse Maria Corrêa Garcia, Mareia de Carvalho Gl-
ambronl e Eduardo Marques Porto Mendes.

INSTITUTO LAFAYETTE — Flávio Cure Gomes Palheiro,
Antônio Carlos Monteiro Frias, Eumar Barroso Damasceno e
Jorge César Zurita Nunes Pereira.

COLÉGIO SANTO AGOSTLNHO - Abelardo Lustosa Lima,

Carlos Fatiando de A. Lopes, José Ricardo R- T. Alves e
Eugênio Hahn Epprecht.

GINÁSIO ESTADUAL CHARLES OICKENS - Eduardo
Ribeiro Corrêa, Ana.Jandira Castello Altamayer, Nina Lúcia
Bastos Barbosa e Lia Magno de Carvalho.

GINÁSIO SAO JORGE DA PAZ — Iara Rosemar Mo-
reira Garcia, Luizette Setúbal Primo, Ivan Santoro de Cai'-
valho e Jorge da Costa.

GINÁSIO ESTADUAL LUIS DE CAMÕES — Roberto
Luiz Pimenta, Sônia Maria de Araújo, Maria Helena Machado
Barbosa e Maria de Fátima Chaves de Melo.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO MÉXICO — Zumar
Gouvêa Barros, Maria Aparecida de Barros, Laurinda Maria
Lopes e Jorge Morais Barcellos.

GINÁSIO ESTADUAL PEDRO BRUNO — Maria Eugênia
Gonzalez Praça, Luiz Sá de Araújo Neto, Juliana de Moraes Paiva,
Lúcia Helena da Silva Rosa e Sandra Regina Soares dos Santos.

COLÉGIO ESTADUAL PEDRO I - Rute da Silva Neves Filha,
Tânia Nascünento Mesquita, Sônia Santana do Nascimento e He-
loisa Helena Prado Aguiar.

GINÁSIO ESTADUAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS -
Carlos Oswaldo de Oliveira Ramos, Osmar Irajá Martins Dor-
neles, Maricy Lucchese Torquato da SUva e Walter Santos Filho.

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SOUSA DA SILVEIRA
Eliane dos Santos, Lenice do Valle Almir Lemos Nogueira e

Silvio Antonic^GõTiplves^a-Silva^
COLÉGIO REGINA COELI — Regina Célia Maciel Lopes,

Karin Gertind Nõcker, Regina Baptista Rodrigues • Cristina
Prado Faria.

COLÉGIO ESTADUAL REPUBLICA ARGENTINA — Alcides
Cordeiro de Araújo, Leonardo dos Anjci,.Antônio de,Jesus Bor-
ges Pinho e Arlindo Costa.

COLÉGIO RIO DE JANEIRO — Sérgio Roberto Betai, Vilma
Castanho Cosme, Reiualdo Assis Schmitt Júnior e Paula Brugger
Neves.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO RIO GRANDE DO SUL
Jacyra Ayres da Silva, Vera Lúcia de Magalhães, Geraldo Ma-

ximiano Santos e José Luiz de Araújo Aguiar.
GINÁSIO ESTADUAL SANTA CATARINA — Sandra. Maria

Cordelli de Figueiredo, Márcia Glória de Azevedo Lessa, Eldon
Gomes *da Silva e Angela Maria Stephan.

GINÁSIO ESTADUAL INFANTE DOM HENRIQUE - Marcus
Antônio Bruno Albuquerque, Ingrid Margaret Hald Madsen, An-
dré Santos SanfAna e Sheila Machado Pereira.

ESCOLA NORMAL E GINÁSIO NOSSA SENHORA DA PIE-
DADE — Alba Cristina Cardoso de Azevedo, Wang Shu.Chen,
Maria Cristina de Freitas Walmsley e Tereza Cristina Viana
Saldanha, Ivan Lopes Salgado — Rua Afonso de Carvalho, 54.
(Não consta o Colégio) - 3.» Série. Carmem Silvia Nora Dias

3.» Série — C. Imaculada C. de Maria, .Elsio de Souza Oli-
veira, C. Irineu Marinho — 1.» Ano — Amélia Adelaide Lourdes

3:> Série — Colégio Jacobma.
, COLÉGIO SANTA ÍIRSULA — Lusiaria Mandina, Sandra
Barroso Kruel Vianna, Sandra Avelino Gonçalves e Ana Ma-
ria de Andrade. ;

COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC — Mana Inez Ri-
beiro, Olívil Ferreira de Miranda, Milton Jouzão Costa e
Anunciação (Fernandes. .„,„„.

GINÁSIO INDUSTRIAL GOMES FREIRE DE ANDRA-
DE — Daniel Ângelo Silvestre, Francisco Roberto Portella De-
iana, Alzira Tereza Garcia Lobato e Glória Maria Alves Fei-
tosa.

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ERNÂNI CARDO-
SO — Selma de Moraes Marlano da Silva, Tânia Ribeiro de
Oliveira Maurício Esteves das Dores e Adir. Santos de Abreu.

COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO N. Sa. DA PAZ —
Rubem Alam de Santa Rosa, Laüra Wolf Costa, João Rober-
to Gomes Bezerra e Cléa de Almeida Calixto.

COLÉGIO SANTA ROSA DE LIMA — Neusa Teixeira da
Cunha, Maria Cecília Schmidt Coelho, Suzanna Maria Maciel

Moss e Elisabeth Raja Gabaglia da Fonseca.
GINÁSIO INDUSTRIAL JOSÉ DO PATROCÍNIO — Ri-

cardo Cunha da Fonte, Ulisses Rodrigues de Assis e Sônia Re-
glna de Almeida.

GINÁSIO DR. PAULO GISSONI — Rita Cássia Costa
Ribeiro, Manoel Antônio de Menezes Filho, Vera Lúcia Fer-
nandes Salles e Francisco Lima da Costa.

GINÁSIO CULTURAL JACAREPAGUA — Valdomirb de
Assis Segura Júnior, José Mauro Costa da Silva, Dimas de
Fátima e Dóris Neyde d'Able e Silva.

INSTITUTO SOUZA_LEAp_— Nelson Pinto Neto, Maria
. Beatriz de Medlna, Isabel OTJwyer de Macedo e Patrícia Ma-

ria Rotundo Dick.
ESCOLA NORMAL E COLÉGIO MARIA IMACULADA —

Margareth Prinz, Maria de Fátima Dias de Carvalho, Márcia
Affonso Gaspar e Eliza Regina Batalha, de Góes.

COLÉGIO ESTADUAL CELESTINO DA SILVA — Paulo
Roberto Soares, Carlos Augusto da Silva, Antônio Gomes de
Figueiredo e Ito Fernandes Gonçalves.

INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS — Maria Goreti de
Oliveira, Lygia Maria Soares Fernandes Vieira, Mina de Fá-

tima Coimbra Benevello e Sandra Baggetti.
GINÁSIO ESTADUAL ABRAHAO JABOUR — Teresinha

Santos do Oliveira, Márcio Ronaldo V. C. Laranjeira e José
Manoel de Melo Gomes.

COLÉGIO ESTADUAL BENTO RIBEIRO — Ivan Tole-
do Campos da Silva, Kátia Bake, Lúcia Regina da Paixão e
Rosângela de Afaújo Pinto.

GINÁSIO ÁLVARO REIS — Helena Júlia Moitta Monte,
Elizabeth Maria Garambone Sampaio, Gerson Schanaider e

Austeclynio Pereira.
INTITUTO BATISTA AMERICANO — Jorge Luís Fer-

reira, Célia Regina Godinho da Fonseca, Ana Jussara do
Valle Pinto e Sheila de Oliveira Costa.

COLÉGIO ESTADUAL ENG? BERNARDO SAYÀO —
Ivaldo Vieira Silva Cunha, Antônio dos Santos Marques, Al-
bano José de Macedo e Cheila Ribeiro dos Santos.

COLÉGIO ESTADUAL PROF. CLÓVIS MONTEIRO —
Antônio Carlos Martins Moraes, Maria Fátima Martins da
Silva, Margarida Alonso Castanheiro e Cláudio de Almeida
Lima.

COLÉGIO ESTADUAL CIDADE DE LISBOA — Lenice
Rosa de Sousa, Maria Edite Freire da Rocha, Jair Soares da
Silva c Witamar Limeira Silva.

COLÉGIO COMPANHIA DE MARIA — Cândida Regina
Martins, Isaura de Castro Evangelho, Cristina Farsette Fi-
nheiro « Carmen Beatriz Perez.

TELEDUCAÇÃO TEM

ENCONTRO NACIONAL

NA GUANABARA

Será realizado na Guanabara o Primeiro Encontro Na»
cional de Teleducação de Adultos. O conda ve será reali-
zado de 3 a 15 de novembro.

O Encontro, que será coordenado pela Fundação Edu-
cacional Padre Landell de Moura — FEPLAN, — de Pôr-
to Alegre, é uma promoção da Fundação Konrad Ade-
nauer, com participação do Ministério de Educação e Cul-
tura e Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa,

Os objetivos do Encontro são: examinar a problema-
tica daplaniíicação de teleducação de adultos; enfatizar
o papel da teleducação no. desenvolvimento, através de
programas qué atendam às necessidades regionais e na-
cionais;: efetuar uma_análíse das realizações de programas
de Educação de Adultos desenvolvidos através da teledu-
cação do País.

A. Comissão Nacional será constituída pelo Ministério
da Educação e Cultura, Ministério do Planejamento, Minis-
tério da Agricultura, Ministério das Comunicações, Minis-
tério do Trabalho, Serviço de Rádio e Difusão do MEC,
Movimento Brasileiro de Alfabetização e Fundação Centro
Brasileiro de Televisão Educativa. )

'.. O^temário a ser desenvolvido ho Encontro Nacional
de Teleducação já foi aprovado, sendo os seguintes itens
que serão estudados: "'

A educação de adultos na problemática sócio-econômí-
ca brasileira; a importância da. investigação e da plani-
ficação em projetos teleducativos; critérios gerais para a
elaboração de programas para a teleducação de adultos;
os princípios psicossóçio-pedagógicos da 'teleducação de
adultos; integração nos planos regionais e nacionais dos
sistemas teleducativos visando ao desenvolvimento; os meios
de comunicação na Zona Rural como agentes no desenvolvi-
mento; a contribuição a ser trazida pela teleducação no
equacionamento da problemática da mão-de-obra; aprovei-
tamento dos recursos humanos na ..teleducação; recruta-
mento, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal para a
teleducação brasileira; os efeitos do desenvolvimento co-
munitário na teleducação brasileira em regiões em vias
dè desenvolvimento.

O Encontro também contará com a presença do minis-
tro Tarso Dutra, que presidirá a sessão de abertura no dia
3 de novembro, às 9h; e mais quatro experts latino-ame»
ricanos provenientes do Chile, Colômbia, Peru e México.
Outras autoridades internacionais participarão também
sob a- responsabilidade da Fundação Konrad Adenauer, de
Bonn, Alemanha. O local escolhido é a Casa Nossa Se-
nhora da Paz, em Ipanema.

EUA: NOVAS

OPORTUNIDADES

PARA ESTUDANTES

Barbara Shelley

Os estudantes norte-americanos que conseguem obter uma
vaga universitária são freqüentemente iguais aos seus cole-
gas latino-americanos, os quais, logo após o seu ingresso na
Universidade, clamam por condições mais liberais ou, pelo
menos que os administradores desses estabelecimentos íacili-
tem os meios de admissão, para os jovens que não tiveram a
mesma sorte que eles.

As suas. reivindicações foram ouvidas. As universidades
de todas as cidades dós Estados Unidos estão procedendo de
maneira certa e objetiva e preparando-se para receber em
seus quadros os estudantes que possuem aptidões e que não
dispõem de recursos financeiros para seguir uma carreira uni-
versitária e que, por força das circunstâncias, não podem
atender aos exigentes requisitos de admissão.

Nas universidades oficiais de Nova Jersey, por exemplo,
foram extintas as condições de admissão, visando, com isto,
a bem atender os jovens que procedem de áreas menos fa-
vorecidas.

Por outro lado, não foram alterados ós requisitos de con-
çlusão do curso. Os estudantes de nivel inferior, aqueles cuja
educação básica não fora de boa qualidade, recebem orienta-
ção em cursos especiais, preenchendo com teto as necessida-
des e colocando-se em igualdade de condições com aqueles
que possuem um adiantamento normal. Se necessário, esses
estudantes concluirão em seis anos o curso que normalmente
é feito eni quatro anos.

Paralelamente, em resposta à exortação do presidente Ni-
xon, o Comissário de Educação, o Congresso, e os próprios
estudantes, as universidades em colaboração com o governo,
as instituições privadas e o mundo dos negócios estão estu-
dando a melhor forma de romper as velhas barreiras que se-
param as escolas das comunidades, baseando-se no principio
de que os estudantes são úteis para as diversas funções na
sociedade, completando assim seus estudos teóricos.

Em Nova York, cerca de 6.000 universitários passaram
suas recentes férias de verão trabalhando em 75 repartições
e escritórios municipais. Participaram de trabalhos de assis-
tência social, realizaram estudos sobre a poluição do ar e da
água, prestaram ajuda aos programas de desenvolvimento da
comunidade, ministraram cursos de arte e história no Mu-
seu Metropolitano, fizeram demonstrações para Jovens de co-
mo operar projetores cinematográficos c, finalmente, ensina-
ram a ler e a escrever aos detentos das prisões da cidade.

Quase todas as universidades ajudam seus estudantes a
encontrar os programas comunals onde poderão trabalhar e
colocar em prática seus conhecimentos. Cerca de 10.000 estu-
dantes, voluntários da Universidade de Michlgan, trabalham
em diversos programas social» e educacionais.

TV-EDUCATIVA DE SP

COM ASSISTÊNCIA DE

300 MIL ESPECTADORES
O sr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, presidente da

Fundação Padre Anchieta, de São Paulo.que dirige a TV
Cultura Paulista, afirmou que os programas educativoi
dessa emissora têm uma assistência de 30 a 300 mil espec*
tadores, o que "comparado com outras estações, mesmo cio
exterior, assegura um saldo extremamente favorável". 

'

O sr. José Bonifácio acrescentou que o Curso de Ma-
dureza da TV-2 Cultura está atingindo uma faixa de po-
pulação duas vezes superior aos planos iniciais da emissora.
Ao ser lançado o curso, afirmou, esperava-se 30 mil ou»
vintes, mas no momento o número é superior a 60 mil."Quando o governador, Abreu Sodré inaugurou a TV Educa-
tiva, ficou claro que ela iria começar modestamente, com hu-
mildade, para aprender, uma vez que a Televisão Educa-
tiva no Brasil ainda é incipiente, por isso a TV Cultura
teria de iniciar suas atividades de maneira humilde".

RESULTADOS

Segundo afirmou, os resultados conseguidos até esta
etapa, pela TV-2 Cultura, têm sido muito mais positivos do
que negativos. "Não há a menor dúvida sobre isto e posso
afirmar que alguns programas têm hoje assistência de mais
de 300 mil pessoas. Um deles, por exemplo, é o do psicó-
logo Paulo Gaudêncio, todas as quartas-feiras, dirigido a
um público que pode, com êle, ter acesso a. um dos pro-
blemas mais difíceis dos dias atuais: a educação dos jovens."

Ainda sobre os problemas da juventude, esclareceu o
sr. José Bonifácio que "aqueles que podem pagar uma
consulta ao psicólogo não têm problemas: quando há uma
dificuldade no relacionamento entre pais e filhos, basta
procurar o psicólogo particular para solucionar o impasse.

. Mas a grande maioria da população não tem essa chance,
não podendo resolver suas dificuldades consultando psicó-
lógos particulares, pois a condição financeira não permite
esses excessos. A TV Educativa, indo ao encontro desse
anseio da coletividade, pode dar uma contribuição extraor-
dinária para a população menos favorecida". Sobre o Curso
de Madureza, disse o prof. José Bonifácio que "tal é o su-
cesso da programação que ela, a partir de março ou abril
do próximo ano, será aproveitada por outros Estados bra-
sileiros, que farão o lançamento nacional do curso produ*
zido pela TV Cultura de São Paulo. Para nós, concluiu,
não poderia haver maior estimulo do que este, ou seja, o
reconhecimento pelas Secretarias de Educação de diversos
Estados (são oito ou nove) desse nosso trabalho, que será
aproveitado para a educação de milhões de brasileiros",'

ROTEIRO

O professor Newton Sucupira, no próximo
dia 8, 

'fará uma palestra, na sede da Faculdade*

de Medicina da Fundação Universitária Sul-Flu-

minense, em prosseguimento ao Ciclo de Conferências pro»
movido pela FUSF. O Ciclo teve início no dia 4 de outu-
bro e prosseguirá ate 13 de dezembro, com encerramento
solene a cargo do professor Olympio da Fonseca. As pa-
le&tras são realizadas sempre no horário das 17h e o pro-
grama elaborado prevê palestras dos professores: Newtcn
Sucupira, dia 8-11; Pelegrino Júnior, dia 14-11; Artur Cé-
sar Ferreira Reis, dia 22-11; Clóvis Salgado, dia 29-11;
Rubens Maciel, dia 6-12; e Olympio da Fonseca, dia 13-12.

Até o dia 30 último, a I .Veira de Ciência do Ginásio
Orientado para o Trabalho, foi visitada por cerca de 3.000
pessoas, que percorreram os stands, onde estão sendo apre-
sentados trabalhos de artesanato, feitos por alunos do
Educandária de Belo Horizonte, Um dos trabalhos que
está despertando mais interesse é iii receptor que capla
qualquer emissora de Belo Horizonte. . ;

Foi inaugurado em Brasília, o Ginásio Técnico-Pro-
fissional, de Araguaína, no norte de' Goiás. O educandário
formará técnicos de nível médio e receberá alunos da
todo o norte de Goiás e do sul do Maranhão, com capaci-
dade para diplomar 500 alunos, anualmente.

Um curso sobre os aspectos sociais do Nordeste,
envolvendo os mais curiosos assuntos ligados à região,
será dado na Guanabara, a partir de 17 de novembro,
I*lo prof. Mauro Motta, diretor do Instituto Joaquim Na-
buco de Ciências Sociais, entidade de pesquisa do MEC,
localizada em Reciíe. Este curso é patrocinado pela Divisão
de Educação Extra-Escolar do Ministério da Educação e
Cultura, devendo os interessados dirigir-se à sua sede
para as inscrições, no decorrer do próximo mès, na parte
da tarde (Palácio da Cultura, 11° andar), onde poderão
obter informações e a programação completa das conte-
réncias, que serão divididas em três por semana, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, às 20h, no auditório do Palácio
ca Cultura. ^

«I
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COMPRA E VENDA
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CENTRO
CENTRO — Vendo de frente
à Rua Uruguaiana Esq. Rua
Sete de Setembro. Conjunto
de Sala com- banheiro, todo
atapetado, lambri etc, com
32m2 40 Mil. Tratar cj Alfre-
do. Tel.: 242.0820 e 232-0053
CRECI 987. 12041 100

LOJAS-ESCEITORIOS 200
LOJA — Esplanada do Cas*telo -- Av. Calógeras, 15-A.excelente loja pronta entre,
«a, chaves nq n.° 81, da Av.Graça Aranha, com Sr. Luizou Sr. Gastáo. Tratar: Tel.:831.0354 — Sr. Rodrigues;
_..,. 10156_200

AV. COPACABANA 819 — S&lIas 502-503. Vende-se magníficoconjunto de salas, com 2 «ale.tas de espera, 2 banheiros, eraii-de salSq, etc....Visitas no local sá-bado o dia todo — Oportunida-
5?J. — Tratar 232-7318 — Após14fa — CRECI 888. 10187 200
Í.OJA / MARACANÃ — Av.
28 de Setembro, 15.A — Ex.
celente loja c/ 500 m2, pron.
ta entrega, chaves no n.° 341
«/ Sr. Osmany. Tratar: Tel.
231.0354 — Sr. Norberto.

, 10154 200
LOJA — Leblon — Av. Ata-
ulpho de Paiva n.° 1175 —
Excelente loja e subsolo uti-
Hzável, pronta entrega, cha.
ves no n.« 1.260, c/Sr. Pedro

Tratar: 231.0354 — Sr.
Rodrigues. 10153 200
SALA — Centro. Almirante Bar-roço, 6. Ed. Capital. Vendo 2
Janelas frente, assolarada, 89 an-dar. Chaves c/ porteiro Célio.Proprietário Petrópolls. Tel. ..68-15. 36243 200
LOJA SHOPPING CENTER

Rna Siqueira Campos, 143
lojas 1 e 2 do 2.° pavimen.

to. Chaves na Loja Io/ Sr
Roberto. Tratar: 231.0354 —
Sr. Norberto. 10157 200,*->>»*WW^Mw-yw^Wwvvw*A -

BOTAFOGO 400
BOTAFOGO — Rua Marquês deOlinda, 61 — Aceito apartamen-
tos para vender ELIAS BICHA-
HA — 222-6728 4 242*782!) — Av.Hio Branco, 185/510 — CRECI ..642. 3302 400

700

100 MliSsliiS • 'Si"» ™ «*!»* ¦- A«»°— Luxo — pilotls — Vendemosexcelente apto. para entrega em
8 meses c/ salão, 3 quartos c/armários embutidos, 2 banheirossociais em cores até o teto, co-
pa-cozinha, 2 quartos de empre-
gada ie garagem. Obra já émrevestimento. Ver diàrlamenterà~
Rua Barão de Ipanema, 156 és-
quina de Pompeu Loureiro e tra-tar na PREDIAL AQUARELA —
Rua México, 11 — 12.» andar.Tels. 252-1955 — 252-3612 e ....242-6874. Primeira classe 110 ra-mo imobiliário. CRECI 258.

 2549 700
RUA .DIAS DA ROCHA n!õ"~20ap. 804 vendo ap. acabado de
construir com 130 m2, sala, 3 q.2 ban. sociais, amplas dep., ga-ragem, faclllta-se 50% em 5 anos.

, Ver. direto e tratar 257-88-15 —
CRECI 337. 10162 700
AV. PRADO JÍTNIOH 135, vendo
ap. conjugado, amplo, pintadoe banheiro em côr, de frente a
poucos passos da.prala.._Chavcs
por fãvòr rio ap. 708 c tratar lei,
257-8845. CRECI 337.

-10161-700
COP. — Ipanema — Arpoador—
Francisco Otavlano, 92 — 402 —_
1? locação — 2 0/ andar —"Tá
cm pintura — Luxo, pilotls, tò-
dos peças a óleo, elevador social
privativo — 4 Qts. c/ arms. salão,
2 banhs. soes. copá-cosc. daps.
emp. e garage. Sinal a comb.
saldo 3 anos. Crecl 165. Ver lo-
cal tratar 236-4006 -í 257-2508;

financiamento desta Caixa. Vem
do maravilhosos aptos., c/ 2 qtos.3 qtos. 4 qtos. Informações ...
258-7053 — CRECI 83. — CASA
NOVA. 4483 700/
RUA BARÃO DE IPANEMA,

150 — Alto luxo, 1 por andar,

PONCE DE LEONEL Crecl
843 _ Vende suntuoso apto.
duplex c/ todos requisitos
para família de alto trata,
mento c/ 800 m2, 3 vagas de
garagem, piscina; sauhã. Pre.
so 1 200,00 em 2 anos. Acei.
to apto. 1 ou 2 como parte
pag. Visitas c/ hora marcada.
Tel. 237.9334. 7422 1300,
APARTAMENT01Ü3W e/ 4 qts.,
2 salões, 3 banh. sociais, 2 qts.
empr., quadra praia, Chaves c/
porteiro. H. Prudente Morais,'
1204. Tel. 22-6764 ~ CRECI 1026.

t ¦ ' ¦;  -.'. 7391 1300
. ?ONCE^MBJSÔlLY=---Creel-8t3-rvOTartSffêno^c/ 38 x 30 Av. Vis-
conde de Albuquerque. Preço ..
l.m Tel. 237-9334. ,. Y; *

7424 13Q0

171 m2 para família de gran.
de classe — Informações e
vendas diariamente no local
ou na sede — IMOBILIÁRIA
PANORAMA S.A., Praça Pio
X, 118 — gr. 1103 — Telefo.
ne; 243.7683 — CRECI 322.

4488 700
COP. — Sá Ferreira, 159/303
Vazio ^- 2 (jts._sala,-dep8i-e-'
rage. J.uxo, pllotis, const. recen-'
te. Sinal a comb. saldo 2 anos..
Creci 165. Ver local. Tratar ....
236-4006 — 257-2508. 7466 700
VENDO ap. c/ s. q. separado;
vazio._Av._N.-S.-de-Gopacabaí-
na, 534-1005. Visita de 1 às 4h
Mais detalhes tel. 234-5442. »»—- .. . matiE***-__—^,B7o-7iir^M!Wíittria; IPANEMA —
*^vw^i^^»vw^»wm^vw*»vvv<v £aIa O tiuMrtAA iiR^nrfft um

A RUA PROP. GABIZO 311/101,
térreo, sala, qto., cozinha, banh.
área e banh. empreg. Vendo. —
Ver das 11 às 13h. Inf. 242-1583
- CRECI 497. 10170 3500,
TIJUCA — Vendo 'casa 2 pav.
Ver e tratar, Hua Carlos de Vas-
concelos n.° 47, das 14 às -16 ho-
ras. 17737 2500
*%**WVW*-**» "A«^W<rVW^*VWW>»»i

VILA ISABEL 2700

PAGAMENTO apo» ai
Chaves tm 8 anos Sem
Juros ¦;•-. Stm , Corraçio

TERRENO V. ISABEL, Ven.
de-se, ótimo para grande re-
sidência ou 6 apartamentos.
Ver com o zelador, Rua Se-
trador Nabuco, 284 (Rua Par.
ticular) lotes 7 e 8 ao lado
da casa 11. Tratar proprietâ.
rio. Tels. 248-9345 ^264-3154.

17712 2700

^s**>>**>^*A^A«-^i«'SA^A^^s*^^V^VW^*»»

ILHAS 3400
PAQUETA
terreno plano, 20x33TRua Coman-
dante Guedes de Carvalho, pró-ximò praia José Bonifácio. Do.cumentação em ordem. .Tratardiariamente c/ ò proprietário p/tel.: 254.3707 depois de 9h30mln.

. ¦ 2530; 3400
GOVBRNADOR-^^Vendo casa
terreno cam 2 frente Bananal
Rua Olímpio Machado 104 chave
no 103 com proprietário 236-5642.

12044 3400

TERESÓPOLIS — Fuja do ca-
Jor. Veraneie_norque.é seu. Ca-

v»nri« «. jm-^o.—sa c/ sala, 3 qtos., deps., inclVendfcs«-rottaro de 
'easxlr0t 

Mobiliada.- Centro
terreno. Somente 45 mil íinanc.,
c/ entr. a comb; LAGINESTRA.
Cine Alvorada loja 4 - Tel. 2265
_ C. 420. 3293 3600

FRIBURGO 3700
FRIBURGO — Vendo am
Mury, prédio residencial,
construção de fino aea-
bamento, em centro de

PETRÓPOLIS 3500 ?«reno ajardinada, tom-
PETRÓPOLIS g Vende-se e^^J^M»"** «^r£
quatro quartos,_tre6-salâsTjar- telefone, COm IltUIO OO

_dlm-de-inVérnoe dependências.
Ver e tratar à Rua Monte Ca-
set-os, 219 — Centro, das 8 às
11 e das 14 às 17 horas.

10145 3500
SUBS CENTRAL 2800 TERESÓPOLIS 4600

I^MENfiO—-—^^
FLAMENGO —Aparta- p!eto, cozinha, dependôn-
mento na praia e/600m2 eüs de empregada e ga-
1 por andar em término ragem. Vendemos magní-
construção de super lu- fitos apartamentos em
xo, ótimo preço, facilito, prédio $r pilotls; c| linda

7467700. Tratar hoje teís.: .. ... vista p! o mar e lagoa Si-
compro p/ cliente em 24 237-3094 o 235-6895— nal de 3.000 •o restante

CRECI 768. em prestações mensais de
__• .___ 7462—ÇÒO-^^O, sem juros e sem cor-
av^*a^vwwvvs»vw>-vvmvvvvv»*< toçÃo nionttáriA • Vêr dià*
JARDIM BOTÂNICO 901 riamente na Rua Alberto

de Campos, 6, de 9 às 22
horas e tratar na

horas aptos, c/ documentação
em ordem 23E-/053. Dr. CASA
NOVA — CRECI 83. Copa., Ipa-
nema. 4481 700
COP. — 120 m2 — 2 p/ andar -
salão, 3 qtos. tudo frente banh.
côr, box, dep. compl. telef. —
Rua Toneleros 291 — apto. 101— Pllotis — NCr» 100,00 ou 60
com financiamento — Entrega
imediata, 6268 700

J. BOT
qts., sala

berba — 226-4310.

SOBRELOJAS PRONTAS
1.1 locação — Vendemos
em excelentes pontos, co-
marciais magníficas so-
brelojas, próprias p|bons GÁVEA
escritórios, cursos e pro-
fissões liberais. Entrada
de 14.000, e o restante
financiado sem Juros e
Sem Correção Monetária.
Ver diariamente à Av.
Princesa Isabel n.° 254
ç] o Sr. Rubens e tra-
tar n*

JARDIM BOTÂNICO — Vtnde«t
apto. — Esij, J. Carlos — frente,
em construção — 2 quartos, sala
dep, compl. garagem entrega em
10 meses. Tel. 227-3199.

12072 901

MÃDUREIRA — Traspassa-se o
contrato (COOPHAB) do apart.
402, Bloco, 5, da Rua Conselheiro
Galvão 210, em final' de constru-
ção. Informações somente à nol-
te pelo telefone 297-2228.

.- 7446 2800
LARGO ABOLIÇÃO — Edi-
fício Abolição. Vendo apts.,
207 e 208 (frente e fundos)
— ótima' situação — Telefo-
ne 246-3668. 6240 2800

JACAREPAGUA 3001 •
JACAREPAGUA — Curicica. —
Vendo terreno de esquina c/ ...
500 m2. NCr$ 10.000. Facilito.
Tel. 249-2704 ou Rua 20 lote 17.
Q. 12. 11117 3001

MÉIER 3100

— Vende-se casa, 3
copa-cozinha,'

PREDIAL
AQUARELA

gaiagfigt; *n"-i"ri'Ar'''f'i "'*'i ""'—Rua MexIW,, II ~ •*•
10146 901
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COPACABANA
CONSTANTE RAMOS, 29, apto.
1.001, frente, em edifício mo-
demo, salão em forma de "L",
3 dorms. e demais dependên-
cias. NCr$ 220.000,00 c/ 50% à
vista, saldo financiado. Visitas
no local, entrega imediata. Tra-.
tar c/ POMPÉIA CORRETORA
DE IMÓVEIS. Av. Rio Branco,
123, cj. 1.110. Fones:-231-2344 e
S31-0844. — CRECI 268 — J-340.

11080 ,700
COPACABANA. -í-~Ãp.
novo — Vendo, living, s.
jantar, 3 qts e/ armários,
2 banh. sociais, dep. e
garage. NCrS 152.000.
Entrada de NCrS 52.000
e saldo dentro de suas
possibilidades. Rua San-
ta Clara 372 ap. 901. Cha-
ve c/ porteiro. Tel.: ...
246-3383 Celso Messina
Creci 818.

2533 700
BARATA RIBEIRO, .599 — Apto.
202, 2 por andar, 2 salas, 3 am-
pios dormitórios com armários
fabulosos — Entrada de NCrS
B0.000,00 saldo financiado em 36
meses — Visitas POMPÉIA COR.
RETORA DE IMÓVEIS — Av.
Rio Branco, 123 — conj. 1110 —
Fones: 231-2344 — 231-0844 —
CRECI 268 — J 340. 3623 700
VDO. ótimo apart c/ ampla sala,

2 qtos, banh compl em côr, azu-
lejos até o totó, armr embs, coz
c/ azuleljos até teto depend com-
pi de «mpr e Rde área serviço.
Pr: 35m de entrada, 30 cm 24
meses. Rua Min. Viveiros Cas-
tro — Tel. 256-0333. 10134 700
AVENIDA ATLÂNTICA — Re
ra oportunidade — Vendo ma-
ravilhoso apto c/ 300 m2, todas
as peças de frente, 1 por an-
dar, 2 anos sem juros. Visitas,
256-7053 — Dr. CASA NOVA,
CRECI 83. 4482 700
COPACABANA — Vendo apto.
salão, 3 qtos., instalações, de Ju-
xo. Rua Xavier da Silveira 97
apto. 704. Chaves c/ porteiro ..
90.000,00, a combinar. Tratar ..
246-7577 — H. PEDROSA — ..
CRECI 233. 1465 700
PRAÇA EUGÊNIO JAR-
DIM — Vendo ap. salão
90m2, sala jantar, 4 qts,
lavabo, 2 banh* sociais 2
qts emp., 2 vagas de ga-
rage. Ótimo acabamento.
NCrS 120.000 de entra-
da. Para ver apanhar
chave c/porteiro na R.
Miguel Lemos 131. Celso
— Creci 818. ,

2532 700
ATENÇÃO 1 Novo, vazio, aceito
financiamento Caixa,' B. Brasil
e outros órgãos. Documentação
em ordem. Sala, 2 qts., banh.
em rôr. cozinha azuleij. até te-
to, área c/ tanque, garagem.
Dou posse com um aluguel até
6air o financiamento. Rua Si-
queira Campos 168, apt. 704.
Chaves com sr. Hasenclever —
Rua do Catete, 310, sala 709, Lgo.
do Machado. Sábados, domingos
e diariamente até 20 hs. Tam-
bém aceito apto. menor em tro-
ca qualquer bairro. Creci 1291.

3629 700

ESI

MARQUÊS DE S. VICENTE, 451,
apto. 502 — Novo e soberbo
apartamento, em .edifício em
centro de terreno arborizado e
isolado, moderno e luxuoso ara-
bamento Com 4 dormitórios e
amplas dependências — Área tle
coniti lição 234,44 ih2 — Enti-vJa
de NCrS 90.000,00 — NCrS
75.000,00 em 24 meses e NCr?
85.000,00 a longo prazo em pres-
ta.ções de NCrS 967,49 — Para
visitas, plantas e mais detalhesPOMPÉIA CORRETORA DE
IMÓVEIS — Av. Rio Branco,
123, conj. 1110 — Tels.: 231-0844231-2344 — CRECI 288 J-340.

S324 :ooi

andar —> Tels. 2524612,
252*1955 e 242*6874. Pri-
meira Classe no Ramo
Imobiliário. Corretor res-
ponsável S. SABAH —
CRECI 258. 4411 1300
IPANEMA — 50 meses p|
pagar sem juroxja-sem-
correção monetária. Ven-
demos magníficos aptos.
em prédio de pilotis, cl
linda vista para ò mar e
lagoa, cl ótima sala, 2
bons auartos cl armários
embutidos, banheiro com-
pleto, cozinha, dependên-
cias completas de.empre-

MÉIER — Apartamentos
de sala, saleta, 2 e 3 quar-
tos, banheiro com box,
copa-cozinha em cores,
salão de recepção, esta-
cionamento para automó*
vel, prédio revestido em
pastilha, primeira loca*
ção- Preço: 45.000,00.
Aceita-se financiamento
da Caixa Econômica, Co-
peg e Caixa de Previdên-
cia dos Funcionários do
Banco do Brasil. Rua Rio
Grande do Sul, 86 — ao
lado do Jardim do Méier.

Rua México, 11 — 12.° GÁVEA — Luxo — 2
andar — Tels. 252*3612, aptos- P/ -"-dar. Localiza-
252-1955 e 242-6874. Pri- ~Çã*> esplêndida p/ mora- gada e oaraoem. Alvena
meira Classe no Ramo cia. Vendemos em prédio ria oronta. Entrada de

de pilotis magníficos 8.000, e orastacões men-
aptos/ c/sala, 3 quartos sais de 750. sem juros e
ou 2quartos, 2 banheiros sem correção monetária.
sociais em cores, depen- V»r d!àr:amenfe no local
dências completas de em-
prenada e garagem. Ga*
rania da Construtora
União Norte- Entrada de
2.562 e prestações men-
sais de 650, sem juros e

36411-3100

LEOPOLDINA 3200
RAMOS — Rara oport. R. Para-
nhos 419 — venha ver dizer co-
mo pode pagar o apto. 305 sala
J. Inv. qto. sep. banh. coz. área
slnteko 20 mil C/W. ROQUE —
C. 195 — 222-4685 — 252S9174.

3304 3200

TERESÓPOLIS — Calor não é
problema. Veraneie no que é
seul Vendo casa centro terreno
plano. Nova, linda, agradável.
Sala living, 3 qtos., deps. com-
pletas, garagem. Local maravi-
lhoso onde as crianças podem
passear de charrete; montar a
cavalo; jogar bola; tomar ba-
nho de rio, tudo Isso num am-
biente de absoluta tranqtlilida-
de e dentro da cidade I Entrega
imediata! NCrS 75 mil com en-
trada á combinar e condições
de pagto. também a combinar.
Venha . ver sem compromisso!
Chaves com LAGINESTRA na
galeria do Cine Alvorada loja
4 — Tel. 2265 C. 420. 3291 3600
VENDO — Casa c/ todo confôr-
to com móveis, na-Rua Mucury
próx. á Fonte Judlth. NCr$ ....
180.000,00, apts. prontos próx. a
Sudamtex e' Rodoviária,. Terre--
nos na Rodovia Rio—Teresópolis,
início subida da Serra. Ten*-'
nos, sítios, casas, apts., lojas e

.casas comerciais. Plinio Trinda-
de, Parque Regadas, 92, tels.

2593 e 2053 CRECI 144-RJ.¦ ¦¦¦¦-¦ 5397 3600
TERESÓPOLIS — Super fabulo-
sol 3 mil de sinal, saldo muito
facilitado, e um lindo apto. de
frente para você veranear com
todo conforto: sala, quarto sepa-
rados, banh., coz. —. c/ sinteco,
fogão, persianas e luz ligada.
LAGINESTRA — Cine Alvorada
loja 4 — Tel. 2265 C. 420. ,' 

3292 3600
TERESÓPOLIS — O verão vem
ai! Não deixem para depois!
Comprem agora! Aptos, de to-
dos os tipos, móbiliados ou não;
belíssimas residências, tudo nos
melhores locais, pelos menores
preços da praça, e para entrega
imediata! Venham ver sèm com-
promisso com LAGINESTRA Cl-
ne Alvorada loja 4 — Tel. 2265
— C. 420. 3294 3600
TERESÓPOLIS — Sr. proprietâ-
rio! Atenção! Não perca tempo!
Se deseja .vender sua casa, apto.,
terreno ou sitio, confie essa ta-
refa a um corretor especializa-
do. Sirva-se da nossa experlên-
cia de 32 anos. LAGINESTRA —
Cine Alvorada, loja 4 — Tel.
2265 — C. 420. 3295 3600

Country Club de Mury.
Preço de ocasião.

VENDO residência com
terreno de 6.500m2, nas
proximidades do Hotel
Busck, terreno todo ar-
borizado, inclusive todo
mobiliado em estilo an*
tigo telefone efl. Preço:
90.000,00.

VENDO no Conego, Pré-
dio residencial, no Condo-
mínio do Jardim Prima-
vera, com salão, três dor-
mitórios, dois banheiros
sociais, _e__. dependência,
oaragem etc. Preço: ...
80.000,00-

VENDO no Centro, apar-
tamentos prontos, preço

,a partir de 32.000,00.
Financiados em até 50
meses. Informações: Me-
zavilla. Rua Farinha Fi-
lho 16. Fones.: 2466 e
1156. Creci 735.

59246 3700

FRIBURGO — Passe suas
férias tranqüilas, adqui-
rindo seu apartamento
no Edifício Itália, com
sala, dois quartos ou três
dormitórios, dependên-
cias para empregada e
garagem. Entrega das
chaves para junho vin-
douro. Financiado de 5
até 15 anos.
Informações: Mezavilia.
Rua Farinha Filho, 16.
Fones: 2466 e 1156. Cre-
ei 735; 59245 3700

NOVA FRIBURGO — Alto da
Serra — Vendo terreno c/ 1.428
m2 com pequena casa, água em
canada, belíssima vista, mata •
clima formidáveis. Próxima da
cidade 15 minutos. Av. Amaral
Peixoto, 178 s/ 102. Tel. 3752 —
CRECI 34. 23773 3700
y^y^VMMW^^*W^WW»*WtW^W<MW»

SITIOS-FAZENDAS 3800

SITIO "MONTE VERDE" em Pe-
dro do Rio-São José do Rio Prê-
to, a 23 kms. da Posse, c/23 ai-
queires geométricos, sede de ..
50Om2, mais 6 casas c/área d*

.construção de 480m2 p/hóspedes,
um prédio para- cinema ou au-
ditórlo, 4" noxes-p/carros, 8 baiaa
p/cavalos, estábulo, piscina 30 x
10 e área gramada 200pi2, c/mó-
veis utensílios e alfaias. Exista
na propriedade uma ilha român-
tica e uma represa, com a res-
pectiva barragem para obtenção '
da 80 e 100 C V. —"Apenas NOS
350.000,00 c/f mandamento em 30
meses. Para visitas, plantas •
mais detalhes — POMPÉIA COR-
RETORA DE IMÓVEIS — AT.
Rio Branco 123 — pj, U1A'—
Fones:' 231-Ü344 — 231-0844 —
Creci 268 J-340. 3625 3800
^^V(»WVW^MWr*»^WVWW^i

ZONA-VERANEIO 3900

CABO FRIO — Ogiva. Excelente' casa isolada c/ jardins e co-
queiros em espetacular terreno
de 1.500 ms2. Ricamente mobi-
liada. Cabana 23 — Imediações
do Bar Toni — Entrada NCr$ .
50.000,00, saldo financiado em
20 meses s/ juros. Tratar POM-
PÉIA CORRETORA DE IMÔ-
VEIS. Av. Rio Branco, 123 —
con. 1110 — Fones: 231-2344 —
231-0844 CRECI 268 J-340.

11078 3900

ARARUAMA — Vendo casa
próx. praia c/ sala, quarto, etc.
500,00 mensais. Rua Honduras,
786 sáb./dom. Tratar 2-6581 —
Nlt. 3297 3900

SEPETIBA — Casa vazia vendo •
c/ terreno 380 m2 c/ frutas etc.
A 150m da praia no molhor pon-
to. Preço 10 mil facilito. Ver
amanhã c/. o proprietário sr.
Campos no Bar Sereia esq. Rua
Iate. 11092 3S0O

COMPRA E VENDA
DE IND. E CASAS
COMERCIAIS 90

ATENÇÃO — Vendemos Indús-
tria e Comércio no ramo de pe-dras preciosas, .bijuteria e jóias,
maqulnário completo, ótimo lo-
cal e contrato. Vendas atacado,
varejo e exportação com pedi-
dos. Tratar no local com propr.
Rua Sacadura Cabral, 107, loja,
GB. 18804 90

PóSTO Gt-olina 70 ml. gás. 100
lav. 800 L, óleo Est. Vicente
Carvalho 335 proprietário aceita
imóvel parte pagamento.

6237 90
Imeb-liárfo. Corretor res
po-sá"el S. SA*AH —
CRECI 258. 4413 700

QUASE PRONTOS — Fi-
nanciados após as chaves
sem correção monetária.
Sala, 3 ou 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha,
dependências completas

QsaB
tr-tar na

de empregada e gara-—sem—correção monetárlãT
>gem. Vendemos magnífi- Ver diariamente no local

cos aptos, em construção à Rua Major Rubens Vaz,
muito adiantada c| gran- 217, de 9 ás 21 horas e
de facilidade de paga-
mento. Preço fixo irrea-
justável sob qualquer hi-
pótese. Entrada 6.000, e
prestações mensais de ..
850, sem correção mòne-
tária. Ver diariamente
no local na Rua Gastão
Bahiana, 114 e. tratar na

à R>tx Alberto de Campos
n8 --V • tratar na

PREDIAL
AQUARELA

Rua~Mel(1cõrTr-^T2;«
andar — Tels. 252*3612,
252-1955 e 242-6874. Prl-
meira Classe rio Ramo
Imobiliário. Corretor res-
ponsável S. SABAH r-
CRECI .258. 4410 1300
IPANEMA — Sala, 3
ouar~os c/ arms. embuti-
dos, 2 banhs. sociais, de-
pendências completas de

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
yw^*AA^AA*y*--|V*<ws*yy*<»»*»**«*vvv>-*f ^V»*»VWWW<*^«W»VW»VV<rVVV

CENTRO

wmPREDIAL
AQUARELA

Rua México, 11 — 12,°
andar — Tels. 252*3612,
252-1955 e 242-6874. Pri-
me!ra Classe no Ramo

«•mobiliário. Corretor res-
ponsável S. SABAH —
CRECI 258. 4412 700

COPACABANA — 1 por
andar-luxo — Vendemos
excelentes apt,°s. c/2 sa-
Ias, 3 quartos c/ arma-
rios embutidos, 2 ba-
nheiros sociais.em cores,
copa-cozinha, dependên-
cias completas de empre-
gada e garagem. Entrada
10.000, e prestações men-
seis de 2.000, sem juros
e sem correção monetá-
ria.. Ver diariamente à
Rua República do Peru
n.°424de 9 ás 21 horas
e tratar na

Rua México, 11, 12.° an-
dar. Tels.: 252-3612 ....
242-6874 e 252-1955. Pri- empregada e garagem.
meira Classe no Ramo Vendemos excelentes
Imobiliário. Corretor res- aptos, c/ lindai' vista p/
ponsável S. SABAH o mar em prédio de pi-
CRECI 258.

2544 1001
rvwvxvywv*^^>v*r»ywvm. «v

IPANEMA 1300

PREDIAL
AQUARELA

Rua México, 11" —' 12.°
andar — Tels. 252*3612,
252-1955 e 242*6874. Pri-
meira Classe no Ramo
Imobiliário. Corretor res-
ponsável S. SABAH —
CRECI 258. 2550 700

IPANEMA — Rua Bulhões de ,
Carvalho, 604 apt. 301, 1 por
andar. Amplo salão, 3 do(ml-
tórlos, demais dep. garagem —
NCr$ 180.000,00 com 50% de
entrada a combinar e saldo em.
24 meses. Para visitas. POM-
PÉIA CORRETORA DE IMÔ-
VEIS, Av. Rio Branco, 123 conj.
1110. Fones: 231-2344, 231-0844.
CREa 268 J.340.

11079 1300

IPANEMA — Aparta-
mento. Frente. Vendo.
Primeira locação._Brontft-
para morar. Visconde Pi-
ra;á, 592, Apt.0 302. Sa-
lão, quatro quartos, dois
banheiros em côr,. dois
quartos empregada,' duas
vagas garagem, sinteco,'armários embutidos for-
rados, persianas todas
janelas. Diariamente lo-
cal proprietário das 9 ás
18 horas. Informações
2272827.
-. 1439 1300
COBERTURA magnífica, fi sa-
lões, 3 qts,, dep. terraço, 2 va-
gas. vista p/ mar. Chaves c/
porteiro. R. Prudente Morais,
1.204. Tel. 22-6764 — CRECI 1026.

7392 1300
PONCE DE LEôN — Creci" 843
vende apto. duplex c/ 540 m2 su-
per-luxo. Preço 570. a combinar.
Visitas 237-9334. 7423 1300

iotis já c/ alvenaria pron-
ta. Entrada de 10.000, •
prestações mensais de
1.000, sem juros e sem
correrão monetária. Ver
no local à Ru* Nr-scimen-
to Silva n.° 4, das 9 ás
21 horas e tratar na

PREDIAL
AQUARELA.

Rua México, 11 — 12.°
andar — Tels.: 252-3612,
252-1955 e 242,6874- Pri-
meira Class* no Ramo
Imobiliário. Corretor res-
non-ável S. SARAH —
CRECI 258. 2545 1300

E3B

LARANJEIRAS 1400

FAZENDA "SANTA BARBARA".
Ao pé da Serra da Bocaina, altitude 1250ms — (Clima suíço —

Bananal — Est. São Paulo — Própria, para (ria e recria — 430 alquei-
res paulistas, sendo 250 de pastos formados, 180 de matas — Casa sede
c/ lareira, sala, 3 dorms. e dep. c/ água quente serpentina — 6 casas
de colonos, pequena fábrica p/ queijos — 2 estábulos — pocilgas — ga*
linheiros — 77 vacas, 50 bezerros — 3 reprodutores, sendo 2 Gir e 1 Ho-
landes vermelho-branco — 35 novilhas — 1 junta de bois, cavalos, burros,
porcas, etc. Por motivo de viagem do proprietário para o exterior, vende-
mos abaixo do valor real NCr$ 170.000,00, preço à vista. Para visitas e
maiores detalhes POMPÉIA CORRETORA DF IMÓVEIS - Av. Rio Branco, -
123 - ü. 1110 - Fones: 231*2344 - 231-0844 - CRECI, 268
J-340. 3627 91

RUA DAS LARANJEIRAS, 457
— Vendo apartamentos novos,
sala 2 quartos, dep. emp. Ent.
desde 15 mil faci!, posse ime-
diata, saldo como aluguel em 20
anos, sem parcelas, plano A do
BNH. Ver sr. Barcelos, aptos,
908, 902, e 404. Èdif. "Utrillo".
Aptos., 406, 503, 103, 1.904, 1.307
e 1-.301, Ed!f. "Renoir". Elias
Bichara -'222-6726 e 242-7829. —
CRECI 542. 5376 1400

PCA BANDEIRA 1900
P. DA .BANDEIRA — Vendo
ótima casa de 2 pav. R. Seara,
85. c. XII boa sala, 2. qtos.,banh., coz., quintal, c/ tanque
chaves na c. XTV NCr$ 30 mil
50ro flnanc. Precisa peq. repa-
ros. C/ W. ROQUE C. 195, tel.
222'-4685 — 252-9174! 3305 1900

RIO COMPRIDO 2001
VENDO, Rua Aristldes Lobo 112/
107,.meu apto. espaçoso e claro,
qto. e sala sep., dep., sobre pi-lotis. com elevador. NCr$ ....

-35.000,00 a combinar. Tel
252-2551. 17718 2001

SANTA TERESA 2100
ALMIRANTE ALEXANDRINO —
Edif. Terra Verde — Apto. 3
qts., 2 sis., 2 varandas, copa-
coz., 2 banhs., flnanc,, chaves
port., tel. 232-60C6. 11113 2100
APENAS NCr$ 130.000, vendo
bonita res. nova, térrea, vazia,
terreno plano. 700 m2, 8 qts., 2
sis., 2 b. garagem, pomar, na R.
Oriente, 393 esq. Tr. Poti.

10174 2100

Z. INDUSTRIAL 2400
AV. BRASIL BONSUCESSO ter-
reno 11 x 52 zona industrial ven-
de tratar com Moacyr — R. Con-
de Bonfim, 482-702 tel. 234-1623.

5394 2400
^^MV*^^y^l>»»**^M^*'»**^^^l)i<t*^^»V^Wv*yv

CENTRO — Alugo à Av. Pres.
Vargas, 482, grupo 1613 com sa--leta, 2 sis e banh. Ver com port.
Tratar» Av. Nilo Peçanha 153 sa-',
Ia 309. Milton Magalhães, Creci

780, 222-6128. - .> , .;t, 1UU 1~'<:Í*a^f-tf--^V-W-^*V*^>*W-ÍA*>'V*kA***i^^V-*«

LOJAS-ESCRITÓRIOS 2
LOJA — CATETE — Alugo rua
Andrade Pertence 37. 1.* locação.
130 m2. Com 2 banheiros, e área
fundos, Inf. 252-4133 Carlos.

11108 2

LOJA — Copacabana. Passo con-
trato, novo, 5 anos, ,c/ instalação1 paralmòdfis,: armarinho, tecidos.
Tratar rio local, Rua Barata Ri-
beiro, 354-E. 12049 2
^vvvwwv«r-«^tVMWV*>ivvir>>-tr>pVVvvw

ANDARAI E GRAJAÜ 3
GRAJAÚ/— Alugo à Rua.Araú-
jo Leitão, 545, ap. 302 Edif.
Thiers Montebello, com sala,
saleta, 2 ou 3 quartos, cozinha,
banheiro completo, dependên-
cias completas e estacionamento
para automóvel. Peças amplas
e confortáveis, e em centro de
grande' terreno. Ver qualquer
dia e hora, c tratar à Rua Ma-
ria Amálla, 183 ou pelos- tels.:
238-3395 e 222-2920. - 4460 3

BOTAFOGO E URCA 4
BOTAíjOGO — Aluga-se luxuo-
so apartamento com 3 quartos,
1 sala, saleta, armários embuti-
dos, cozinha, dependências de
criados, garagem etc. Chaves
com o porteiro, ver à rua Mário
Pederneiras n.° 6 apt. 301 —
Largo dos Leões — Aluguel NCr$
900,00 -)- taxas ,e .condomínio.
Tratar IMOBILIARIA_JTHEO-~
PHILO_DA~SILVSr~GRAÇA '—
J 341 — CREa 101 — Av. Co-
pacabana 1085 — sala 301 — tels.
256-3590 e 237-7709. 7389 4

BOTAFOGO — Juiga-sè A R.
Sen. Vergueiro, 200, o ap. 1.207
c/ sala dupla, varandas, 2 qtos.,
e amplas dep. empregadas. Ver
no local c/ o sr. João na porta-
ria. Tratar teL 226-3443.

11091 4
ALUGO — P/ depósito ou pe-
quena indústria casa antiga c/
porão habitável próximo à ca-
pela Real Grandeza. Tel
246-3332.. 10778 4

ALUGO — Quarto mob. moça ou
senhpfa trabalhe fora. 120,00. Tel.
46-4948. Único Inquilino. 2551 4
WVWWWMWW^>»^rWVVVWV

CATETE E GLORIA 5
QUARTO NO CATETE, confor-
tável, para .senhor ou senhora
só. Fone: 243-7817. 10163 6

' COPACABANA-LEME 8
ALUGAM-SE aptos, temporada
curta ou longa, móbiliados, ge-
ladeiras, utensílios etc. do Posto
2 ao 6, alguns com garagem e
telefone. BASIMAR. Ltda —
Barata Ribeiro, 90, conj, 205 —
8 às 12 e 14 às 1811. Tels.: ..
236-3822 e 23S-2972 — CRECI
1.375. 1448 8
TEMPORADA — Apto. de 2
quartos e sala no Hotel Pl.-ua
Copacabana, com móveis, gela-
deira e telefone. Tratar 
236-1650. 44*,4 8

ALUGA-SE. 10 andar *3 quartos
cam ou sem mobília. Av. Atlant.
290 ap. 103 — Leme.

f_7j 7456 8
COPACABANA — Aluga-se ou
vende-se apto. pequeno. Infor-
maçôes no tel. 247-5773.

12070 8
COPACABANA" — Aluga-se ex-
cel. apto. 2 sis., 3 qtos., sl,
almç. 2 banh. soes. coz qt. p/emp.
garage. Preço NCx$ 1.100,00 —
Bolivar 86. Chaves c/ porteiro.

7452 8
^^»*^r>»*>r>Mr>^M>VWW^WWy

FLAMENGO
TEMPORADA DE PRAIA — Alu-
ga-se com ou sem móveis casa
ou apartamento — Tel. 23C-"595.

6275 8
FAMÍLIA PEQUENA COM APT.
GRANDE — Aluga ótimo quarto
com café. R. Cama. a Senhor
com referências. Rua 5 de Julho
— Tel.: 235-2810. 2534 8
ALUGO — Salão 3 «ts. banh.
coz, des». Reformado.
NCr$ 936,00. R. Gal. Rib. da Cos-
ta n? 2 — Tel. 257-1743 c/ prop-

12071 8
ALUGO lunto Atíântica apto. p/
temporada mobiliado. Bolivar,
27/601. Sala, qto. sep., banho,
ooz. 4 por andar. P. casal ou
sr. Com D. Uda. CRECI 1258. 7431 8
QUARTO temporada alugo casal
ou pessoas de taato diária a
combinar, café, roupa cama. Av.
Copacabana 109 — ap. 1205, —
Tel. 235-0513. 7411 8
ALUGA-SE quarto a sr. de res-
peito que trabalhe fora, único
inquilino. Rua 5 de Julho. Tel.
235-4262.  12045 8
ALUGA-SE Posto 51/2 excelente
apto. novo: Salãq^com luz lndi-
reta^ l.grandes quartos com arm.-emí>., copa-cozinha, 2 banh.
eoc. em cores,, dep. de empre-
gada compl., mais 60 terraço.. —
Entrada de luxo com mármore e
jacàrandá. Mensal NCrS 1.100
com telefone, NCr$ 1.200. Tra-
tar p. fone 256-5130, Sr. Paul.

 12065 8
POSTO 6 — Apto. saleta sala 2
qtos. dependências, sinteco. Av.
R. Ellzabeth 109/503. Ver q. ho-
ta. 750,00 e taxaa. Tel. 217-3963.

12069 8
COPACABANA — Aluga-se
apto. temporada de 1 a 3 me-
ses qto, e sala separado mobil.
c/ telef. e gelad. outro conju-
gado c/ tel. mob. perto praia —
Tel,: 256-6677. 10765 8\
APARTAMENTO — Luxo gran-de mobiliado, tel. e garagem,salão, sala jantar, 3 qts.: 2 banh.,
dep. Perto Atlântica. Tel. ....
257-6294. 10774 8
APARTAMENTO luxo. Posto 5,
aluga-se c. ou s. móveis. Tcl.
5 q. 3 b. gar. 2 oarros ete. —
Tel. 236-4108. 7453 8

10
FLAMENGO — Aluga-se apt.
514 da Praia do Flamengo, 98,
c/ salão, 3 quart., banh., coz.,
demais dep. Chaves c/ port.tratar c/ procur. ou tel.
252-1123. 5405 10
ALUGA-SE vaga a rapaz" quetrabalhe fora, à Rua Sen. Ver-
guelro, 116, Apto. 103 — Fia-
mengo. 11106 10

TIJUCA 27
TIJUCA — Aluga-se ótima loja,
com 72m2 (6x12), à Rua Had-
doclc Lobo, esq. de Campos Sal-
Jes. 1.* locação, construção d« ¦'
Gomes de Almeida, Fernandes.
Tratar pelos, telefones: 258.-0649
e 264-0551. Contrato dè 5 anos.

3925» 27
TIJUCA — Uruguai — Alu.
ga-se Ap. 203'— Rua Mário
Barreto, 62 — 3 «tos., sala*
banh., dependências comple-
ta empregados. Chaves com
o porteiro. 5393 27

/ 33NITERÓI
ICARAI —. Aluga-se apartamento :
à Rua Ce!. Moreira Cezar 79, ap,-
302 c/ 2 quartos, sala cozinha ba-
nheiro'dep. de empregada. Cha-
ves com o zelador. Tratar tel.
GB 234-5899, Niterói 2-1810.

IPANEMA 12
IPANEMA — Aluga-se ap. de
alto luxo, em 1.» locação, 1. p/andar, c/2 salas, 3 quartos, 2
banhs, sociais, copa coz., 2 qtos.
empreg., lavanderia, área de
serv. e garagem. Ver à Rua Mon-
tenegro, 60 ap. 401. Chaves c/
porteiro. Inf. 222-3814 — 232-3735.
Tratar: Av. Rio Branco, 156 gru-
po 908/9 — CRECI 1336. Abes —
Administração de Bens Pedro
da Silveira. 4471 12
IPANEMA — Aluga-se o apto.
60-1 da Rua Gomes Carneiro, 141,
com 2 salas, 2 quartos, 2 ba-nheiros e dependências.

5404 12
AV. RAINHA ELISABETH, ...485/303. Alugo apto. NCr$ 920,00— Ver hoje e amanhã das 9 às
12 horas. 6267 12
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TERESÓPOLIS
23774 33

36

LARANJEIRAS 16
LARANJEIRAS — Alugo Apto.
202 — Belisário Távora, 586-10,3 qts. dep., garage. Aluguel 600,00.
Tratar: Tel.: 236-4420. Ver local.

10175 16

TERESÓPOLIS — Alugo p/
temp. ou cont. 1 ano ap. Rua
Itaplcurú, n.*> 259 c/ 1 sala,
qt. e dep. mobiliada c/ gel.
chaves na' casa 6 — Tratar:
m22^91^^36415 36

ZONA DE VERANEIO 39
TIJUCA — Em apto. conforta-
vel aluga-se um quarto a pes-soa que traga referências. Tel
234-9137 de manhã. 5400 27
PATYYDO ALFERES — MI-
GUEL PEREIRA — Aluga-se,
temporada, curta ou longa, casa
pequena ambiente sitio, na mon-
tanha, mobiliada, dois qtos.,deps. completas, garagenv luz,
gás, geladeira, pertences mesa-
cozinha estado novo. NCr$ 300,00
mensais. Charrete, cavalos, fru-
tas, aves, ovos à parte. Estrada
asfaltada totalmente, ônibus à
porta. AcomodaçSes seis pes-soas. Tel.: 227-6958 « 261-6535.

6261 39

MÉDICOS
PARA PESSOAS IDOSAS

CLÍNICA FREI FABIANO - TH..: 54-3707
RUA CONDE DE BONFIM, 497

REPOUSO — ARTEHIOESCLEROSE — RECUPERAÇÃO
TEMOS APARTAMENTOS

Direção: DR. GUENTHER JENSEN
Colaboração: DR. MARIO FABIANO

3«»

HORÓSCOPO

TIJUCA 2500
TIJUCA — Vendo junto
a Pr. Xavier de Brito, ap.
de frente, 130m2 de área,
com salão, 3 qts, closet,
dep. e garage. NCrS ...
60.000 de entrada. Tel.
246-3383. Celso — Creci
818. 2531 2500

CARNEIRO (21 de março
a 20 de abril) — Notícia? ein
andamento ou correspondên-
cia podem elevar o seu mo-
ral, hoje. O que os outros
disserem ou escreverem po-
dérá ser útil para alguns do
seus planos dejongo.alcance.

TOURO~(2rde abril a 20
de maio) — É possível que-
você tenha de tomar mais de
uma decisão importante no
dia de hoje. Procure o bom
conselho de seu cônjuge ou
outras pessoas, se precisar.
Evite riscos em viagens no
dia de hoje, principalmente
à noite.

GÊMEOS (21 de maio a
21 de junho) — Dia bom,
sob todos os aspectos, prin-
cipalmente para jornalistas,
estudantes e engenheiros
Cuidado somente no dia de
hoje, com o que você íalar
a respeito de certa pessoa do
sexo oposto.

CARANGUEJO (22 de ju-
nho a 22 de julho) — Tenha
cuidado no dia de hoje com
documentos importantes. Fa-
ça uma revisão no seu orça-
mento, procure ser mais eco-
nômica, principalmente na
parte da noite. Não se so~
brecarregue de trabalho.

LEÃO (23 de julho a 2i
de agosto) — As atuais in-
fluências põem em relevo os
acontecimentos ligados ao
lar, escritório ou interesses
de propriedade. Não é bom
período para forçar decisões
finais de questões impor-
tantes.

VIRGEM (24 de agosto 3
22 de setembro) — Faça o
pçssível para melhorar as
condições em torno de sua
base de operações; aceita
qualquer ajuda de sua famí-
lia no setor das finança?.
Evite velhos ressentimentos.

BALANÇA (23 de setem-
bro a 23 de outubro) — Hoje
pode ser um dia repousante
e tranqüilo para você e os
entes queridos. Há oportuni-
dade de distrair-se com os
passatempos preferidos. Cui-
dado com as despesas e ris-
cos à noite.

ESCORPIÃO (24 de outu-
bro a 22 de novembro) —
Espere até o anoitecer para
diversões mais importantes.
Antes, pode haver confusão
ou tensão envolvendo os
amigos, os entes queridos ou
gente jovem.

SAGITÁRIO (23 de no-
vembro a 21 de dezembro)
— Cuidado no dia de hoje
somente com a bebida e o
cigarro, se possível pare
temporariamente com ambos.
Sua insõnia é motivada pelo
excesso de cigarro.

CAPRICÓRNIO (22 de de-
zembro a 20 de janeiro) —
Dê atenção firme a assun-
tos conjugals e laços de-so-
ciedades, procure o conse-
lho de outras pessoas. Uma
mudança de cena será bem-
vinda esta noite.

AQUÁRIO (21 de janeiro
a 19 de fevereiro) — Cuida-
do com o ciúme; de nada lhe
adiantará ser ciumenta; fará
com qüe a pessoa amada
desgoste de você. Os esfor-
ços conjuntos trazem bene-
fícios.

PEIXES (20 de fevereiro
a 20 de março) — Um bom
progresso no dia de hoje.
Boas idéias poderá ocorrer
de como lidar com intrinca-
das situações monetárias ou
atuais necessidades. Você
terá uma oportunidade de
beneficiar-se nos setores li-
gados ao lar, família e pro-
priedades.
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r BOiTES & RESTAURANTES

Chope! Churrasqueto! Galeto!
Coco Verde! FrlosI Pizzas!

Antes da praia, a parada obrigatória para nm chope bem
gelado. Depois da praia, mais um chòpinbo e"aquele" galeto!

-. Av. Vieira Souto, 98 (Ipanema) em írente * praia..
^=^^=--^------_---__-______________

THE HORN CLUB
• -' Apresenta

O "snow" mais badalado das noites cariocas. Sucesso total.

m BONECAS AQUELE
ABRAÇO ^

com a estrelissima
Ells, Marqueza, Gissela, Jane, Elolna e Maria Leopoldina.

Atração: Suzy Hong. Vedeta convidada: Lorena.
V**' Participação especial: Jerri Dl Marco.
, . Prato-atração: substancial SOPA DE CEBOLAS.
Av. N. S*. Copacabana — Galeria Alaska — Res.: 231-1481

^mc£6oCiO MAIS LUXUOSO E
MODERNO DA GB.
GABARITO INT1ÍR-

NACIONAL.
l.o Andar: RESTAURANTE * 2.» ANDAR: BUATE
Ambiente super-refrigerado «- Frente para o marAberto para o almoço a partir das llh30min

Aos sábados e-doms.: VATAPÁ e FEIJOADA
Av. Semambetlba, 1996 — Barra dá Tijuca

___

A MAIOR E MAIS BONITA ..
CHURRASCARIA DA AMÉRICA LATINA

RINCÃO
GAÚCHO
MARQUÊS DE VALEMÇAv. 83
TIJUCA - TELEFONE' 248-3663 .

A pedidos: MAIS 2 DIAS

pUllin»,r|i1Íll
%_____ RESERVAS:
¦flfljf 227-6686
¦ flT 227*3589

SHOW DA CIDADE OZIEL PEÇANHA

com
MILTON BANANA
TRIO e OS ORIGINAIS
PO SAMBA

dàriomtnte à» 0,30 hi. m SUCATA
Vcsperal aoi Domingos para a Juventude, as 17 Horas

UM SHOW DE OTÁVIO III

^B ML 9MrS)Mr 0 M'
¦flF^flV-*flf^flVfl^ ^F^k

RESTAURANTE
Música ao vivo

Cozinha Internacional

Ar Condicionado
Rua Souza Lima, 48

(Antiga Cantina Don Ciccillo) 1
COPACABANA — lei.: 237-801)8 J

Aberto poro almoço e jantar 1

Le Bilboquet
APRESENTA

CLAUDETE SOARES
PEDRINHO MATTAR TRIO

Hoje e todas as noites
Fecbado aos domingos

At. N. S». Copacabana, 73
Reservas: 257-1472 e 256-2056

- BAR e RESTAURANTE -* HM-PISTA DE DANÇA
* Especialidade:
COMIDA CASEIBA>

CHOPP DA BBAHMA

Ap6s a meia-noite: Suculenta canja p»ra curar ressaca.
Diariamente Jantar-dançante com música «o «vo.1 R. Miguel Lemos, 53 - Subsolo, - Tel.: 257-6529

• Ar tefrlgerado — Aberto a partir das 29 horas
-_________Ê_É====SSOES*m&&\

Modemissimo Centro de Diversões do Brasil
SHOWS — RESTAURANTE — CERVEJARIA

AMBIENTE REFRIGERADO

Hoje MARIA BETHÀNIA
A partir das 21 horas, Conjunto Sylvio Vianna

Atração permanente (de sexta a domingo):
CY MANIFOLD

— . Fechado as segundas-feiras
Serviços especiais de banquetes e lanchos '

Saco de São Francisco — Niterói — Bi — Tel.: 6748

^HãR^p*- . «|f""flr ^fl^H

^B __É> flfl

Dwtk
Música ao vivo

e sliows de

HELENA DE LIMA
e Adellton Alves

(sucessor do mestre Ataulfo)
AVENIDA PRINCESA ISABEL,

N.° 82-A
Reservas: 257-7068-

qfcflpM

ATRAÇÃO PRINCIPAL:

Maria da Graça
Fados. Canções e Guitarradas.
Um show de Interpretações na

ADEGA DE ÉVORA
nua Santa. Clara, 292

Reservas: 237-4110

V FESTIVAL BRASILEIRO
Com a presença de alguns dos com-

positores inscritos, da Imprensa paulistae convidados especiais, íoi realizado no
último domingo, no Teatro Becord-Au.
gusta, o sorteio para a fase eliminató-
ria do V Festival da Música Popular
Brasileira. A cada dia seráo apresen-
tadas 14 composições, sendo escolhidas
5 para participar da íinalissima do dia
29 de novembro, num total de 15 mú-
sicas.¦ Para a escolha dos 3 grupos de 14
músicas, íoi adotado o critério de g*-.i
nero e estilo da. composição, evitando
assim que, por exemplo, os sambas de
partido alto, em número de 4, fossem
sorteados para um mesmo dia.

A comissão selecionadora teve um
trabalho Insano para conseguir chegar
as 42 finalistas. Inicialmente, do grupo
de mais de mil composições, foram se-
lecionadas 140. Após uma nova tria-
gem, este grupo foi reduzido para TUo
e depois de uma terceira, chegando a
60. Com muita dificuldade, consegui,
ram reduzir para 50 o número de classi-
ficadas, finalmente chegando às 42, que
após consulta & direção da TV-Record,
foi decidido seria o definitivo, em lugar
das 36 previstas anteriormente.

Do júri selecionador participaram:
Flávio Porto, Luiz Carlos Rossl, Marco
Antônio Riso e Raul Duarte. Também
contribuíram para a seleção das músl-
cas, os maestros Ciro Pereira e Gabriel
Migliore.

Este Festival «era realmente da Mú-
sica Popular Brasileira, pois as músicas
selecionadas obedecem rigorosamente as
nossas origens musicais. Teremos sam-
bas, sambas partido alto, sambas-can-
ções, toadas, maracatus, frevos e até' um
maxixe. Apenas duas composições fogem
um pouco da maioria, são: Alô, Heló,
de Nonato Buzar, com 6ua pll&ntragem
e "Casa AzuJ", de Roberta Faro, um
samba-canção de linha moderna.

São as seguintes as músicas segun.
do os dias de apresentação:

Dia 8 de novembro:

Acertando o Passo — De Marconi Cam-
pos e Hilton Acyoli - intérprete: Trio

VOLTA
Elizeth Cardoso retornará

à noite carioca, estreando,
quinta-feira próxima* ha Su-
cata, onde, há dez meses
atrás, fêz enorme sucesso ao
ponto de ter gravado o LP,
Elizeth e Zimbo na Sucata,
um dos mais solicitados, no
momento, pelos amantes da
boa música popular. O espfe-
táculo será uma mistura do
som tradicional como atual.
A Divina interpretará rnúsi-
cas de Villa-Lôbos; Chico
Buarque de Holanda, Caeta-
ho Veloso, Gilberto GU, Jor-
ge Ben, Milton Nascimento,
Tom Jobim, além de seu re-
p e r t ório tradicional. Os
acompanhamentos estarão a
cargo do Zimbo Trio e do
Regional de Canhoto. Dire-
ção musical de Hermínio.
Bello de Carvalho e direção
de cena de Fauzi Arap.

INTERNACIONAL
Exclusiva: Malcon Roberts

está nas cogitações de Rdcar-
do Amaral para fazer ^em-
porada de quatro semanas
ma Sucata. Possivelmente
em março do próximo ano.

NO BOLSO
Aurimar Rocha informari-

do: Elsa Soares estará mos-
trando seus sambões, hoje e
amanhã, no Teatro de Bolso.
Terça-feira, ali estreará Ivon
Cury, com acompanhamentos
por conta de Jorge Autuori
Trio e a presença, ainda, do
veterano maestro Seàrambo-
ne.

ABUNDÂNCIA
De primeira: a versão ca-

bocla do musical Oh! Cal-
cuttá!, sucesso há vários me-
ses em Nova York, vai ser
aqui apresentada sob o no-
me de Que Abundância!, nu-
ma produção de Carlos Ma-
chado. A direção será de
Paulo Afonso Grissoli que,
inclusive, já está selecionan-
do os textos que serão escri-
tos por nomes conhecidos das
letras e artes. Entre outros,
já estão compromissados:
José Carlos de Oliveira, Vi-
nicius de Morais, Paulo
Mendes Campos, João Be-
thencourt, Domingos de Oü-

A ohapa Azul e Branca foi
a vencedora das eleições do
Country Club da Tijuca, ape-
sar do entusiasmo com quea chapa Renovação se apre-
sentou. A abstenção de 80%

. dos sócios foi prejudicial à
chapa Vermelha. Ao mesmo
tempo, comentadfssimo, o ve- ¦
to que o diretor social Silvio
Paum Garten recebau do
quadro social.

Do programa do Montanha
Clube: "No dia 3 de novem-
bro, às 16h, realizar-se-á um
desfile de trajes Íntimos, em
benefício da Ação Camilia-
na."

Para comemorar o 47.° ani-
versário de fundação do Bra-
sil Kennel Club, a sua dire-
toria estará promovendo nos
dias 8 e 9 de novembro, em
combinação com a Secretaria
de Turismo e o Lions Club
da Lagoa, a sua 43.* Exposi-
çào Internacional de Cães,

Maraiá- — Frevo; Bola Branca — De Pau-
Unho Nogueira — Intérprete: MPB-4
— Samba; Camisa Branca — de Élton
Medeiros'e' Otávio de Morais — Intér-
prete: Djalma Pires — Samba; Caten-
dé — de Jocafi, Onias Camardelli e II-
dázio. Tavares —¦ intérprete: Maria
Creúza — toada; Clarice — de Eneida e

João Magalhães — intérprete: Taigua.
ra .— canção; Gostei de Ver — de Edu-
ardo Gudln e Marco Antônio da Silva
Ramos — intérprete: Márcia e Os Orl-
ginais do Samba — samba; <Hoje é Do-
niingo ---. de Haroldo Barbosa e Raul
Marcarenhas — Intérprete: Miltlnho —
samba; Infinito — Reginaldo Bessa -
intérprete: Agnaldo Rayor — canção;
Hey Mister — Ary Toledo e Francisco
de Assis — intérprete: Ary Toledo —
toada; Mana, Cadê meu Boi — Jorginho
Capela de Bezerra da Silva — intérprete:
Bezerra da Silva — partido alto; Sinal
fechado - Paulinho da Viola — intér-
prete: Paulinho da Viola — canção; Pro.
que der e Vier — João Ferreira, Vai-
demar Corrêa e Ronaldo Monteiro de
Souza — intérprete: Elza Soares —
samba; Comunicação — Edson Alencar
e Hélio Gonçalves Matheus — intérpre-
te: Vamuza e Hélio Matheus — sam-
ba; e Vou Trocar de Namorada — Cé.
iio Borges Pereira — intérprete: Os

-Três Morae6 — mftxixe;

Dia 15 de novembro:

' A Moça e o Mar — Miguel Gusta-
vo interpretei Miltlnho — samba; Bo-i
Ia pra Frente - Tom Zé —' interpretei
Tom Zé — samba; Falta uma Rês —
José Itamar de Freitas — intérpretes:
Sylvio Aleixo — Toada; De Vera —
Antônio Carlos Moraes Pires e Luiz
Galyão — intérpretes: Moraes Pires,
Luiz Galvfto e Paulinho — toada; Des-
pejo da Favela — Adonlram Barbosa —
intérprete: Nerino Silva — samba; Leão
de Cbleira — Velha — intérprete: Velha
e Cinco S6 — partido alto; Louvado Se-
ja — Luiz Vieira e Marconi Campos —
intérprete: Carmélia Alves — toada;
Moleque — Luiz Gonzaga Jr. — intér-

Pela Noite

HOJE TEM BETHÀNIA

prete: Luiz Gonzaga Jr. — toada; Mon-
jólo — Dino Galvão Bueno e Milton Erlc
Nepomusceno — intérprete: Maria Ode-
te — toada; Não Interessa — Geraldo
Babão — Intérprete: Tânia Maria e Os
Cinco Crioulos — samba; Tocha — Ex.
pedito Fagglonl — intérprete: Expedito
Faggionl e O Quarteto; Tu Vais VoltarRibamar e Romeu Nunes — intérpre-
te: Áurea Martins — canção; Vem En-
quanto há Tempo — Moacyr Franco e'Fernando Lona — intérpretes: Moacyr
Franco e O Pessoal — toada; e Vida —
José Orlando — intérprete: Elza Soa-
res — samba.

Dia 22 de novembro: í

A Escola Vai Descei- - Oswaldo Nu-
nes e Aristóteles II — intérprete: Os-
waldo Nunes — samba; Alò Helô — No-
nato Buzar — intérprete: Marcos Sarampllantragem; Atraso em meu Ca-
minho — Jair do Cavaquinho e Picoli-
no — intérprete: Noite Ilustrada —
partido alto: Casa Azul — Roberta
Faro — intérprete: Roberta íiaro —
canção; Jeitlnho Dela — Tom Zé — In.
térprete: Paulo Marquês — samba; o
Bonde Alegria — Silvio césar e Sylvan
Paezzo — intérprete: Silvio César —
marcha-rancho; Mar da Tranqüilidade
—" Ruy Alexandre Faria, Chiara e
Aquilles — intérprete: MPB-4 — can-
cão; Primavera — Lupicinio Rodrigues' e Hamilton Chaves — Intérprete: Izau-
rinha Garcia — canção; Sou Filho de
Rei <— João Mello e Fernando Lobo —
íhtéipireve: Agostinho dos Santos — ma-
racatu; Queixa — Maurício Tapajós e
Herminio Bello de Carvalho — intér-
prete: Marlene — samba; Samba do
Paquera .— Martlnho da Vila — intér-
prete: Os Originais do SambA — partido
alto; Um Abraço, Recife — Edson Con.
celção — intérprete: Os Golden Boys —
frevo; O Urubu Está Voando Baixo —

Moreira da Silva • João Correia da Sil-
va — intérprete: Moreira da Silva -
samba de breque; e Valentia — Behring
Leiros —' intérprete: Trio Maraiá —
maracatu.
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L,ogo mais, Maria Bethânia estará apresentando-se na
Cervejaria Festival 2001, em Niterói

veira e Luís de Lima. Tanto
a data de estréia, quanto ao
local das apresentações, ain-
da não foram escolhidos por
Grissoli. De inicio, o certo é
que a peça só será encenada
após o carnaval.

REVELAÇÃO
Outra exclusiva: Don Ra-

fael Sanchez, uni dos sócios
do Grinzing, é botaíoguense
doente, convicto e atuante..
Amante de futebol, organi-
zou a equipe do On The Ro-
cks e Berro D'Água (tam-
bém de sua propriedade) que
é a tricampeã do campeona-
to carioca interbuates e res-
taurantes. A equipe está
sempre em forma e treina,
duas vezes por semana, no
aterro do Flamengo, às cin-
co da madrugada. O ponto-

de-reunião dos jogadores é
na Lapa, onde, antes e após
o -bate-bola, Don Rafael oíe-
rece lauto lanche. Para se
ter idéia da seriedade do as-
sunto, basta assinalar que o
time possui nada menos do
que cinco uniformes dife-
rentes.

AQUISIÇÃO
O Scotch acaba de contra-

tar novo cantor para animar,
ainda mais, suas noitadas.
Trata-se-de José Carlos, que
já atuou no antigo Sach's.

STRIP-TEASE
Carlos Machado acaba de

enriquecer p elenco de As
Feras do Machado, com a
strip-tease Tina Milià, que é
uma moça com muitos afa-

Quando os clubes se divertem
com julgamento dos srs. Leo
Helbig Alemanha), Maxwell
Riddle (Estados Unidos) e
conde Leonardo Gatto (Itá-
lia). O evento será o primei-
ro dentro do programa da
Exspo-72, quando o Brasil
Kennel Club comemorará o
seu 5€.° aniversário de fun-
dação.

O Olímpico Clube, de Co-
pacabana, que na última
quarta-feira recepcionou a
imprensa com ura jantai1 e
entrega de permanentes, tem
amanhã mais um programa
Clube do Disco/ com apre-
sentação do locutor Oliveira
Filho.

A chapa Libertadora, que
concorre à"s eleições de 11 de
novembro no Botafogo de
Futebol e Regatas, promove-
rá dia 4, às 20h, no restau-
rante Fiorentina, um jantar
de apresentação a que esta-
rão presentes os candidatos

ao Conselho Deliberativo,
para troca de idéias sôbre a
campanha e mostra de sua
plataforma de trablaho à Im-
prensa. A Comissão Femini-
na da Chapa Libertadora es-
tara presente ao jantar, com
roupas especialmente dese-
nhadas para a campanha. A
chapa é integrada pela Ala
Jovem dos sócios do Botafo-
go. Sua plataforma preten-
de unir todos os botafoguen-
ses no sentido de dinamizar
as atividades do clube. Para
isso, dispõe, além de um Co-
mitê Feminino, do Comitê
Universitário e uma equipe
de trabalho formada.

Assim Caminha a Humani-
dade, com Elizabeth Taylor,
Rock Hudson e James Dean,
é o filme de hoje, às 21h, no
Paquetá Iate Clube.

Em beneficio do Natal de
egus funcionários, o Clubo
Ginástico Português para o

zeres. Pela imanhfi é prof es-
sòra. A tarde, estuda inglês e
taquigrafia. De madrugada,
tira a roupa na passarela do
Fred's com arte, graça e be-
leza.

PELA BARRA
Laurentlno Neto, do" Toby,

pensando, - seriamente, em
apresentar, nos fins-de-se-
mana, atrações variadas ***
A Buate das Canoas deverá
ser reaberta no próximo mês
*** A cozinha da Piscina,
além de ser internacional,
acaba de aderir, também, aos
pratos típicos brasileiros ***
Logo mais, no Pilão de Oü-
ro, a pedida é jantar-dan-
cante, a cargo dos conjuntos
Os Monarcas e Lúcio Y Los
Dontwn'8 *.*? Jttávio Herlein
é o novo discotecário da
buate que funciona, às sex-
tas e aos sábados, no Caça e
Pesca *** George Wittemer
acaba de lançar novo prato
no Hansl, restaurante aus-
tro-sulço, que está tornando-
se o ponto de encontro dos
amantes da boa comida. Tra-
ta-se do tradicional e euro-
péu Strizzl.

RÁPIDAS
O Sachinha's não obteve

permissão para colocar na
calçada mesas e cadeiras.
Luís Alberto Marinho vai sair
para outro esquema •** On-
de existia o Gasiight, fecha-
do há seis meses, vai surgir,
i-estaurante sofisticado ***
Será aberta, no Leblon, uma
filial do restaurante Chàlet,
cuja matriz é em Botafogo
*** Robert Halfoun, maitre
dos bons, saiu do Iate Club.
Recebeu proposta mais van-
tajosa de outra casa ***,Rc—
muald vai voltar em dezem-
bro para uma série de àpré-
sentações. Ficará- hospedado
em luxuoso apartamento na
Av. Atlântica e fará suas re-
íeições no Le Châlet Suisse,
cujo dono, René Bruhlart, é
seu amigo de longa data ***
Milton Carvalho e Acy Ca-
valcânti, proprietários ¦; do
Forno & Fogão e Hotéis Re-
gente e Luxor, embarcarão,
depois de amanhã, para
Curitiba, onde participarão
de um Congresso de Hotela-
ria.

próximo dia 9, a partir das
lõh, um Chá Biribà, com des-
file de modas e sorteio de
brindes.

À Associação Atlética Os-
valdo Cru programou, para
o próximo dia 8, uma íesta
que terá o título de Baile da
Amizade, com. fundo musical
do conjunto Soudentions, a
partir das 22h, em sua sede
da Rua Frei Bento, 111.

BOITES & RESTAURANTES
NOVO

Bõfl-9 8 Bíar Rtvsiaiirantfc
ABERTO A PARTIR DAS 15 HORAS

DISCOTECA ATUALIZADA
PISTA DE DANÇA
COZINHA INTERNACIONAL

Especialidade: DRINK'S
SEM COUVERX — SEM CONSUMAÇÃO

incesa Isabel, 263-A (Na salda do Túnel)
LEME — Reservas: 257-6132 • 251-4019

Av,

==

BOATE Y»PANEMA

SAMBA EM TOM MAIOR
c,.m Anália, Passistas e Ritmistas

Aos sábados, a partir das 12 hora»

FEIJOADA-DANÇANTE
Rua Garcia D'AviIa, 85 — Sob. Res. • Inf.: «7-4382

I wi ^í-BÍ^^^BHk i

0 novo rcjlauranfa de

Cozinha Internacional
Aberto das 11 às 4

da madrugada
As 5ás. feiras!

PATO NO XUCUPI
Aos sábados: SARAPATEL

e FEIJOADA
Aos Domingos:

GALINHA AO MOLHO
PARDOD

RUA DOS JANGADEHtOS
N.° M-A

Praça' General Osório
(Ao lado d» OCA)

canecãeSa
/|T\£^ apresenta ^\*J^^B

com SOM 3 e orquestra algo mais
DIARIAMENTE A ZERO HORA

Homenagem á graça, a beleza, ao charme i ao veneno
da mulher brasileira.

Grande elenco com mais de 30 participantes.
Coreografia e Direção Geral: Nino Gtovanettl.

Reservas no Canecão — Av. Wenceslau Brás.

Hrestaurante

bar
CHOPP DA BRUMA

Liiiz Carlos Vinhas Trio e-
Fred Fe|d .tocando
para Você no bar do novo

FLftG ___£$tt>>t__fl

Xaxiér da Silveira (esq. Aires Saldanha)
•Te.1,:..230-6O37

•mm

ATLANTIC VAI DE KOPKE
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Neusa Kopke, Rainha da Primavera do Atlantic Club,
vai representá-lo no Concurso' Rainha da Primavera
dos Clubes Cariocas, dia 8 de novembro, no Ginásio
do América. A menina Kopke leva de sobra muita
beleza e experiência de um desfile Miss Guanabai

Rádio-Tevê & Discos
A partir de hoje, a nove-

Ia Algemas de Ouro, na Tv-
Rio, às 18 horas, passa a ser¦transmitida de segunda à sá-
bado, sendo que, neste dia,
serão apresentados dois ca-
pítulos.

Ainda iio Canal 13. ten-
do em vista o êxito alcan-
<;ado com a inclusão do pro-
grama É Proibido Colocar
Cartazes, a direção da emis-
sora resolveu apresentá-lo
hoje, às 19h45min. Trata-se

de mi), programa de calouros,
com o comando de Pagano
Sobrinho e Vagareza, Mar-
cos Roberto, Aracy de Almei-
da, Gregório Barrios e o ma-
estro Gabriel Migliore, com-
pondo o júri.

* Maria Cláudia, conforme
foi noticiado em Siiou; da
Cidade, já assinou contrato
com o Canal 4: fará apre-
sentação de um programa se-
manai e participará de uma
novela.

Ainda da Tv-Rio: domin-
go próximo, a segunda apre-
sentação do programa espor-
tivo, A Bronca é Livre, on-
de, além da abertura e en-
ceriamento do Dênis Miran-
da, só os torcedores íalam.

Programação cinemato-
gráfica da Tv-Excelsior, com
exibição às 22 horas: segun-
das-feiras, Escuna do Diabo;
terças: Alma de Aço; sextas:
O Homem da Valise; e, si*
budos: Missão Impossível.

-w
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CORREIO DA MANHÃ, Sábado, 1 de novembro de 1969 2.° Caderno

RADIO E T.V. 60
GRAVADORA, vitrollnhas. Tvs
portáteis, r.ádios de pilhas, lua
e automóvel: .Consertos com ga-rantla e orçamentos grátis na
hora. "Transistomar" — Tra-
vessa do Ouvidor, 4 — Fone:
1M2-0848 (próximo à Rua 7 de Se-
tembro), abre aos sábados.

10165 60

COMPRO — Televisão, radio-vitrolas stereofônicas, gravado-res, toca-discos, ampltficadores
e auto-falantes. Pago bem à vis-ta com dinheiro, atendo rápidoaté 23 hs. Tel, 236-3954.

1446 60

TÉCNICO ALEMÃO
TEL.: Ml-43»

S/ som e Imagem — 15,00
S/ brilho — 10,00

36412 60

ELECTRONICS TOKYO LTDA.
Conserto c/ garantia seu T.V.. rádio, gravador, vitrola

"Sony" ou quaisquer marcas. Técnicos formados nos "Sony
Japan", usa. peças originais. Orçamento grátis. Av. Copaca-
bana, 1063 -, s/217 — Tel. 236-0931. 12054 CO

TEATRO TONELER08 (auditório do Colégio gacr- Coeuf
du Marle)

Rua Tonelerog, 51'— Copacabana — Res. 236-6957 e 237-3960
GRUPO CARROUSSEL apresenta.

BRANCA DE NEVE
E OS SETE ANÕEZINHOS
SÁBADO E DOMINGO, AS 15,30 HORAS

Haverá sorteio de brinquedos — ULTIMA SEMANA

socum
Aniversários

Faiem anos hoje: zineth Ma-
ria de Mello, Ana Cristina Maia
Annocchinl, juiz João Fonteso -
de Faria, juiz Ernesto Jancarelli.
èrig. Clóvis Cortes, Ceniro de
Macedo Coelho, Hômulo Car-
dlm, gen, Alulsio de Miranda
Mendes, advogado Álvaro Ono-
ti d« Figueiredo, Artur de Car»
valho.

O casal Dimas Rodrigues
Tondolla — Eliana Confort Ton-
dolla está festejando, hoje, 2.°
aniversário natalício de sua
filha Simone.

Está festejando, hoje, .dl»
aniversário natalicio de sua fi-

.lha Vânia Claudia, o casal Clau.
dio Batista Ribeiro' — Enedina
R'beiro dos Santos, com rece-o.
çSo «m sua ¦ residência em Nilo-
polis*. ,-.,„,-: - •

Srta. VÂNIA CLEMENTE DE
CASTRO — Faz anos amanhã a
srta. Vânia Clemente de Castro,
filha do casal Odarlo. Couto de
Castío, qué festejará-a data em
sua residência.

I 
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iv".'. 
* -'¦'¦..'.

XEILA KATIA — Faz anos de-
pois de amanhã Leila Kátia, fi-
lha do sr. José Ennes Corrêa,
chefe da Estação Guilherme da
Silveira (EFCB), e da sra. Van-
da Coelho Corrêa. O casal co-
memora.

—¦ Faz anos hoje o major-
aviador Carlos Arlindo Ron-
don,

!'»''¦ ' 
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— Faz anos hoje a advogada
• contadora Norma Gomes.
Fizeram anos ontem: Zulml-

ra da Silva Salzano, Julieta Fln-
to SUvéirà,"deseinb.'' Francisco
de Paula Baldossarlni, Olavo
Nascimento Brito, Aírânlo Vlel-
ra, Carlos de Medeiros, Rafael
Guimarães • Carlos Drummond

'dt Andrade.

tis (RJ), amanhã, domingo, co-
memorando antecipadamente o
2? aniversário da filha, Ana Lul-
za.

Noivados
EDNA — NÍLTON. Ficam

noivos, hoje, a 6rta. Edna de
Azevedo Silva e o sr. Nilton
da Silva, ela filha do sr. Jo-
celino da Silva e da sra. Vai-
disia de Azevedo.

Casamentos
TÒNNE CLYCIA — ROBERTO

— Na Igreja de N. Sa. da Lus»
(Alto' da Boa Vista), a 27 de
novembro, as I7h, realiza-se o
casamento da prof a. Yonne Cly-
cia Paes da Costa, doa Colégios
Brigadeiros Newton Braga e Vel-
ga de Almeida, filha do casal
jornalista e inspetor do traba-
lho, prof. Josó Rainha da Cos-
ta — Honorina Paes da Costa,
com o comerciante Roberto Di-
as, filho do casal João Luís Pe-
relra Dias — Jurema Pereira
Dias. ,

MARIA HELENA — IRINEU —
Na capela da Pontifícia TJnlver-
sldade Católica de São Paulo, -a
7 de novembro, 18h, cnsam-.sc a
srta. Maria Helena de Agulrre e
filha do casal Jovinlano — He-
lena. Pacheco de Agulrre, e o
sr. Irineu.,Mônaco de Carvalho,
filho da sra. Palma Mônaco de
Carvalho.

Nascimentos
O casal V.vtis e Bety Smlrnòv"

(da Branlff), está participrndo'
o nascimento de sua filha He-
lena.

— O bancário Luís José do
Araújo Pereira (Banco Aliança)
e sua esposa Silvia Cavalcanti
cie Albuquerque Pereira estão
participando o nascimento de
sua filha Renata.

" ¦—, O casal Bartolomeu Cor-
.rela Lima.— prof a. Lia Maria
Gomes'' Carneiro Correia Lima
festejou ontem o 59 aniversário
ti* aeu filho Ricardo, neto- do
prof. Guilherme Carneiro e sra.
Isaura da Silva Gomes Car-

¦*• 
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Homenagens

r — O sr. Antônio Jacinto 8am-
¦ paio .Neto • a. «ra. Angela de
• fiou-a Sampaio oferecem chur-
7 naco em sua fazenda em Coa-

No próximo dia 4, na sede do
Iate clube, será realizado o co-
quetel de homenagem e despe_
dlda ao sr. Aldo Stranl, que
assumirá novas funções na Ali-
tália. em Roma.

MARIO MAGALHÃES — Ami-
gos e antigos colegas do j orna-
lista Mário Magalhães, ex-dire-

tor de A Noite, Diário da Noite
e Correio da Noite, e atual chefe
do Serviso de Imprensa e Pro-
paganda do Jockey Club Brasi-
leiro, homenageiam-no hoje por
sou aniversário. A partir das 12h,
no restaurante da tribuna A do

. Hipódromo da Gávea, almoço
comemorativo.

— O eng? Leopoldlno Cardoso
de Amorlm Filho, presidenta da
Cruzolro do Sul, Serviços Aéreos,
foi agraciado com o colar de co-
meniador da Ordem do Mérito
Aeronáutico — homenagem por
30 anos de serviços à aviação co-
merçlal brasileira.

INSPETOR GASTAO COR-
RUA NETO — O setor de Rela-
çoes Públicas da Estrada de Fer-
ro Leqpoldlna, homenagearam,
ontem, o Inspetor Gastâo Corrêa
Neto, antigo servidor que agora
bc aposenta. Começou a traba-
lhar em outubro de 1939, nas
oficinas daquela ferrovia em
Põrtoo Novo (MG), ocupando
depois outros cargos. O lnspe-
tor Corrêa Neto encerra sua car-
reli-a como chefe de turma, da
AiKllo-InlormaçõDs da EFL.

ÍRIS MEINBERG — Aprovei-
tundo a estada no Rio do sr.
íris Melnberg, ex-presidente da
Confederação Nacional da Agrl-
cultura (antiga Confederação
Rural Brasileira), procedente de
São Paulo, dirigentes de agrlcul-
tores e ruralistas da Guanabara
e de outros Estados em trânsito
no Rio, ofereceram-lhe um ai-
moço, "pela satisfação do reen-
contro com o mais credenciado
lider í-uralista e mais completo
conhecedor dos problemas agra-
rios brasileiro, por contato pes-
soai com as comunidades regio-
íiais dos Estados, Territórios e
municípios do Pais, durante
trinta anos, vivendo e debatendo
os problemas da produço diver-
Biíicada da agricultura nacdo-
nal". O homenageado agradeceu
aquele momento, de ¦ convívio
com diletos amigos da grande
classe e família rural "da qual
se honra pertencer e colaborar
com os olhos voltados para a
grandeza da Pátria e do nosso
povo". [
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Bodas de Prata
Comemora, hoje, dia 1.', as

bodas de prata — 23" anlver.
sário de casamento, — o casal
Walter Barbosa Gonçalves —
Alice Afonso Gonçalves, A filha

Lucíana, festejando a data.
manda celebrar missa em ação
de graças e benção das alianças,
ás 16h30min, na Capela da Es-
cola Maria Raythe, Rua addock
Lobo, Tijuca, seguindo.se a re.
c-epção na residência da famí-
lia.

Em Benefício" !
Dia 4 de novembro, nos sa-

lões do Copacabana Pálace, chá-
desfile de modas, em beneficio
da ABBR, com modelos de
Mine. Ores (Paris).

Viajantes
—' Voltam da Suécia, onde par-

ticlparam do Seminário Interna-
cional sobre Sistemas de Infor-
mações para o Desenvolvimento
Regional, representando-o Brasil,
os ara. Léo Serejo de Abreu, bu-
perlntendente do Serviço Fede-
ral de Habitação e urbanismo,
e Mário Dias Lopes, coordena-
dor do Centro de Informações
para o Desenvolvimento Urba-
no e Local.

Missas
Rezam-se hoje as seguintes:

de 7? dia, is 10h30min, na Igre-
Ja de N. Sa. do Carmo, por ai-
ma de Sérgio Darcy; de 7» dia,
is 17h, na Capela da Casa Pro-
vlnclal dò Colégio Slo Vlcent-
de Paula. Rua.Cosme Velho, n?
241, por alma de Albérico Za-
vier de Miranda, falecido em
Curitiba (pai do dr. Mário Pln-
to de Miranda); de 7? dia, is
8h30m!n, na Igreja de S&o José,
por alma do cap. Luís Mesqul-
ta' Júnior.

WILSON NASCIMENTO —
Terça-feira, às 20h, ná capela
do Várzea, Rua Torres de OU-
yeira, 436,, Piedade, será celebra-
dn missa, de 70 dia por alma de ¦
Wilson Nascimento, componente
do Grupo de Serèsteiros Trevo
de Ouro. Encomendam a missa
o.s antigos companheiros MúvlUo,
Ziro, Valmar «Lia.

As I6h, hoj«, na Igreja do
Convento de Santo Antônio,
missa em ação de graças pelo
cinqüentenário do Centro Ex-
cursionista Brasileiro, com
acompanhamentos do Coral Wey-
tingh. Na sede do clube, Ave-
nida'Almirante Barroso, 2, 8? an-
dar, ás 17h, sessão solene com
homenagens e entrega de tltu-'
los a sócios beneméritos. • ¦
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Cigana é
atropelada
por auto

O dentista Olvidio Junsret,
dirigindo, às primeiras horas
da noite de ontem, seu auto
chapa GB 12-10-18, parou em
um sinal da Fraca 15. Logo
surgiu a cigana Alzira Stanls-
law, puxando - seu braço a
afirmando que iria ler sua
mão. No mesmo instante, o
caminhão placa GB 7-38-10,
dirigido por Valdir de Melo,
que também parará ao lado

, do automóvel do. dentista, foi
abalroado pela traseira por
um ônibus nSo identificado,
sendo atirado contra o carro
de passeio e atropelando a ei-
gana, causando-lhe fratura >*
coxa direita e ferindo o bra-
ço do sr. Olvidio Junsret.

As vítimas receberam cura-
tivos no Hospital Souza Aguiar
e o fato teve registro na 3."
Delegacia Distrital.

Assassinado
no campo
de futebol

Às últimas horas da- tarde
de ontem, populares encon-
traram, em um matagal, ao
lado do campo do Gardênia
Azul P. C, na Freguesia, em
Jacarepaguá, o cadáver do co-
merciário José Luis Xavier.
Á vítima residia na Rua A,
quadra 2, casa 9, na CHade
de Deus, e foi encontrada com
quatro perfurações de bala, no
peito. O fato foi levado ao
conhecimento do comissário
Pescadinha, da 32.» Delegacia,
que, em companhia de um
técnico do Instituto de Crimi-
nalística, rumou para o local.

Nada apurando com os mo-
radores das proximidades so-
bre a autoria do homicídio,
a autoridade fêz remover o
corpo para o IML e determi-
nou que seus auxiliares reali-
zassem diligências em torno
do fato.

VAMOS AO TEATRO
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CURTA TEMPORADA EM PORTO ALEGRE
VOLTA BREVE- AO CARTAZ

Como você veriq Luiza ?

Com os olhos do moço?

Com os olhos do marido ?

Com seus próprios olhos ?

OU

Hoje is 20h.,omln •
22h30mln

Teatro Santa Rosa
Res.: 247-86-11

Vanda Lacerda COWI OS
«,««»« OLHOS

DOS
OUTROS

LA VALi JÁ)*

150 Representações em S. Paulo
A GARGALHADA De SÉRGIO JOCKYMAN
DO ANO _ Direção ANTÔNIO ABUJAMRA

com PAULO
GOULART

Hoje, às sohJOniin e
22h30min- Estuds. 50<7o

TEATRO IPANEMA
R. Prudente de Morais,
n.° 824. Resevas: 247-9794

SILVA FILHO apresenta a revista
pára ser vista e revista

ALÔ MULHERES, AQUELE ABRAÇO!
com a estrela boneca ZELIA MARTINS, os impagáveis
Nick Nicola e Carvalhinlio e ainda as mais lindas garotasdo teatro musicado brasileiro.

UMA GARGALHADA POR MINUTO
TEATRO CARLOS GOMES - Res.: Tel.: 222-7581

; Hoje, às 18h, às 20h e 22h

Sob a direção de AMIR HADDAD
TEREZA RACHEL - PAULO PADILHA

Rogério Fróes, Yumara Rodrigues, Cláudio Viana,• Francisco Hosanan, Rubens Araújo, Albert. Lohror
^ é MÁRIO JORGE
Cen.: Luçiano Trigo — Hoje, às 20h e 22hl5min

Maison de France — Tel.: 252-3456

pis Ealado d>"Giunibvi)' Seailuii ds Educai-
çió • Cultura •-Oipuliminlo da Cultura ¦
Divisão da Teatro. .'e. seus artistas

na mais famosa obra espanhola"CELESTINA"
a mais entendida em amor e bruxarias

ÚLTIMAS TEATRO
«MAUAt GLAUCIO GILUM1AHA) T,|,; 237.7Q03

Hoje, às 20h e 22h30min

m
OSCAR ORNSTEIN apresenta o GRUPO JOVEM no

Super Musical infantil

0 Sapateiro do Rei
História e direção de Lauro Gomes

.1." Prímio no Júri Popular do II Festival Infantil.Orquestra, Balet, Cenários e Figurinos Luxuosos
S.ilis., as lfih e Doins., às lãh

IEATRO COPACABANA — Res.: 257-1818 (R. Teatro)o Maria Clara Machado
ESCREVEU E DIRIGIU

PLUFT, 0 Fanfasminha

Programação infantil do teatro IPA-NE.MA — Sábados e Domingos, is16h30mln. Res.: 247-9794 — R. Prudentede Morais, 824-A.

NOVO TEATRO DE BOLSO — Av. Ataulfo de Paiva, 269-ALeulon — Reserva*: 227-3122
Sábs. e Doms., ás I7h

I * í l

"0 Patinho Feio'
"Peça 

infantil de Anrimar Rocha
Cens. o Figs. de Juarez Machado

Com: Wanda Critiskaya, Monique Latond, Walter Soares.
Liete Silva, Cristina. Madeira e Ruy Barbosa.

GRUPO CARROUSSEL apresenta"DONA BARATINHA
PROCURA MARIDO"

Hoje, r. amanhã, às 16h:i0min
TEATRO TONELEROS (Aiulitório do ColéRioSacre Cucur de Marie). Rua Toneleros, JS

Copacabana — R»s.: 236-6957 — 237-3930
Haverá sorteio de brinquedos

SOMENTE 4 SEMANAS

comMIELE

...eBÔSCOLI

TEATRADAPtUIA
2 ÚLTIMOS DIAS

R. FRANCISCO SA', 88 • tel.:227-1083

''¦MWjÊmÊgÊmp'

.. sp^^l JmíJ^'-¦^PHiáVFT'

Hoje, às 20li e 22li30min
Reservas: 1311 às 2lh

Teatro Serrador — Últimas semanas

YONÁ MAGALHÃES
CARLOS ALBERTO »

"OS INIMIGOS NÃO MANDAM FLORESri

DE PEDRO BIOCH
"A peça- que o mundo aplaudiu''

Telefone: 232-8531 — Censura 14 anos
Hoje, às 21h30min

SOARES |%^W
Tixlo dt Jft Smns
e Mill&r Fctriinttot

De 3a. a 6a. feira, às
21h30mln — Sàbs., ãs 20h
e 22h30mln — Doms., àa 19b

e às 21h30min

TODOS OMOM
UM HOMEM

ORDO
TEATRO
da LAGOA

Rwwm: 227-JWI K7*J5»

TEATRO COPACABANA - Tel.: 257-1818 (R. Tealro)
OSCAR.ORNSTEIN apresenta em 4.« Mês de Sucesso

FRANK SINATRA
4815 de João

Bethencourl
com: Alorineau, Gracindo, Delfino, Mário Lago

e grande elenco.
. .. Hoje, às 20h e. 22hl5min

'permitido traje esporte — censura: a partir de 10 ano»

¥
1 DIAS

NA SELVA J í
DAS CIDADES

Estado da Guanabara. Secretaria d*
ap| ai |k| » Educação e Cultura — Departamento
** ~ ¦ V ¦ ™ ** ' de Cultura. Divisão de Teatro

0 OFICINA, DUVIDO ESWTWR
SUCESSO: ÚLTIMOS 11 DIAS

NA SELVA DAS CIDADES
do jovem BRECIIT

Direção: José Celso M. Corrêa
ítala Nandl — Renato Borghi — Othon Bastos

Hoje, às 21b
TEATRO JOÃO CAETANO — Tel.: 243-4276.

........ ¦¦ ..,..- _, , . ,r__

^Q Hf^H:^li9| ¦§¦¦¦

WmÊ9SÊmwtm ^mr %flfl H1
WSmWmWmmERmm^^Ê 'WÊ

De 3a. a (a. íeira, ás -lhSOmta. Sàbs., às 20h e 22h30min.Doms., as 18h30min e 21h30min - Reservas: 236-6343

Novo TEATRO DE BOLSO - LEBLON
Av. Ataulfo de Paiva, 269-A — Tcl.: 227-3122

Estréia 3a. íeira, dia 4, às 21h30min

IVON CHAMA
com JORGE AUTUORI TRIO e o Maestro Scarambone

Texto de Mcira Guimarães"Assistir a Ivon Cúri é fazer as pazes com a vida"(Edna Savaget)

TEATRO PRINCESA ISABEL
Orlando Miranda e Pedro Veiga apresentam

JARDEL FILHO em

BECO SEM SÜIDfl
do ARTHUR MILLER

OSWALDO LOUREIRO
Paulo Araújo, Jorge Cherqne«, Fábio Sabag (Part Esp.),

Paulo Serrado e grande elenco com ADRIANO REYS
Direção: Gianni natto

Hoje, às 20h e 221i30mln — Estuds. acima de írupu
de 10, desc. 50^ — Res.: 23G-3724 "

31)568
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£.• Caderno, CORREIO DA MANHÃ. Sábado. 1 de novembro de 1969

TELEVISÃO
09,*» ( •) Clube do Guri

íantll
Programa In-

10,48 (*> Inglês com Fisk - Aula de Inglês
11,00,t)«) Jornal da Livre Empresa -> com

.^.Alfredo Tome.
11,30 (¦•) Sala de Espera — Comentário sô.

bre Cinema, com Adolfo Cruz
12,00 ( 2) Desenhos

( 4) Filme: O Super-Homem
('«) Crônica de Austregésilo de Athay-

,, de — Crônica com o presidente da
Academia Brasileira de Letras

(13) Clube do Tiüo — Programa Infan-
tll — Apresentação de Hélio Ri-
beiro

12,13 ( «) Filmes: _ Desenhos
13,30 ( 2) Desenhos

( 4) Amaral Neto, o Repórter — Re-
prise de domingo último

R6) Curso de Admissão ao Ginásio —'. Educacional-
13,00 (.2) Filme de • Aventura
13,13 ( .4) Portão 16 — Noticiário Esportivo
13,30' 84) Novela: A Rosa Rebelde — Re-

p prise
, $.3) Fim de Semana — Entrevistas, e

notictas sobre coisas e gente do¦í Estado do Rio — Apresentação de
v Dalwan Lima e Dalce Lima

14,00 (-2) Quando os Clubes se Divertem
\:A) Festival de Süper-Produçõès —

Dois filmes de longa-metragem¦'(¦fi) A.P. Show — Show com Acrton' ": .Perlingeiro -
14,30 (13) Futebol —- (VÍdeo-Tape) — nana-

do por Luiz Mendes
15,00 ( 2) Filme de Aventura

( 9) Experiência Nove — Desenhos
13,20 ( 9) Futebol
16,0O( 2) Programa César de Alencar

(13) Festa do Bolinha — Show Musi-.
cal-Vaiiado — Apresentação de
Jair de. Taumaturgo

18.00 ( 4) Dlsncylâiidia — «Filme de Walt
Disney

(6) Filnie: Terra de Gigantes
• ( 9) Filme: A Espada da Liberdade.

(13) Novela: Algemas de Ouro
18,30 < 9) Superama Ia Sessão — Filme de

longa-metragem
19,00 ( 8) Haroldo de Andrade cm Três Tem-

pos — l.a parte — Show conv Ha-
roldo de Andrade

19,05 ( 4) Novela: A Cabana do Pai Tqmás
19,30 (13) Telejornal — Noticias — Apresen-

tação de Maria Cláudia, Sérgio
Roberto, Luiz Jntobá^e Luiz Men-
des

18,35 ( 2) Dois Toques
19,40 ( 4) Jornal Nacional ..
19,45 ('2) Condomínio da Alegria — Humo-

rístico
(13) <r Proibido Colocar Cartazes —

Programa de Calouros
19,55 ( •) O Diário de Um Repórter — Crô-

nica de David Nasser
20,00- (4) Novela: Vènde-se Um Véu de Noi-

va
'( 6) O Seu Repórter Esso — Telejor-

nalismo
( 9) Superama, 2*. Sessão — Filme de

longa-metragem
tO.l* ( •) Haroldo de Andrade em Três

Tempos — 2.» Parte — Show com
Haroldo de Andrade

80,30 ( 4) A Ser Programado
31,00 ( 6) Paulistas e Cariocas — com Mu-

, rilo Nery e Wal ter Forater — Pro-
i . grama so Vivo — Rio-São Paulo-

Rio
M,19 (18) Filme de Espionagem: O Rei dos

¦ Ladrões
21,30 ( 4) Novela: A Ponte dos Suspiros
82,00 ( 2) Filme: A Garota

( 4) Sessão das Dez — Filme: Gusmo-
ke

( •) Superama 3.-» Sessão — Filme de
longa-metragem

82,15 (W Filme Policial: Porto de Intrigas

23,13 (13) Futebol — VT d» partida de fute-
boi 'realizada pela "Taça de Pra-.
ta" — narração d* Luiz Mendes

00,00 ( 6) Comunicação Teste — eom Gilson
Amado

00,30 ( 4) Sessão da Mçia-Noite — Filme de
, longa-metragem.

I) $•

CARTAZ DE HOJE

CINEMA
Lançamentos
0 SETE HOMENS VIVOS OU MORTOS —

(Brasileiro). —. (Direção de Leovigildo
Cordeiro). — (Com Maurício do Valle,
Wilson Grey, Eljezer Gomes e Milton
Gonçalves). _ (Proibido até 18 anos).

• A PENtLTIMA DONZELA — (Brasilei-
ro) — (Colorido). — (Direção de Fer-
nando Amaral), _ (Com Adriana Prie-
to, Paulo Porto, Carlos Mossy, Fregolen-
te e Flávio Migliaccio). — (Comédia).— (Proibido até 18 anos).

• O CINTURÃO DE CASTIDADE — (lhe
Chastüly Belt) — (Italo-americano) —
(Colorido). — (Direção de Pasquale Fes-
ta Campanile). — (Com Tony Curtis e
Mónica Vitti). — (Comédia) — (Proi-
bido até 14 auos).

• CARTADA PARA O INFERNO — (The
BI- Boonce) — (Americano) — (Colori-
do). — (Direção de Alex Mareh). —
(Com Ryan CNeal e. Lcigh Taylor-
Young). — (Drama). — (Proibido até
18 anos).

• DETETIVE MARLOWE EM AfAO —
(Marlowe) — (Americana) ¦.- (Colori-
rio). — (Direção de Pauí Bog-rt). —
(Com James Gamer, Gayle'Hunnicutt e
Rita Moreno). — (Policial). — (Proibi-rio até 18 anos).

• CADA BALA UMA MORTE — (Uno do-
po 1'altro) — (Italo-espanhol) V. (Co-
lorido). — (Direção de Nicl: Howard).
— (Com Richard Harrisoh, pamela Tu-
dor e Paul Stevens). _ (Western). —
(Proibido até 14 anos).

• TRÁGICA SENTENÇA - (The Despera-
dos) — (Americano) •— (Colorido). —
(Direção de Heny Lavin). — (Com Vin-
ce Edwards, Jack Palance, George Ma-
haris e Sylvia Syms). — (Western). —
(Proibido até 18 anos).

• A ARTE DE CONQUISTAR UM BROTO
— (Here Wc Go Round the Mulberry
Bush) — (Inglês) — (Colorido). — (Di-

. reção de Clive Donner). — (Com Jutíy
Geeson, Angela Scoular e Sheila Whi-
te). — (Comédia). — (Proibido até 18
anos).

• A CHAMADA DO AMOR — (La Cha-
made) _ (Francês) — (Colorido). —
(Direção de Alain Cavalier). — (Com
Catherine Deneuve, Michel piecoli e Ro-

ger Van Hool). — (Proibido até 18 anos).

METRO-BOAVISTA — Estação Polar Zebra
(às 12,20 — 15,30 — 18.30 e 21,30)

PLAZA - (222-1097) - Cada Bala Tfma Sea-
tença — (às 10 — 12 — 14 — 16 — 1820 e. 22)

PALÁCIO — (222-0838) — Sete Homens Vi-
vos ou Mortos — (ás 14 — 15.40 — 17,2019 — 20,40 e 22,20)

PATHÉ _ (222-8795) — Jim, Um Cowboy
na África — (às 12 — 14 — 16 — 18 —
20 e 22) -r V

RIVOLI — Aquela Casa em Londres — (às
.14 — 16 — 18 — 20 e 23)

REX - (222-6327) — O Cinturão» de Casti-
dade — (às 15 — 17 — 19 e 21)

VITÓRIA — (242-9020) - Rifa-se Uma Mu-
lher — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)

Centro
BRUNI-RIO BRANCO -• (243-1638) „ - Ri-

quiem Para Um Gringo'/. .'-•¦-'
cink-hora — (-^-TW)»:*-- ituaHdades -':

Desenhos ¦=¦ Viagens Vf.,Comédias. ---
(Desde às 10 horas da manha). — Aos
domingos e feriados:—(Festival Infan-
tll)

CINEAC-TBIANON — (242-6024) —
FESTIVAL _ (252-2828).- A Penúltima

Donzela . ,
FLORIANO — (243-9074) — Os Saqueadores

A Brigada'do Diabo — (às 15 e 19,05)
MARROCOS — (222-7879) _ 007 Contra

Chantagem Atômica
PRESIDENTE — (242-7128) — Máscara de

Traição
SAO JOSÉ _ (242-0592) - A Penúltima

. Donzela

Catete
4

AZTECA — (245-6813) - A Morte Fêz Um
ÔVO v ,

CONDOR-LARGO DO MACHADO — 
(245-7374) — o Mando é da Mulheres —
(às 14,30 — -6,20 — 18,10 — 20 e 22) —
(Sábado, Sessão à Meia-Nolte)

POLITEAMA — (225-1143) — A Garota da
Motocicleta — Por Toda Minha Vida —
(às 14.30 — 18.05 e 19,50)

SAO LUIZ — (223-7679) - O Cinturão de'Castidade — (às 14 — 16 — 18 -«• 20 e
22)

ALASKA — Festival MGM — Um filme por
dia: — olho do Diabo — (às 14 — 16 —
18 — 20 e 22)

BRUNI-COPACABANA — Romeu e Julleta
CINE-HORA — Desenhos — Atualidades —

Viagens — Filme e Esportes
CONDOR-COPA CABANA — (257-7661) —

Cada Bala Uma Morte -~. (às 14 —• 16 —
18 —. 20 e 22)

CAnuso-COPACABANA — A penúltima
Donzela ..- ... •:"-• * >• "*v

COPACABANA — (237-5134) — Cartada Pâ-
rà o, Iníetfno — (às"14 — 16 — 18 — 20
e 22) .

FLORIDA — (237-7141) — Villa, O Caudilho
PARIS-PALACE - Crown, o Magnífico.
METRO-COPACABANA — - (237-9698) - —

Aquela Casa em Londres — (às 14 — 16
— 20 e 22)

RIAN — (236-6114) —• Rifá-se Uma Mulher
-i (às 14 — 16 t- 18 — 20 e 22). •

RICAMAR - (237-9932) » '
KIVIERA - (24,7-8900) — Um Sonho, Uma
. Realidade — \to 14 sf-Jlí — 18-- 20 e 22)
ROXY — (236-6245) — Krakatoa, O Infer-

no-de Java'— (às 14 '— 16,30 —.19 e ..
31,30)

Grajaú
BRUNI-GRAJAti' Magnífico

Vila Isabel

(238-1311) _ Grovn, o

VILA ISABEL — (238-1310) — Sete Homensk Vivos ou Mortos — (às 14,50 — 16,30 —
18,10 — 19,50 e 21.30)

São Cristóvão
FLUMINENSE'— (228-14$) — Sete Homens

Vivos ou Mortos — Passagem Para o In-• íerno — (às 14 — 17,15 e 20,30)
NATAL — (248-1480) — A Revolta dos Sete

Homens — Os Saqueadores — (às 17.30
: 21,10)

Flamengo

Jardim Botânico
JUSSARA — (226-6237) — A Ira de Deus

Ipanema e Leblon
BRUNI-IPANEMA — (226-6072) — Aquela

Casa em Londres — (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22)

LEBLON — (227-7803) — O CinturSo de Cas-
tidade — (ás 14 — 16 — 18 — 20 e 22)

MIRAMAR — ("247-9881) — Sete Homens Vi-¦ vos ou Mortos — (às 14 '—.15,40 — 17,20
- 19 — 20;40 e 22,20) ,-

PAX — (227-6621) — Um Estranho Casal -
(às 14 — 16 — 18 — 20 e 22) — (Censu-
ra Livre)

PIRAJA — (247-2668) — Rifa-se Uma Mu-
lher — Denois do Massacre — (ás 14 —
17,20 e 20.40)

POEIRA-IPANEMA — Viagem Fantástica

Lagoa
LAGOA-DnrvE IN — í237-3a9t - Os Far-

santes — (às 20 e 22,30)

BRUNI-FLAMENGO — A Penúltima Don*
zela

KELLY — Crown, O Magnífico
PAISSANDU — Festival, um filme por dia:

— Gaviões e Passarinhos

Tijuca

Botafogo

Cinelândia

BOTAFOGO — (226-2250) - Barrabás — (às
15.10 — 17,30 e 20,30)

BRUNI-BOTAFOGO — (226-6072) _ Réquiem
Para Um Gringo

CAPRI — Bullitt — (às 13,20 — 15,30 -
17,40 — 19,50 e 22) • .,

CORAL —' (Praia de Botafogo) — Aquela
Casa em Londres — (às 14 — 16 — 18 —
20 e 22) . .

ÓPERA — (246-7218) — Um Estranho Casal
(às 14 — 16 — 18 - 20 e 22) — (Cen-

sura Livre).
«CALA —, (Praia de Botafogo) — A Arte

de Conquistar Um Broto — (às 14 — 16
18 — 20 e 22)

VENEZA — (226-3843) — A Chamada do
Amor — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)

23,00 (3) Show de Bola
< 6) Filme de longa-metragem:

Guerrilheiros
Os

CAPITÓLIO — (222-6788) — Cartada Para
o Inferno — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)

ODEON — (222-1508) — Trágica Sentença —
(às 14 — 16 — 18, — 20 e 22)

IMPÉRIO — (222-9348) — Arabella - (às 14
— 16 — 18 — 20 e 22)

Copacabana
ART-PALACIO COPACABANA — (257-2795)

O Rei da Pilantragem — (às 14 — 16
18 — 20 e 22)

ART-PALACIO TIJUCA - (234-0193) -
Máscara da Traição — (às 14 — 16 — 18

20 e 22)
AMÉRICA — (248-4319) — Manon 70 - (às

14 — 16 — 18 — 20 e 22)
BRUNI-SAENS PESA — Kartoun
BRITANIA — Crown, o Magnífico
BRUNI-TIJUCA — Estação Polar Zebra —

(às 12,30 - 15,30 — 18,30 e 21,30)
CARIOCA - (228-8173) — Sete Homens Vi-

vos ou Mortos _ (As 14 — 15.40 — 17,20
19 — 20,40 e 22,20)

COMODORO — Sete Homens Vivos ou Mor-
tos — (ás 14 — 15,40 — 17,20 — 19 -
20,40,e 22,20)

MADRIR — (248-J184) — O Cinturão de
Castidade — (às 16 — 18 — 20 e 22)

METRO-TMUCA — (2-18-9070) — Aquela Ca-
sa em Londres — (às 14 — 16 — 18 — 20
e 22)

OLINDA — (248-1032) — Cada Bola Uma
Morte — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)

RIO — A Penúltima Donzela'
ROMA — (228-4904) —
CANTO AFONSO —
TIJUCA-PALACE — Os Brutos Também

Amam — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)
TIJUCA — (228-5313) — O Caniaceiro San-

guinado — O Revólver de Um Desço-
nhecldo _ (às 15 — 18,25 e 20,30)

Subúrbios
ART-PALACIO MÉIER — Máscara da Trai-

ção — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)
ART-PALACIO MADUREIRA - A Penúlti-

ma Donzela — (às 14 — 16 — 18 — 20 e
22)

AUDITÓRIO — Sete Contra Roma — (às 17
19 e 21)

ALFA — (229-8215) — Aquela Casa, em Lon-
dres

ANCHIETA — ¦ ' ¦
imi NI-MÍIER — (229-1222) — A Penúltima

Donzela
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — (229-4136)

Réquiem Para Um Gringo
BRUNI-PIEDADE — (229-6532) — A Pehúl-

tima Donzela,
CACHAMBI — (249-8401) — Os Felinos —

(às 17 — 19 e 21) '
CAIÇARAS — (Bfento Ribeiro) — O Fofo-

quelro — A Marca da Vingança
CAMPO GRANDE — (CGR-828) —
COIMRRA.—. .(Ricardo de Albuquerque)—-
COLISEU — (229*8753) — Cinco ..ólares, Pa*

ra 'Ringo —- 'Cassino 
Roynle — (às 14 —

17,45 e 21,30)
CRUZEIRO — A Grande Cilada — Meu Ja-

pão Brasileiro
GUADALUPE — Cinco Dólares, Para Ringo

. 
' — Costa c|os Esqueletos

GU Alt A Cl — (Rocha Miranda) —.
IIE1IMIDA — (CETEL 93-1182) - Hojç Eu,

Amanhã Você
IMPERATOR — íMt-ler) — Sete Homens Vi-

vos ou Mortos — íàs 14,50 — 16,30 —
18,10 — 19,50 e 21,30)

IRAM — (229-8.130) — Costa dos Esqueletos
O Seu Nome Chamava Vingança —

(às 14 — 17.15 e 20,30)
LEOPOLDINA — (Penha) — S?te Homens

Vivos ou Mortos — A Casa de Madame
Lulu - (às 15 - 1810 e 10,50) .

MADUREIRA — (229-87331 —
MAUA — (230-5055) — Jim, Um Cowboy na

África — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)
MARAJÓ — (CETEL 92-1889) — Pistoleiros

Em Duelo — Os Guerreiros
MASCOTE — (229-0411) — Cada Bala Uma

Morte — (às 14 — 16 — 18 — 20 e 22)
MATILDE — (Bangu) — A Penúltima Dou-

zela
MOCA BONITA — (Padre Miguel) — Sete

Homens Vivos ou Mortos — Aventurei-
ro de Jamaica — (às 10,15)

MELLO — (Penha Circular) — Romeu e Ju-
lleta

PALÁCIO- CAMPO GRANDE —
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS — Gigantes em

Luta
^PALÁCIO VITÓRIA — (248>I871) — O Ba-
w? cana do Volante — Tarzan na Terra Sei-

vagem
PALÁCIO SANTA CRUZ —
PARAÍSO — (230-1060) —
PARA-TODOS — (229-5191) — Jim) Um

Cowboy na África — (às 14 — 10 — 18
20 e 22)

PENHA - (230-1121) -
REGÊNCIA — (229-8215)'— A Penúltima

Donzela
RAMOS — (229-1094) - ,

REAL _ (229-3467) — Sangue Naa Monta-
niias — o Ladrão de Casaca

REALENGO - (BNG-412) - Cinco Dólares.Para lllngo — Costa dos EsqueletosR1DAX _ (Abolição) — Um Colina M50 d*Diabo — Brotinhos de BlklniKIO-PALACE — Nascidos Para PerderRIACHUELO - (249-3322) - Por Um Mo-mento de Amor
ROSÁRIO - (220-18891 - 007 Contra Chan-tagem Atômica
SANTA ALICE - (233-9993) - O Cinturão
on, Cas,ltlade - (às 15 - 17 — 19 e 21)SAO PEDRO - (230-4181) - A PenúltimaDonzela
TAQUARA — (Jacarepaguá) — Canhões de«an Sebastten - (às 14 _ 16,30 - 19 e
TRINDADE - (249-3838) - Cinco Dólares.Para Ringo _ Costa dos Esqueletos
TODOS OS SANTOS - (249-0300) - Ilon-do, O Destemido — Minhas Três Noivas
VAZ LOBO — (2M-819R) - Cartada Para o

Inferno — Pctúlia, Um Demônio de Mu-
iher — (às 14 — 1 T.-10 e 21,20)

VISTA ALEGRE — ódio Por ódio — Tar-
zan e a Fúria Selvagem

VITÓRIA — (BNG-885) — A Ira de Deus —
(às 15 — 17 — 19 e 21)

Ilha do Governador
.ITAMAR — (Gov-139) — A Noite dos Pis-

toleiros
MISSISSIPI — Benjamim

Estado do Rio
ARTE — (SSo JoSo de Meritl) -
IGUAÇU — (Nova Iguaçu) —
SANTA ROSA — (NilópoUs) —
SANTA ROSA — (Nova Iguaçu) —
SAO CLEMENTE r- Encontro Fatal Em Lis-

boa
SAO JOÃO — (São João de Mcriti) —
SAO JOSÉ — A Vingança do Moicano

Niterói
E o Vento Le-

Caxias
BRASIL —
CAXIAS — Cinco Cólares, Para Ringo —

Joe, O Pistoleiro Implacável
GLÓRIA — Sete Homens Vivo ou Mortot

- — Johnny Texas
PAZ — Cartada para o Inferno — Tarefa

Sinistra — (às 14 — 17.35 e 19,30)
RIVKR — Tarzan e o Menino da Selva — O

Homem Que Matou o Facínora
SANTA ROSA — (Duque de Caxias) —
SANTO ANTÔNIO —

Petrópolis
ART-PALACIO PETRÓPOLIS — Evangelho

Segundo São Matheus
CAPITÓLIO — (2626) — Duos pistoleiras In-

vencívels — Oasa de Tróia — (às 13 —
18,15 e 19,35)

DOM PEDRO — (3400) — Sete Homens VI-
vos ou Mortos — (ás 15 — 16,40 — 18,20
- 20 e 21,40)

MIRAGEM —
PETRÓPOLIS — Cartada Para o Inferno —

(às 15,30 — 17,30 — 19,30 e 21,30)
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MÓVEIS E DECORAÇÕES VENDAS DIVERSAS
ANTIGÜIDADES — Oompro
objetos de arte, moedas, pra-
taria, porcelana, cristais, mó.
«eb; tapetes moedas quadros
è marfim. Pesos papel antl-
tos — Tel.i 236.1219.

12062 8S

MOEDAS ANTIGAS' — Compro
de ouro ou prata, pesos papel
antigo. R. Tonelerosi 152. Tel.:
236-1219. , , ,. ; , 12059 83

«*i -'¦¦•' aúüfc jjfcafckfc
LAQUEAÇAO de -fiôreis, pintu-
ra de geladeiras e decapí. Tel.:
236-3619. Sr. FRANCISCO.

1343 83

ÀS PESSOAS
IDOSAS OU NÃO
Que têm a bexiga pregui-

«cosa e cuja urina se decom.
põe facilmente devido à re.
tençao, encontram na TIRO.
FORMDíA DE GIFFONI um
verdadeiro específico porque
ela não só facilita e aumen-
ta a DUIRESE, como desin-
feta a BEXIGA e a URINA,
evitando a fermentação des.
ta e a infecção do organismo
pelos produtos dessa decom.

. posição. Numerosos atestados
dos mais notáveis médicos
provam a fina eficácia 2691

GmmM
MAUÉS

WUTA • BASTÃO • PÔ

CASA GUARANÁ
DEP. GERAL: OUVIDOR. 120

TEL.: 22*9104

CASAMENTOS
Aero, Galaxle e Kombi para ca-

samentos, passeios, etc. Fone ..
236-6609. 8150

Ternos Usados
Compro a Domicílio

Calças, Camisas, Sapatos
etc. — Pago melhor que qual-
quer outro.

TELEFONE: 222-5568
•10131

EMPREGOS DIVERSOS

COPA E COZINHA — N. S.
da Paz — Armários de cozi.
nha em fórmica e cozinhas
securit. Accitam.se e-rcomeii.
dns. Fazemos revestimentos
em formiplac e ou fórmica.
R. Visconde de Pirajá 310-B
— Tel. 347-3170 — Ipanema.

12053 83

PINTURAS DE CàSÃS
E apartamentos. Não pedimos

sinal. Dou referenda. Tel
238-1104, DBJIS. 1111* 83

VENDE-SE escrivaninha, 5 lus-
três de bronze, vários quadros
magníficos de grandes pintores
nacionais, várias antigüidades.
Rua Sorocaba, 277, tel. 240-3423.
246-4424. 10771 83

ESTOFADOR -.CORTINAS
Faço cortinu, e capas, refor-

mo estofados, fino mostruário
228-378*r— SARAIVA, facilito.

16797 83

I f '

DETETIVE
JAYME

Confidencial. Serviço de
investigação particular. —
Longa prática e amplas re-
(erências. Av. Rio Branco
n.° 108 - s. 1.310 — Tele-
fone 252-8294. 6250

INSTR. DE MÚSICAS
A.A.A. PIANOS DE CAUDA,
armário e apto. Variado esto-
que, estrangeiros e nacionais, 15
anos de garantia. Longo prazo.
R. -Santa Sofia, 54 Pça- Saens
Pena.- 17687 75

A CASA MILLAN --? Especiall-
zada'-em pianos estrangeiros,
nacionais, cauda, apartamento e
armário. A longo prazo, sem ju-
ros, 10 anos de garantia. Ouvi-
dor, 130 — 2.° andar — Lojas
318 e 221. 10138 75

VENDEM-SE Piano Stek 88 N.
T. Marfim. Cepo metal, c/ cru-
tadas. Mod. grande. 1.650 (fa-
ellito ou troco xilofone 250 mil).
Av. Salvador de Sá, 40, fundos.
Hoje e domingo. 7419 75

PIANO

Va DE CAUDA

STEINWAY & SONS
Vende-se um Steinway &

Sons, Instrumento próprio
p/ grandes pianistas ou
pessoas entendidas. Rua
Santa Sofia 54, em frente
ao n.* 220 da Rua Barão
de Mesquita. Praça Saens
Pefia. Facilita-se

17719 75

COMPRO PIANO. 256-5633 (8 às
12). Vejo à tarde. Conserto na
ou reformo na residência. Ofi-
cina própria. Carlos 222-8824.

7420 75

A PIANOS DE CAUDA — Ar-
mário, apto. A Casa Motta ven-
de mais belo estoque, 10 anos
garantia. A vista e longo pra-
zo. Rua Dolz Dezembro, 112 —
Catete. 10137 75

PIANO Ezenylder, de luxo, nô-
vo, sem uso c/ banqueta. Mo-
dernfssimo verdadeira ocasião.
Rua Domingos Ferreira n.°-187,
apto. 37, 4.° andar. Cop.

12057 7»

COMPRO um piano. TeL: ..
245-1581. Qualquer modelo.
Pago melhor preço à vista —
Tel.: 245.1581. 10136 75

ANIMAIS E AVES 63
PEQUINÊSES — Vendem.se
filhotes R. S. Miguel, 578J103.
ver sábado 14 às 18h., hora
combinada. Tel. 258-9099.

17728 63
VVVVVV^^*«VW^WAWVV*-tVt^'*^*>1

MODAS E BORDADOS 81

MAITRE D'HOTEL — Expe.
riência comprovada. Precisa-
se para embaixada, Exigem-
se ótimas referências. Apre.
sentar-se na Av. Presidente
Wilson, 165 — 6.° and. se-
gunda-feira a partir das 9:00.

11105 50
SENHOR DÊ RECURSOS —
Aceita msnt-io até 12 anos p/ to-
mar conta. Tratar- tel.: 234-9137,
de manhã. 5401 50
ACOMPANHANTE de boa apa-
réncia — Precisa-se para se-
nhora. tel. 256-3156. 10768 50

EMPR. DOMES MCOS 51
PRECISA-S*7 empregada todo
serviço, casa 'de tratamento, três
pessoas adultas, trivial fino, não
lava nem passa, ordenado ....
NCrS 150,00 à Rua Prudente de
Morais 406, apto. 202
tel.' 247-9761, referências.

10148 61

OFERECE-SE faxineiro biscatei-
ro p/ casa de família prát. em
copa jardins e 1'mpezas em ge.
ral. Diária NCrS 12.00 c/ almô.
co. Recado p/ Osvaldo. Tel. ..
257-2158. 6269 51
COZINHEIRA — Trivial fino
perfeita em massas e doces sô-
mente para fazet_almôço para
grande família. Trabalhar das 8
da manhã às 4 da tarde. Exige-se
pessoa séria, limpa, c| ótimas
referências. Ordenado a com-
binar. Não trabalha aos domin-
gos. Av. Copacabana n.9 903
Bpto. 202.- 10176 51

EMPREGADA — 1/2 Idade com
prática todo serviço, oferece p/
cozinha ou todo serviço de ca-
sal. Boas referências, Favor
teL VI babel. Fone: 225.2175. ¦

6274 51
EM APTO. DE SENHOR — Pre-
cisa-se pessoa c/ ref. p/ alguns
serviços e companhia. Tratar
Avenida Heitor Beltrão 6, ap. 101
— Tijuca7à nclte.. 5399 51

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Mais barato duvidamos quem

faça chame s/como. 230-5624 —
VALDIRP 11144 83

PINTURAS E REFORMAS
Casas, aptos., faclllta-se dou re-

íeréncia». Tel.: 249*1791. RO-
SARIO eMANOEL (Português).

3457 83

COZINHEIRAS 52
COZINHEIRA — Precisa-se. For-
no e fogão. Pequena família. Re-
terências. Tratar Av. Ataulfo de'
Paiva, 116Í-I301 após, 9 horas.

10,147 52
PRECISO COZINHEIRA — Tri-
vial fino p/ todo serv. de 1 pes-
soa. Rei. e doe. Ord. NCrS ....
150,00. Tratar 236-0733.

10773 52

ARRUM. E COPEIRAS 53
ARRUMADEIRA-COPEIRA -
precisa.se com prática de ser.
vir á francesa para casa de
tratamento. Tratar com referên-
cias à Av. Ataulfo de Paiva,
1165/301 após í horas.

6271 83
C O. P E I R A-ARRUMADEIRA:
Preçlsa-se casa tratamento. Pes-
soa de Responsabilidade. Refe-
rências. Tel. 246-8251.

10158 53

AMASEOOVERN. 54
PRECISA-SE de babá com boa
aparência e referências, para
criança de fino trato. R. Repú-
bllca do Peru, 72, apto. 1.203.
Tel.: 237-1917. 12064 54

BARATAS
DEDETIZAÇÀO

ADEQUADA

Cortinas
Lavagens

* Reformas lavagens, confecções,
100% em acabamento. «3-4234.
Sr. JACK ou SIMAO. 4475 83m

ISOMASEl
HIGIENE E CONFORTO NO LAR

VENDEDORES
Empresa de âmbito nacional precisa de elementos

capazes para o servido de venda de assinaturas.
Ótima comissão e excelentes prêmios por produção.

Ampla cobertura publicitária.
Avenida Gomes Freire, 471 — S.° andar.

Sr. Hilcar leite - Horário comercial. 36392 55

247-6666

jS = S Vde
Ml * mw

PERSIANAS
ESTRELA
243-3006

Novas e reformas cortinas ja-
ponêsas. Pinturas em feral, troca
peças de venezianas, consertos
rápidos e garantidos. Preço mo*
dicos. Orçamentos sem compro-
misso. 8082 83

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Armários em macieira

CedrQ preço especial
FINANCIAMOS — TEMOS \

ARMÁRIOS EM ESTOQUE) PARA-,.

ENTREGA IMEDIATA
OFICINA:
R.SAINT RÓMAN.76

TEL. 256-66J7
Sr. Batista ou Lurdes

(Atende-se aos domingos)
3621 83

FAMÍLIA AMERICANA DE
VOLTA VENDE: Geladeira
16 pés cl freezer, Máq, de
lavar roupa, Máq. de secar
roupa, Fogão, Ar condiciona-
do, TV portátil Gravador
AKAY 1800 SD, Tocadisco
DUAL 1009; SIIÜRE V-15,
Amplificador AM/EM Fisher ,
660 2 AR 2A Sharne stéreo
Headphones, Máq. de costu-
ra, Ventiladores,. Sec. cabelo,
Torradeira, Aquecedor am-
biente, Faca elétrica, Tábua
p| roupa, Aspirador, Mesa
bandeija, Aparelho plástico,
Aparelho > Norltake, Panelas
Cora Ware, Biombo, Me-
sa dourada da Índia, Ber.
ço, Banheira, cadeira e utili-
dades pj bebe, Tacos de golf,
Equip. de pesca, Raquete de
tênis, Ferramentas, Assessó.
rios de automóvel, Poltronas,
Móveis de banbu, Abajour,
Tapetes, Dormitório, casal,
Cortinas, Mesa e cadeiras,
Estantes, Cadeira de alumi-
nio, Quadros. Discos, Fitas,
Dnc. natal, Roupa cama me-
sa e banho, Utensílios de co.
zinha, Miudezas etc. (AC).
(Tudo em ótimo estado, das
8 às 18 horas). Rua Benja-
mim Batista, 180, apto. 361.
Jardim Botânico. 7416 89
MOEDAS ANTIGAS - Compro
de ouro ou prata, pesos papelantlgd. R. Toneleros, 152 — Tel.
236-1219/. 1205K 89

VENDO vários objetos ànti-
gos e raros. Rua Toneleros,
152. 12060 89

FORD

GELADEIRAS
GELADEIRAS — Conserto na sua
casa, no mesmo dia. Rudolf —
Telefone: 226-2334. 0475 89

PINTURA de geladeira a Duco.
Colocação de borracha à dornlci-
lio. -üípaníêTitoa' grátis. Tel.:

8S7.-T291 ou 252-3238. Sr. Walter.
36410 69

TÉCNICO - Geladeiras — Con-
sertos a domicilio qualquer mar-
ca c/ garantia. Visitas grátis —
TeK 242*7190 Sr. GENIVAL.
REFRIGERAÇÃO IDEAL às suas
ordens. Consertos, instalamos,
ar-eondiclonado, balcões etc. Rua
do Acre 84, si., F. 434503 - Eu-
ciláes U096 00

PROFESSORES

ISA
Malhas finas. Direto da fábrica;

Petrópolis? Preço de revendedo-
res. R. P. Nóbreía, 16 — Loja I
- Piedade. - 11145 81

MAT. CONSTRUÇÕES

l VENDEDOR PÔSTER
COM EXPERIÊNCIA DE VENDA

EM DISCOS OU LIVROS

Tratar EDITORA CARTAZ LTDA.
Av. Rio Branco. 15Í-Sala 1511r das 15,00

às 19,00 hs.
39368 55

CAIXAS DÁGUA E CISTERNAS
EVITE DOENÇAS

Lavamos. Desinfetamos. Revestimos.
Impermeabilizamos.

LIMPADORA SAO FRANCISCO — TEL. 252-3862
17726 79

ENGENHEIROS, PROJETISTAS
E CALCULISTAS

Empresa encarregada de obra de vulto na Guana-
bara procura engenheiros, projetistas e calculistas.
Cartas com "curriculum" para a portaria deste jornal
sob o n"? 39367. 39367 35

VIOLÃO - Método fácil de cl-
fras, sã crianças e sras., 40 ca-
da 4 aulas, a domicilio 60. Bo-
livar, 45/401. 236-7724. Parti-
cular. 12047 87
TAQUIGRAFIA MARTI — 30
aulas indiv. Port., Fr., Inglês e
Alemão. E.P.E. 237-5514.' 7395 87

MATEMÁTICA GINASIAL -
Recuperação urgente. Prof. es*
pecializado. Aulas objetivas fi
domicilio NCr$ 15,00. Fone: ....
234-1623 e 254-2818. Recado.
Guarde esse anúncio.

36414 87

MANICURE, pedicure 2 aulas p/
semana 30 ao mis, não traz ma-
terial. Reserve lugar p/ nôv.°.
Bolívar, 45/401. 236-7724.

12048 87
YOGA ESOTÉRICA, astrologia,
ooultismo, domínio psíquico e
educação sexual. Aulas indivl-
duais ou pequenas turmas. Car-
tas à G.F.U., Rua Lavradio, 64,
l.o, s/ 5. 16808 87

APRENDA piano de ouvido. A
Cerquelra do Iate Club ensina
no melhor estilo, qualquer rlt-
mo e- idade. Atende à domicl-
lio. Apresenta-se só ou ótimo
conj. musical festas, jantares,
desf. etc. Fones: 246-8100 ou ..
247-4221. Bar. Rib. 311/900.

1430 87

TAQUlGRÃFIA MARTI
Port. Fr. Ing. Alemão. 30 aulaj

lnd. E.P.E. 237-5514. 9084 87

AULAS primárias 6,00 — ....
36-5876 11094 87

AULAS particulares e 2.?
época, matemática e portu.
guês para primário, admissão
e ginásio — Inf». 254.4789.

36416 87
FRANCÊS — Teórico, prático
por professora nata para qual-
quer grau e finalidade 226-4864.

10127 87

AUTO ESCOLA MAURÍCIO — O
bom senso em Volks. Apanha-se
a domicilio: Zona Sul, Tijuca e
adjacências. Prepara-se documen-
tos «/ cobrar matricula. Tratar:
257-7845 — MAURÍCIO.

12014 87
PROF. ADMISSÃO C. Pedro II

Militar, matérias do ginásio
Curso intensivo — Alunos di-

ficels — Tel. 247-6297 — Exa-
mes de seleção. 12025 87

DIVERSOS 74
ENCERADEIRA, aspira-
dores FJectrolux, 50% a menos,
consertos, fazemos trocas. Rua
do Acre 84, si., F. 434503 — Eu-
clldes. 11087 74-

GIFT items of ali countries,
trcniilivc and cheap, accept
Mail.Order of any amount.
O.T.C. P.O. Box K1814 Kow.
loon H. K. 39366 74
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ARTE-UFF — (2-7996) -
vou

ALAMEDA — (Fechado) —
CENTRAL — Adeus Amigo — (às 13,20 —

15,30 — 17,40 — 19,50 e 22),
ÉDEN — Tarzan e a Mulher Diabo — Oi

Espiões de Helicóptero - (às 15,10 —
18,15 e 19,45)

ICARA1 — (3340) — O Encontro — (às 15-50
— 17,40' — 19,50 e 22)

NEVES — (São ¦ Goncalo) —
ODEON — (2-2707) — Cartada Para o In-

ferno — (às 14 Si- 16 - 18 — 20 e 22)
SAO BENTO — A Penúltima Doníela
SAO JORGE —

VENDE-SE escrivaninha, S lus-
três de bronze vários quadros
magníficos de grandes pintores
nacionais. Várias antigüidades.
Rua Sorocaba, 277 tel. 246*4424,
246-3422. 10772 89

AÇOUGUE — Vende-se no Bair-
ro de Fátima, com ouota da
SUNAB. Tratar Av. 13 de Maio.
23, sala 603. Tel.: 263-5187.

89 10176

ANTIGÜIDADES — Compro ob-
jetos de arte, moedas, prataria,
porcelanas, cristais, móveis; ta-
pétes, moedas, quadros e mar-
fim. Peso papel antigos — ....
236-1219. 12063 89
•asotxcsccooobobòboc 'ioacscs
ACHADOS E PERD. 61
ESQUECI pasta couro preta
c/ material escolar, no táxi
(Gordlnl) dia 30, Vil» Isabel,

. Peco ao motorista on pessoa
que a encontrou. — Telefone
258.4880 — D. Lúcia.

3641S 81

AUTOMÓVEIS <A

ALFA-ROMEO
ALFA-ROMEO 2150 (JK) —
Para rionta entrega, cores ltn-
das, assistência técnica perma-
nente. Av. Atlântica 3092
Tel. 257-8038 — Caiado.

10759 64

CORCEL — Novo 5m Km. 14.500
a Vista. Tel. 247*4311. Marcelo na
partet da manhã. 2537 64

VOLKSWAGEN
VOLKS-60 — Vendo em ótimo
estado. NCrS 4.400 & vista. Tel:
349-2704. HU* *-
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X4Zffi EM DESTAQUE NO RA UL DE CARVALHO
varias do turfe

Estrangeiros no Washington Internacional
Até ontem haviam confirmado inscrições, através dos

convites feitos pelo presidente do Hipódromo de Laurel Park
os seguintes animais: SABINUS (Hypério e Truile), Bra-
sil. GRANDIER (Tapioca e Girga), França, terceiro coloca,
do no G. P. Arco do Triunfo. GOODLY (Snob e Aozetta),
França. ílOGARTH (Meckar e Hopeful Duchess), Itália.
HITCHOCOCK (Watdmnnnsheil e Humorada), da Alemã-
nha Ocidental. TAKESHIBA—O do Japão. Parece que o re-
presentante dos EUA será o cavalo HAWAII, que dentro dos
selecionados, ganha destaque. È um animal de propriedade
de Charles Engelhard, ganhador do Mcm O War Stakes, no

Jlipódromo de Belmont Parle, no último sábado.

Boa- Vista impressionou
A potranca BOA VISTA, que se encontra em Cidade

Jardim com o treinador Alcides Morales, trabalhou ontem e
deixou ótima impressão, pois finalizou com reservas, mar.
canelo paia a volta fechada 135s, com 14 para os últimos 200
metros. Haroldo Vasconcelos foi especialmehte a São Pau»
Io para exercitar a potranca.

Bom movimento em Campinas
A cada reunião cresce o movimento de apostas no pra-do de Campinas. Na última, com sete páreos, o moviftien.

Io elevou-se a NCrS 13(1.098,00 cruzeiros- novos. Segue, as-
sim, prosperando o turfe em São Paulo, onde existe uma or.
ganização séria, que só visa ao futuro da criação brasileira.

Adulto» destacou Juruena
Das moniarias que tem para a corrida de, hoje, o bri-

d;io Adalton Santos destacou a potranca JURUENA como a
melhor montaria. Informou que basta a filha de Zuido con-firmar as últimas corridas para deixar a turma de perdedo.res. Informou, ainda, que a pista de grnma favorece JU-HUENA. onde já trabalhou e mostrou render mais.

Bigarade melhorou muito
A égua BIGARADE, pelo exercício na distância e peloapronto pode obrigar o favorito AMARILLO a correr o quesabe, pois do contrário poderá perder para a filha de Fair-

fax. A gaúcha, na manhã de segunda-feira, em pista pesa-da, trabalhou 1.600 metros em 105s, derrotando com faci-
iidade o cavalo COARASUL, que largou*dos 1.500 metros
com alguns corpos de vantagem. Além da maneira fácil co-
mo terminou, a marca ó ótima, pois a pista estava muito
pecada. Aprontou nas mesmas condições, marcando 49s3/5
para ROO metros, fazendo todo o percurso a meio de raia
e dominando CUENTERO, a quem havia dado alguns cor.
pos. Como em Porto Alegre ora a melhor égua da sua gera-
ção, BIGARADE pode hoje produzir tudo aquilo que. corria

. no Hipódromo do Crystal. .
Pelo apronto vai figurar

Um dos melhores aprontos para a corrida de amanhã
foi produzido pela égua BONAFÉ que, montada por Rangeldo Carmo, dominou ho final IRIUÁ que com ela partiu junto,
por acaso, dos 700 metros. Anotamos 43s3/5 e a ação final
de BONAFÉ era bem superior a da pilotada de J.B. Pau-lielo.

Tordilho bonito
O potro JABRE (Prosper e Cuva), ganhador de unia

.conida .em Cidade Jardim, esteve ontem galopando na pis.ta de areia montado pelo Adalton Santos, deixando ótimaimpressão. Trata-se de um potro muito bonito e que mos-tra ostentar excelentes condições físicas. Sua campanha em-Cidade Jardim é regular, tendo uma vitória e várias cok.caçoes. Como os outros potros também não são os melho-res da turma da Gávea, pode o tordilho surpreender os fa-vontos XAZIR e SCiPION.

PROGRAMAS PARA AS
CORRIDAS DE AMANHÃ
E SEGUNDA-FEIRA

¦ . 1.» PAREÔ — As 14 horas —
1.000 metros — NCrS 4.000,00

Kg
1—1 Lyon, J. Machado 56

2 Qeluze, A. Machado ... 56
»-3 Wild Rose, D. F. Graça 56

4 Jaca, A. Santos 56
8—5 H. Moonllght, G. Men. 56

Aur. Boreal, J. Pinto 56
Yelena, F. Esteves 56

.4-8 Jopa, N/C 56
9 O. Love, J. Amestely .. 58" Kopada, D. Santana ... 56

2." PAREÔ — As 14h30nün —
1.600 metros — NCrS 3.500,00
1—1 Henrique, J. Bels  57

Bugre, J. Tinoco  511
2—3 Sarau, J. Queiroz  57

Índio, J. Pinto  37
3—5 Deiby-Day, S. Silva ... 57

6 Oásis D'Or, J. Machado 57
4—7 lande, H. Feryeira 55

Peixe, F. Pereira Filho 57
Brazalão, F. Maia.....'. 57

3." PAREÔ — as 15 horas —
1.4110 metros — NCrS 2.000,00
1—1 G. Loocking, P. Alves 56" Nülntot, J. B. Paulieio 51
2—2 Lovelace, A. Ramos ... 5a

Pó de Aiíoz, A. Macha. 53
3—4 Allcz, J. Queiroz 51

Rei David. J. Machado .. 56
4—6 Evoc. C. R. Carvalho .. o3

, 7 Aliooiiclojii, F. Esteves . 53"• Guincu, D. Santos  53

4.o PAREÔ — As 15h30min —
1.UIKI metros — NCrS 4.000,00
1—1 Ceibo, J. B. Paulieio .. 56" Abissínio, J. Amestely 56
2—2 Xorojó, F. Esteves .... 56

Velvety, F. F.:-teves 56
Espim, J. Pinto 56

3—5 Corporation, F. Per: F.° 56
Ouronoska, A. Ramos .. 56
Capolavoro, A. Machado 56

4—8 Jinjoi, A. Santos ...... 56'• 9 Reboliço, G. Almeida .. 56' 10 Epaulard, M. Silva 56

5." PAREÔ — Às 16hl0min —
1.300 metros — ,NCrS 3.500.00
1—1 Nini Bonbon, J. Amestel. 54

2 Vogarina, A. Ramos ...
2—3 Eiulesquc, D. F.' Graça .

;"'Butte, D. Santos.„•.......
4 Beverly, J. Garcia ......

3—4' Jarucê, F. Esteves 
.. *• AUiaia, J.Machado ...

• Oitica, J. Queiroz 
t~> Honafé, H» Carmo 
. » Platéia, A. Machado ..

.* K. Night, G. Menezes ..

6> .PAREÔ — As J6h43min
1.600 metros — NCrS 3.500,00

(BETTING) .
1—1 li.'Tavares, J. Pinto ...':'. " Acorlllls, M. Alves ....
- 2 Charolês, B. Santos ....
2—.1 J."James,'F. Esteves ..." Jatobá, J. Machado ....
. 4 Premler, J. Reis 
3—3 Iriuà.J. B. Paulieio ..." Insano, P. Alves 

6 Filetio, A. Machado ....
4—7 lio, D. Moreira " Iapi, A. Santos 

Baraçau, A. Ramos ....
Medel, R. Carmo ......

7.» PAREÔ — As UhlOmin
1.300 metros — NCr$ 2.500,(10

(BETTING) — (AREIA)
1—1 Cupidon, A. M. Caminha" Cadican, A. Ramos ....

Bira, J. Maciiado 
Hariclo, C. R. Carvalho

2—4 Irajá, P. Alves 
Peristilo, J. Tinoco ....
Irônico, R. Penido 
Liberto, J. Santana 

S—8 Carvãozinho, F. Esteves
9 Farjo, J. Pinto 

10 Mônaco. R. Carmo ....
11 Hieto, F. Maia 

4-12 Alpino, M.. S'lva 
13 Ladrilero, .1. Rjunos ....

37

2—3 S. Dourado, J. Queiroz 56
4 Desvelo, H. Vasconcelos 56

3-5 Oüis, J. B. Paulieio .. 56
Lanceiro, J. Machado .. 56
Duelo, H, Ribeiro 52

4—8 Capricioso, J. Pinto ... 56
9 H. Outclass, G. Men. .. 56

10 Olibe, A. Ramos 56

SEGUNDA-FEIRA
r

1." PAREÔ — As l!0li-0mln —
1.300 metros — NCrS 2.500,00

Kg
1—1 Tácito, J. Graça 56

2 Le Capucin, J. Queiroz 53
£—3 Zi Cartola, J. Castro ... 57

4 Navgel, J. Pinto 53
S^-õ Granjeiro, B. Santos ... 57

6 Zarzur, A. Aleixo 57
4—7 Outonal, M. Alves 56

Ipê-Rõxo, R. Ribeiro ... 57
Mangou, J. Garcia 57

2.» PAREÔ — As 20h50ruin —
1.300 metros — NCrS 2.300,00
1—1 Induna, R. Ribeiro 56

2 Onesita, C. R. Carvalho 56
2—3 Anik, J. Queiroz 56

4 Orbeniz; H, Vasconcelos 57
3—5 Haca, A, Santos 56" Heráldica, J. Silva .... 56

6 Astúria, J. Portilho ... 57
4—7 Boilina, F. Esteves .... 36

8 Insensatez, F. Per. F.o 56" La Pavuna, S, SUva .... 57

3.» PAREÔ — As'21h20min —
1.000 metros — NCrS 3.500,00
1—1 Uxmal, P. Alves  57
2—2 Chaíwbertin; A, Mach. 57

3 Baruo, J. Brizola  57
3—t Jaborandi, J. Pinto .... 57

5 Manager, J. • Garcia .... 57
• 4—6 Ugly, F. Pereira F.o ... 57

7 Jacinto, F. Esteves .... 57

4.» PAREÔ — As 21h50min —
1.300 metros — NCr* 3.500,00
1—1 Alaim, S. SUva  57" Drapeau, M. Hevla .... 57
2—2 Ornato. D. F. Graça ... 57

3 B. Boy, A, Santos  57
3—1 Varrone, D. Santos .... 57

5 Ke-Tão, R. Ribeiro .... 57
4—6 Jiu-Jitsu, J. Silva  57

lota, R. Penido  57
Brazalão, N/C  57

5.° PAREÔ — As 22h"5mln
1.600 metros — NCrS 2.000,00

(BETTING)
l—l Gerânio, A. Ramos .....

Last Year, J. Garcia ...
Valete, P. Alves 

2—4 Seu Ary, J. Moita 
F. de Oração, J. FortUho
Copag, J. Tinoco 
Foxbridge, F. Per. F.°

3—8 Aliste, R. Ribeiro ....:.
9 Sigiloao, J. Corrêa ....

10 Tartan, P. Rocha ......
U Blue Signal, J. Queiroz

4-12 Embalo, J. Reis 
13 Escol, M. Sirva 
14 Sotero, J. Machado
15 Maupaâsant, C. Valgas .

53

14 Flan. R. Ribeiro ....• 1S B Perugino,. J. CU

S.o PAREÔ — As nli.iOnmi
J.300 metros — NGr$ 4.u"0.oo

(BETTING) — (AREIA)
1-1 Quillon, P. Alveb 

i Apagador, G. Almeida .

34

6.» PAREÔ — Às 23 horas
1.300 metros — NCrS 2.000,00

(BETTING)
1—1 D. Bmani, J. Queiroz ..

Tiraeu, F. Esteves 
Batovl, J. Baííica 

2—1 Amilho. J. Amestely ..
Fenógraio, C. A. Souza
Jasama, P. Rocha 

3—7 ?,<'• Boneco, O. F, Silva
3 Jallsco, F. Pereira F.o .
u Cadenero, J. Machado .

4-lu UramieV M. Silva 
11 Rovoy, D. F. Cuca .." Etloniana, C. Valgas ...
-.- PAREÔ — As 23MUmin

00 metros — fíCtS :!.ã00.00
(ECSTING)-l Colatína. R. Canno

2 Xa')oy, J. Amoíitiy .:.¦:: C. Gruiidc, ü. Mülcuez'.
-i Culicnira. U. llil"n;.'es .

-j Q;mi Ccnhit, J. Souza .." Po-el'a. I'". t:ciciru K.» .
ü C::'.h.to;\a. A LU'?. 

Ir.c3.'or. A. Alc:::o 
.\''.,i''Jr':':,a. J. Ftvbc-a .." AchuCiic, E. Mui limo ...

1.

1—
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Levy Ferreira confia no sucesso de Kazir no clássico de hoje,
de John Araby vai ser apresentado em ótimas* condições de treino. E
que a pista de grania.seja um obstáculo que não.possa ser removido.

pois o filho
não acredita

Estudando o programa

— XURTILE melhorou e deve produ-
zir boa corrida hoje. Tem 68s para 1.000
metros com sobras. CONCORDE é uma es-
treante que tem mostrado ser regular. Seu
último exercício em 1.000 metros íoi de 68s
escassos. JURUENA e JIDA seguiram nas
mesmas condições e hoje vão ser sérios obs-
táculos a quem quiser derrotá-las. Acredi-
tamos mesmo que possam prevalecer. JU-
RUENA tem 69s florcado e JIDA aprontou
a reta em 37s muito bem. ASTÉRIE tem
boa raça, está preparada com exercícios
suaves e não vai tardar a vencer aqui. TA-
PARI largando pode figurar. OUR DOLL
tem 23s escassos para os 360 metros. JU-
RUENA será a nossa indicação.

— CADIPó seguiu nas mesmas con-
dições. Larga pela pedra número o qu.e na
nossa opinião poderá lhe ser fatal, pois não
é !is!ei''o de particlit e poderá ser fechado.
DON CHICO vem de fracassar no páveo
vencido por Unirao, mas esperam melhor'corrida hoje. IBERIAN aprontou 700 em
43s mostrando que na raia leve é outro
animal. TSNARD correu bem na última e a
confirmar tem muita chance. COARASUL
perdeu em trabalho para Bigarado por vá-
rios corpos. Aprontou um pouco melhor
marcando 52s para 800 metros. CUENTERO
tem 49s3/5 para 800 metros ao lado de Bi-
garáde. A éíua vinha melhor, mas a mar-
ca, para CUENTERO é muito boa. RELA-
TO, LIBRIUM e FABICO tom pouca chan-
ce. IBERIAN vai ser o nosso indicado. Na
raia leve acreditamos mesmo que seja uma
ótima indicação.

— LITUÂNIA aprontou a reta em
38s. mas não gostamos como nisava na vol-
ta da raia. HAPPY EXCELLENT tem 83s
para 1.300 com sobras. Tem chance de fi-
giu-ar. XARUSCA aprontou bem, marcando
37s para a reta. Melhorou e vai correr mui-
to. ENDYLHA tem 88s, para 1.30.0 cora'
sobras. Na areia sua chance é grande! XAR-
MEUSE bem corrida, para uma colocação
conseguiu um terceiro lugar na areia, pisla
onde nunca havia se colocado. ZAPÀLA
tem 88s para 1.300 com sobras e aprontou
700 em 44s escassos. CI.EMENTINE vem de
ótima corrida reaparecendo. Agora, mais
aguerrida vai ser uni obstáculo difícil.'
Aprontou 600 em 37s escassos. Vamos mes-
mo indicá-la.

— AMARILLO vem de duas fáceis
vitórias e hoje vai seguir na série., nois esta
ainda não é a turma para êle correr. Tem
53s floreando os 800 metros. FAIR KINO
seguiu igual. BIGARADE apresentou me-
lhoras em sua forma. Tem 105s para a mi-
lha derrotando fácil COARASUL e aprori-
tou 800 em 49s3/5 ao lado de CUENTERO a
quem derrotou. Anresentou melhoras esta
filha de Fairfax. HAPPY RACE, com 51
quilos vai chegar entre os primeiros. Apron-
tou 800 em 53s correndo fácil. XUQUEZA
nesta turma não acreditamos. MONTER-
REY venceu fácil e a seguir fracassou. HO-
BORT pode figurar. CAMURY tem possi-
bilidades de aoarecer. ILUSA está no mes-
mo caso de XUQUEZA. SOLEIL DU MA-
TIN trabalhou bem marcando 106s3/5 para
a milha. IGARAÇU aprontou de forma a
entusiasmar:' Anotamos 50s escassos para
800 metros. AMARILLO vai continuar a sé-
rie. .

— NOGANA aprontou suave marcan-
do 39s para 600 metros. LAGUNA seguiu
nas mesmas condições. 0'HARA é uma es-
treante que está fadada. Vimos somente o
apronto, tendo marcado 23s para 360 metros
com ação ótima. AVENYR é ligeira e frou-
xa. JACARINA depois de uma boa estréia
voltou a correr e fracassou. FILTINA tem
pouca chance. QUIRITA melhorou alguma
coisa. QUOTITÉ mostrou melhoras nos
exercícios para este compromisso. ETIEGE
trabalha para vencer, mas em corrida não
corresponde. NOGANA vai ser a nossa in-

¦ dicação.

— SCIPION venceu a galope e hoje
volta a correr contra potros que com êle re-
guiam. Cremos que a pista de grama geja
seu maior obstáculo. Aorontoú 800 .em ...
532/5 com sobras. HAPPY LEADER e
HAPPY MAGNIFIC estão bem e podem
aparecer. XAZIR é o único potro ganhador
de três corridas neste clássico. O- filho de
John Araby c Zaira embora tenha só vitó-
rias na pista de areia, corre bem na grama
e levando em conta a forma que ostenta,
acreditamos que possa prevalecer! EL GUI-
TARRERO vai correr bem, muito embora-
seja ainda perdedor. CHICAGO é muito ir-

! regular. Querendo correr pode' aparecer.
ROCKFORD seguiu bem e na grama seu
rendimento melhora muito. LÍDER tem Um
apronto ótimo e na ' 

grama corre muito.
Anotamos 43s, pára 700 metros, com ótima
disposição.. JACARA ainda é perdedor e sua
chance é pequena. JABRE é um bonito
tordilho, ganhador de uma corrida em Ci-
dade Jardim. .Esteve na.pista galopando e
deixou boa impressão. CLARIDGE é àní*
mal que pode surpreender. EVENFALL
tem 103s para 1.500 com sobras. XAZIR
vai ser o nosso favorito.

— LE FANTASTIC é um estreante
que tem deixado impressão favorável, mas
seus exercícios têm sido em 1.300 metros e
o páreo, hoje é em 1.000 metros. Tememos
que não tenha velocidade inicial para a dis-
tância. mas se isso acontecer vai vencer.
SOBREPIQUE ao contrário, tem vários
exercícios em 1.000 metros e todos bons. O
último foi sábado quando marcou 66s3/5 e
anrontou 600 em 37s escassos. JAUÁ eJA-
GUARIBE são estreantes que estão prepa-
radas para figurar, sendo que JAUÁ tem
mostrado ser melhor. MALÍCIEUX vai es-
írear com trabalhos regulares. DITIRAM-
BO estreou e não teve uma partida feliz.
Melhorou e vai produzir mais ,\ ALICERCE
vem melhorando a cada corrida e hoje, já
deve ser cogitado. ITABAGUA na grama é
um bom azar. Vai figurar nessa raia. Va-
mos indicar LE FANTASTIC na' suposição
que largue com velocidade.

<- ITÀGIBA seguiu nas mesmas con-
dições, tendo 45s para um apronto de 700
metros. ÜRDANÉLA vem de segundo e sua
forma é a mesma. Aprontou a reta em 38s
correndo muito. FIORENZA tem corrido
pouco. IVY tem 88s para 1.300 com algu-
mas sobras. QUEDULCE na última não
correu o que sabe, podendo melhorar hoje.
ESTONITA está bem e não sendo prejudi-
cada no percurso vai aparecer entre, as pri-
meiras. ARANÈ deixou, boa impressão na
última. ALBA-IULIA venceu a galope e se-
guiu nas mesmas condições. Pelas melho-
ras apresentadas vamos indicar ITAGIBA.

Celso Pinua "Si

Palpites

JURUENA — XURTILE — JIDA
IBERIAN — CADIPÓ — COARASUL
CLEMENTINE — ZAPALA — XARUSCA
AMARrLLO — BIGARADE — SOLEIL DU MATIN
NOGANA — QUOTITÉ — 0'HARA
XAZIR — SCIPION — ROCKFORD
LE FANTASTIQUE — SOBREPIQUE - JAUÁ
ITAGIBA — URDANELA — ESTONITA

Um cavalo no relógio

J7

ITAGIBA. na última corrida quando venceu Alga-
rol)», perdeu a segunda colocação para ürdanela por
pequena diferença. Isto na pisla pesada, onde corre
menos. Depois daquela corrida, seguiu melhorando e
volta boje pronta paia mais unia vitória.

Seu exercício na distância for de 87s para 1.300,
numa pista pesada, e no apronto marrou l.'>s para THU
metros com visíveis sobras.

INlá. assim, pronta paia vencer c acrcdil.imns mie
is^o aconteça, pois as adversárias, com exceção «le Ir-
(landa, já foram por cia derrotadas.

Selecionados
os produtos
de dois anos

A Comissão composta do
tenente-coronel Aridio Fer-
nandes Martins Júnior e dos
veterinários Carlos Heinz
Zsigmond e Marco Antônio
Muchaluat, selecionou os se-
guintes produtos de dois
anos.

POTROS: l.o MARMAN-
JO. Acará e Anápolis — Ha-
ra? S. José e Expedictus. i'.0
PICA-PAU, Kameran Khan
e Guaíra, Haras Ipiranga. 3.°
JEVONS. Ciaal e La Guaíra,
Haras Palmltal. 4.° SUL,
Cáucaso Martynia, Haras
Chapéu de Sol. 5.° PEBO,
Pewter Platter e Jurubeba.
H?.ra« São Luiz.

• POTRANCAS: l.o AFOI-
T.\. R^val Game e L"c:'ia,
Para* Doh Cardoso. 2° UA-
Pé A;úp'.?vni e Q"c;\a. Di-
rpio"fa e f?.?''>,o-i!s r\r Evérci-
Io 3° F' n:r," Mr-jS' e
C9p"°fia "•.!"¦!.« -P-"- úp-ra
.'V; r'Ú. JO I.A^TTJA V'-,t
ti- C--V-P r- a r,"-iS
v,.;.-io.-jr ,-,o T Á Jf''' I f
OírB-me e Xuvem. Haras
Mondesir.

A principal atração . da
reunião de hoje é o\clássico
Raul de Carvalho,: prova
sem maior expressão- no' 
calendário do turfe" carioca,
em face de sua posição na
temporada. É, que, sendo
uma carreira destinada à
ala masculina da geração
mais nova, o Raul' de Carva-
lho fica, exatamente, próxi-'
mo das grandes disputas do
final do ano, tanto na Gá-
vea como em Cidade Jar-"dim. 

E o prêmio que oferece
(oito mil cruzeiros novos)
não serve de atrativo para
os melhores nomes da tur-
ma, que estão com cs olhos
voltados para o Grande
Criterium, competição muito
mais importante e com dó-
tação bem mais elevada,
servindo, ao mesmo tempo,-
de trampolim para o Derby
Paulista, a ser corrido no
primeiro domingo de dezem-
bro em Cidade Jardim e que
também oferece uma quan-
tia das melhores para o
vencedor da prova. Assim,
não se poderia esperar um
üampo niais promissor neste
Raul de Carvalho dò que a
presença de simplds corre-
dor de eliminatórias comuns
sem maiores pretensões até
o momento.

Treze potros foram inseri-
tos na carreira, sendo o mais
vitorioso Xazir e dois ainda
perdedores como Jacará e
El Guitarrero. Os outres. são
ganhadores de uma e duas
vitórias, daí notarmos um
certo equilíbiro ,de fôrmas,
uma vez que não podemos
fazer qualquer afirmação' no
que diz respeito à superiori-

dade. As posições ainda não
estão bem definidas entre
esses componentes do segun-
do plano da geração. É ver-
dade que Xazir è o mais
credenciado exatamente por
ser ganhador de três car-
reiras. Isto, na entanto, não
serve de índice para que
possamos dizer ser líquida e
certa sua vitória nesta car-
reira. Outros nomes também

, apresentam condições de vi-
tória, mormente na pista de
grama, onde Xazir ainda não
conseguiu apresentar o mes-
mo padrão de carreirn (seus,
triünfos foram registrados"

¦r.p areia). Outro fato .que se.¦apresenta como de suma im-
portância é a maior ou me-
nor evolução que os potros
apreseitam nesta época que
mal completaram os três
anos de idade. Tudo isto pe-
sado, verificamos que qual-
quer resultado apresentado
pelo Raul de Carvalho não
chegará a causar a menor
surpresa.

Xazir, como dissemos, é o
que aparece em maior evi-
ciência com suas três vitó-.
rias. O filho de John Araby
nas vezes em que pisou o
tapete fracassou, más isto
aconteceu em circunstâncias
que lhe foram adversas. De
uma feita, andou muito pre-
judicado e ainda não se en-
contrava no melhor da for-
ma e, em • outras ocasiões,
teve de enfrentar um tropel
que, decididamente, é supe-
rior aos seus recursos. Pode
ser que, com o tempo, Xazir
venha a figurar com desta-
que na melhor esfera de sua
geração. Raça não lhe falta

para isto e também valentia,
pois Xazir é um corredor
qué atropela curto, e, .com
apetite.. Assim, encontra ha

¦ tarde de hoje éxicèlente
oportunidade para ingressar
na- galeria de ganhadores
clássicos do turfe carioca,
embera numa prova que,
como dissemos, não chega a
merecer o toque de competi-
ção clássica.

Sdpion, pela ordem natural
das coisas, é o segundo nome
da carreira. Trata-se de um
animal de campanha curta
nas pistas, ganhador'de duas
provas comuns e, também
como Xazir, ambas, nà pista
de areia. Isto, ho entanto,
não significa que seja mau
corredor no tapete, dè vez
que lhe corre nas' veias
sangue de gramáticos .consu-
mados. Mas, por questões de
programação, as duas vifó-
rias, bem como as outras co-
locações de destaque' queobteve,«tiveram de sér rea-
lizadas na pista de areia,
muitas vezes ocasionadas
pela chegada das chuvas,
Desta forma, Scipion é um
nome que aparece cercado
de muita chance e que pode
perfeitamente levar a me-
lhor nesta carreira.

Num plano mais abaixe
encontramos Rockford, tam-
bém ganhador de. duas pro-
vas comuns, e El Guitarrero,
este ainda perdedor. Mas
tanto um como outro apre-
sentam certas possibilidades
de' vitória, anulando assim
uma vantagem que Xazir
oferece talvez por ter encon- '
trado oportunidades mais fa-
voráveis.

Montarias e últimas performances

l.o PÁREO - 1.000 METROS - (GRAMA) - ÀS 13h50min - NCr? 4, 000,00

I—1 Xurtile, F. Ertev«s ... 3fl
2 Concorde, A. Ramos .. 56

a—3 Juruena, A. Santos-.. , í6" Jldá, J. Pinto 38
3—4 Astérle, J. Queiroz ... 3tt

Gravura, J. Machado 36
China, N. SUva 36

4—7 Tapari, Mi SUva ..... 56'
r Our Doll, J. AmesteJy 56
9 Ninaclara,-F. Maia ... E6

7.» H. Majesly
Estreante

2.» Tebas
3.» Tebas

Estreante
6.o Oedi
7.o Ninabionda
5.» Atomlzada

Estreante
14.» H. Majesty

1.300 lm24s AP

1.000 lm04sl/5 AE
1.000 lm04sl/8 AK

1.000 lm03s3/5 AP
1.000 ImOOs GL
1.000 Im04s2/S AP

• 1.300 lm24s AP

J. S. SUva -
Z. D. Guedea
M. Sousa
J. L. Pedme»
C. Pereira
P. Morgad»
R. Tripodi
O. J. M. Diai
E. Coutlnho •
J. E. Sousa

2.o PÁREO - 1.500 METROS - ÀS 14h20min - NCrf 2.500,00

1—1 Cadipó, J. B. Paulieio 38
2 D. Chico, N. SUva .. 37

a—3 Iberian, P. Alves ...'. 58
.4 Isnard, P. Lima 56

. 3t-$ Coarasul, R. Ribeiro ia.." Cuentero, J. Garcia'... .'54'4—« Relato, A. M. Camüi. 57" Librium, 3. Baffica .. 36
7 Fabrico, O. F. Silva .. 30

2.o Principado
12,« Ucrígio

5.» Urbelo
4.» Urbelo

11.» Ucrígio
2.» S. Quentin
7.» Amarülo

10.» Monterrey
6.» Imbróglio

1.500
1.300
1.500
1.300
1í300
1.600
1.400
1.600
1.400

lm87s '
lmffiat/3
lm38s
lm38s
lm22s4/6
lm44s
lm29s3/5
lm44s3/5
lm30s2/3

AP
AL
AP
AP
AL
AP
AP
AM
AP

A. P. SUva
A. Corria
E. Freitas ¦
J. S. SUva
G, Feijó
Idem
B. Ribeira
Idem
R. Costa

i.° PÁREO — 1.300 METROS - ÀS 14h50min - NCr$ 4.000,00

1—1 Lituânia, F. Esteves ..
2 H. Excellent, G. Men.

2—3 Xarusca, D. Santos ..
4 Endylha, J. Reis ....

3—5 Xarmeuse, E. Marinho
6 Zapala, F. Pereira -F.»

4—7 Clementlne, P. Alves ." Oaran, J. Queiroz ,..
8 Gira-Gira, R. ^Ribeiro

1.» Iatrick 1.300
4.» H. Majesty 1.600
3.« Imara 1.400

15.° Juturna 1.600
3.» H. Majesty 1.6C0
4.' Coaralinda 1.400
2.° Xicosa í.ooo.

li.» Juturna 1.600
5.» Xicosa 1.000

lm22s4/3 AL E. Freitas ." ¦¦
lm45s AP R. A. Barbosa
lm31s AP J. L. Pedrosa
lm42s3/5 GP L. Ferreira
lm4õs AP H. Sousa
Im27s2/S GL P. F. Campoa
lm04s AM V. G. Oliveira
lm42s3/3 GP Idem
lm04s AM J. Araújo

4.o PÁREO - 1.900 METROS - ÀS 15h20min - NCr$ 4 000,00

1—1 Amarillo, D. Santos ..
Falr Kirio,. F. Maia ...
Bigarade, F. Per. F.°

2—4 H. Race, J. B. Paulieio
Xuquesa, J. Machado .
Monterrey, J. Amest.

3—7 Hobort, A, Ramos ,.,
Camury, J. Portilho ..
Ilusa, J. Souza .-

4-10 S. du Matin., R. Car.
11 Igaraçu, O. F. Silva ..
12 Fatorial, J. Queiroz ..
13 Sortilégio, M. Alves ..

58 l.o Falr Kino
55 2.0, Amarillo
34 4.0 Naehma ¦
50 2.o Xazir
48 2.o H. Majesty
=4 6,o Principado
55 ' 2.0 Bully
56 4.o Amarillo
50 5.0 G. Linda
59 8,o Jasmim
52 2.o S. du Matin
56 6.o Amarillo
50 7.o S. Quentin

1.600
1.600
1.400
2.000
1.600
1.500
1.500
1.600
2.400
1.600
1.600
1.600
1.600

lm44s
lm44s
lm30sl/5
2ml3â
lin4õs
te37s
lm28sl/5
lir.44s
2rn37s
lm41s
lm-lõs
lm44s
lm44s

AP
AP
AM
AP
AP
AP
AP
AP
GP
GP
AM
AP
AP

F. Campo»
Rosa

Feljó
A. Barbosa
Pereira
Coutinh*
Ferreira
S. Silva , ..
L. Ferreira
Costa

L. Pedrosa
P. Lavor
Nahld

4.0 PÁREO - 1.000 METROS - (GRA MA) - ÀS 16h05min - NCr$ 4.000,00

1—1 Nogana, J. Garcia .... 56
2 Laguna, C. R. Carvalho 56

2—3 0'Hara, J. Amestely 56
4 Aveny, B. Santos .... 56

3—5 Jacarina, J. Reis 55
FUtina, A. Santos .... 56
Quirita, D. Moreira .. 56

4—8 Quotlte, F. Esteves .. 36
9 Etiege, O. F. Silva .. 36

10 Hang-Iang, J. Barbosa 56

6.° PÁREO — (BETTING)

í' 2Sf* ^O00 lm04sl/5 AE S Morales*¦' 2«ü 1.000 lm03s2/5 AP R. SilvaEstreante  E Coutinho -
S Xeb5?. 1-m l*)04sl/5 AE Al. Rosa12.« H. Fraír. 1.400 Un32s4/5 AP L. Ferreira7.o Tebas í.ooo l/m04sl/5 AE M. Mendes8,o Atomlzada 1.000 lm04s2/5 AP E: P. Coutinhe6.o Atomlzada ¦ 1.000 lm04s2/5 AP C. Pereira7.» Atomlzada 1.000 lm04s2/5 AP P. Costali.» Tebas í.ooo Im04sl/S AE N. p. Gome»

— 1.600 METROS — Clássico
ÀS 16h40min — NCr$ 8.000,00

Rouí de Carvalho —

l—l Scipion, D. Santos .;. 56
2 H. Leader, G. Menezes 56" H. Magnific, J. B. Paul. 56

2—3 Xarzir, J. Reis ....... 56
H Guitarrero, P. Alves 56
Chicago, A. Ramos .. 56

3—6 Rockford, F. Maia ... 56
Lider, J. Machado ... 36
Jacará, J. Corrêa 56

4-9 Jabre, A. Sahtos 36
10 Claridge, F. Pereira F.o 56
11 EvenfaU, A. Machado 56
12 0qui, J. Pedro-F.o .. 56

l.o Claridge
8.o Estentor
7.o Loto
l.o H. Race
2.o Oqui
9.o Estentor
3.o Xazir
3.o Estentor
6.o Florentin

Estreante
2.» Scipion
3.«Lôto

14.o scipion

l° PÁREO — (BETTING) — 1.000 METROS —
— NCrÇ 4.000,00

1.400 lm30s3/S AP p. F. Campos
1.600 lm43s3/3 AP R. A. Barbosa
1.000 59s GL R. A. Barbosa
2.000 2ml3s AP L. Ferreira
1.600 im4Bs AP V. G. Oliveira
1.600 lm43s3/3 AP P. Morgado
2.000 2ml3s AP Al. Rosa
1.600 lra43s3/6 AP E. Freitas
1.600 Im36s2/S GL B. Figueira.——  M. Souza
1.400 lm30s3/3 AP J. S. SUvS
1.000 39s GL R. Costa
1.400 lm3033/8 AP J. C. Lima

- (GRAMA) ÀS 17hl5rnin

1—1 Le Fantastic, F. Estev,
2 Sobrepique, A. M. Cam.

1—3 Jauá, A. Santos " Jaguaribe, J. Ramos .
4 Malicieux, A. Machado

3—5 Ditirambo, R. Carmo .
£1 Bagual, J. Garcia .
Bem Feito, J. Gil ....

4—8 Alicerce, D. Moreira .
9 Van, C. R. Carvalho ..

10 Itabaguá, J. Pinto ...

56 Estreante
56 Estreante
56 Estreante
58 Estreante
35 Estreante
56 n.o oiibé
"6 13.» h. Ouclass
56 10." Cadirvcs
56 4.o Olibé
56 I S.o Estentor
56 I 6.o S. Dourado

E. Freitaj
  Z. D. Guedes  M; Souia  C. Tourinhe.  A. Corrêa

1.000 lm03s3/5 AP A. P. SUva
1.300 lm22s3/5 AL G. Feijó

J 1.300 lm24s2/3 AM V. Allano
1.000 Im03s3/í AP R. Morgado
1.400 lm30s AP S. d'Amore1 1.000 Im03s3/B AP O. M. Fernandes

8.0 PÁREO — (BETTING) — 1.300 METROS — ÀS 17h50min — NCr$ 2.500,00

1—1 Ita^ba, P. Alves .... 58 3.o Algaroba 1.400 Im31s4/S AP E. Freitas2 Failska, F. Bütevea .. 54 n.« Shnara 1.200 Iml7s4/s AP Ar. Rosai Dirajaia, .\i. Silva ... 53 u.o a.rdaneUi 1.300 lm2464/5 AM A. Vieira'¦—' J*raaiiela. D. Santos .. 58 l'.- Algaroba 1.400 lm31s4/5 AP J. L. Pedrosa5 Floreuza, i: Ribeiro ..3 6.» ínki 1.200 tml7s4/5 AP Z.D.GuedesB ln-, U. baniu. 54 9« Algaroba 1.400 lm31s4/8 AP F. P. Lavor3—, (-.ueaü:i:e. J. <.,r.tanu 34 6.» Algaroba ].4u0 Im31s4/S AP : 11 F. Xevesü Venurma, a. V,:: o;' òõ 6.« UrUanella I 1.300 lm24s4/3 .\M i.. rripodi
. ,'í fiu.b 1Í?' J; BÍizuS 3:; 7.o ürüanclla i 1.300- litóSsí/S AM J. C. Lima4-!ti ,'.j..n:ta. J. B. Paul. oo •_'/• Ar.-.-.,v.-ia .].4)0 lsiJ>5t4/5 GL A. P. SUva11 l-e 1'oupee, J. Que .oi: ,ij -.• AJgaroba il.4'J0 Ini31s4'8 AP M. Sale-12 Avaijec. U. Míiiclles .:4 5.» Alíaroba 1.40C Iiü31s4/8 AP! A. Nahld13 Alba-luiia. J. Garcia .. 55 , l.« Anik I 1.200 In.lSs AL j M. Mendes
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Saltadores do Fíu pode ganhar Equador quer
Canadá chegam bicampeonato de fazer a mini
para competir basquete juvenil Copa do Mundo

Samarone empenhou-se com alegria no treino de ontem. Sua volta devolve a confiança à equipe tricolor

Flu tem Samarone
contra Coríntians

Após um aquecimento de 10 mi-
nulos e enquanto seus companheiros
faziam 30 minutos de dois toques, on-
tem, pela manhã, nas Laranjeiras, Sa-

__maronejfêz um teste e p médico José
Rlzo' Pinto cõnsiderou-o apto para o
jogo de hoje, contra o Coríntians, o
que levou o técnico Telê a ficar ot'-
mista, dizendo que,, com o time com-
pleto, o Fluminense poderá render.me-
lhor « tem miais possibilidades de vitó-
ria.

Samarone, que sofrerá uma torção
no"jbèlho e ainda anteontem se queixa-'
va de dores, reagiu muito bem ao tra-
tamento e nada sentiu durante o teste
de ontem. No embarque da delegação
tricolor para São Paulo, às 14 horas, no
Santos Dumont, Telê disse que agora
podia viajar pensando só em vitória,
embora sabendo de todo respeito que
o Coríntians merece.

De um modo geral, a equipe seguiu
otimista, com Flávio dizendo que, "se
bobearem", mete mais alguns gols pa-
ra chegar na ponta entre os artilhei-
ros. Muito sorridente, Félix comentou

Portugal terá
Eusébio amanha
contra a Suíça
BERNA, SUÍÇA (Reuters—CM) — Já
eliminado das finais da Copa do Mun-
do de 70, a Seleção de Portugal enfren-
tara a da Suíça, amanhã, em Berna,
anunciando um grande esforço para
recuperar seu prestígio, agora que con-
tara com o goleador Eusébio, alentado
pelos seis tentos que marcou para o
Behfíca, no fim da semana passada. A
Romênia é a favorita para vencer no
grupo, tendo'a Grécia como única de-
safiânte, enquanto Portugal e Suíça
lutam meramente para não ficar em
último lugar. No jogo de amanhã, Por-
tugal tentará desforrar-se da derrota
por 2 a 0 que a Suíça lhe impôs, em
Lisboa, em abril. A Suiça jogará com
uma equipe inteiramente modificada.

Nenhum dos dois times anunciou
ainda sua escalação, mas Portugal a
fará com os jogadores Damas, Arman-
do, Conceição, Hilário, Humberto, Pe-
dro Gomes, Rodrigues Gonçales, José
Maria, Rolando, Eusébio, Simões, Guer-
reiro Feres e Marinho, enquanto a Suí-
ça tem; para a escolha, Proferi, Kunz,
Boss, Chapuisat, Guyot, Gugginberg,
Kuhn, Odermatt, Perroudk Ramseier,
Ruegg, Balmer, Brenna, Kunzli, Beuil-
leumier e Jaendupeaux.

Em Lisboa, a Federação Portuguê-
ca de Futebol anunciou que as duas
partidas entre a Austrália e a Rodésia,
pelas 

"eliminatórias da Copa do Mun-
do, serão realizadas em Lourenço Mar-
quês, Moçambique, dias 23 e 27 de no-
vembro. As equipes pertencem ao Gru-
po 15, com a Coréia do Sul e o Japão,
e as duas partidas serão dirigidas pelo
português Saldanha Ribeiro.

que, se não levou gols de Pele, apesar
de toda guerra de nervos que a Impren-
sa fêz, agora tem todos os motivos pa-.
ra estar tranqüilo.

Telê achou que, no jogo contra o
Santos, o ataque do Fluminense não
teve agressividade, porque Cláudio es-
tava lento e não se entrosava bem com
Flávio. Agora, com a volta de Samaro-
ne, o rendimento ofensivo deverá ser
melhor, porque êle se entende bem com
Flávio e sabe carregar a bola de trás.
Telê viu o jogo do Conríntians com o
Botafogo e gostou da atuação dos co-
ríntianos, mas disse que. com uma de-
fesa bem' plantada, o Fluminense po-
dera resistir bem e cheT.r à vitória.

A delegação que viajou para São
Paulo era composta de 27 pessoas, sen-
do 17 jogadores, o roupeiro Sílvio, o
massagista Santana, o médico José Ri-
zo Pinto, o técnico Telê, o preparador
Físico Antônio Clemente, o supervisor
Almir de Almeida, o sr. João Bouéri e
jornalistas. Os jogadores Vitorio, Al-
tair, Silveira, Cláudio, Mickey e Jair
estarão na reserva.

Conselho do
Vasco não
cassou Reinaldo

Por falta de quorum — só compa.
receram 137 e o mínimo permitido pe.
los estatutos do clube é de 148 conse-
Iheiros —, foi encerrada poucos minu.
tos após o seu início a reunião do Con.
selho Deliberativo do Vasco, que tinha
como objetivo a cassação do presiden.
te Reinaldo Reis.

O presidente do Conselho Delibe-
rativo, sr. Medrado Dias, teve o papei
das assinaturas dos conselheiros arran.
cada de suas mãos, logo que anunciou
o encerramento da reunião. Logo a se.
guir foi formado um tumulto, com
vaias, gritos e tentativas de agressão.
Alguns conselheiros, contrários a admi-
nistração do sr. Reinaldo Reis, conse.
guiram reunir 74 assinaturas com o
propósito de marcar uma nova reunião
para a próxima semana, em São Ja.
nuário. quando tentarão derrubar o
presidente Reinaldo Reis e o próprio
presidente do Conselho, sr. Medrado
Dias.

O sr. Medrado Dias foi obrigado a
abandonar o recinto da sala onde os
conselheiros' eltavam reunidos debaixo
de vaias dos elementtos pertencentes à
oposição atual. Espera.se na reunião
da próxima semana um comparecimen-
to em massa dos conselheiros, para de-
cidir de uma vez se o presidente Rei-
naldo Reis será ou não cassado como
conselheiro e, conseqüentemente, como
presidente do clube.

Filho de Didi
será lançado
pelo Atlético
PELO HORIZONTE (Sucursal) — Um
filho de Didi — Bibi, de 20 anos — de-
verá ser lançado na equipe do Atlético,
amanhã, contra o Palmeiras, no lugar
de Oldair ou Vanderlei, dependendo do
comportamento dos titulares. O técni-
co Yustrich o vem mantendo na regra
três há várias partidas e, agora, quan-
do o meio-campo atleticano está fa-
lhando, pensa' lançar Bibi como expe-
riência. — Êle é um craque — afirma
o técnico, acrescentando que o lança-
mento de Bibi será definitivo, depen-
dendo de .sua reação psicológica. Nas
demais posições, o Atlético será o mes-
mo que venceu o Bahia, à exceção de
Cincunegui, que está suspenso e cede-
lá seu lugar a Vantuir. Humberto e
Grapete, que estavam contundidos, re-
cuperaram-se e foram escalados.

Convidada pela Federação Metro-
poliíana de Natação, .chega hoje, às
15h50min., à Gu(anabari,. em vôo
da Braniff. uma equipe '• de saltos

.ornamentais do Canadi,' composta de
cinco saltadores. um -técnico; um acom-
panhante e o chefe, sr. Léopold J. Vi-

\ fieant, membro efetivo do Conselho Exe-
çútivo da entidade canadense de nata-
ção.
\ A apresentação dos saltadores ca-nadenses nesta cidade será nos próxi-mos dias 8 e 9, às 9 horas, na piscinado Fluminense, quando competirão con-tra uma seleção carioca. Após a exi-bicão na Guanabara, os visitantes de-•verão seguir para Outros Estados.,

QUEM VEM
A vinda da equipe nacional cana-

tíensè de saltos, composta de grandes.astros de prestígio internacional, foiarticulada há algum tempo pela Ferderação Metropolitana de Natação jun-to à Canadian Amáteur Diving Asso-
ciatio^no sentido de incentivar o in-
tercâmbio nesse esporte.

A delegação canadense que está
sendo esperada hoje, vem assim cons-
tituída: chefe: Léopold J. Vigeant; téc-nico Bud Stevens; acompanhante e
juiz: Linda Adams Hunt e os saltado"-
res Pat Hoskins, Frank Groff, Ken' Sul-
ly, Word Brown e Ron Friesen. A Em-baixada do Canadá, em estreita liga-
ção com a Federação de Natação, estátomando todas as providências para queseja proporcionada esta tarde, no Ga-leão, festiva recepção aos desportistasvisitantes. Após as apresentações noBrasil, os canadenses visitarão outros
países- da América do Sul.

Esta tarde, com início previsto pa-ra as 15 horas, na piscina do Guana-bara. no Mourisco, será disputado oTroféu Ruben Dinard de Araújo, paraas categorias de petizeí e infantis. Es-tão inscritas Vasco, Satélite, Bangu,
. Olaria e Bonsucesso.

y Troféu Brasil
será disputado
eni Santo André

_ O V Troféu Brasil de clubes cam-
peões de voleibol masculino, marcado
para o período entre 7 e 15 desse mês,em São Paulo, tevê o seu local trans-
ferido do ginásio Ibirapuera para a ei.dade" de Santo André, segundo infor-mou ontenv-ò sr. Roberto Moreira Cal-
cada; presidente da Confederação Bra.sileira de Voleibol.

Amanhã, em Natal, serão iniciados
os I Jogos Norte.Nordeste de voleibol
masculino e feminino, que se prolonga-rão até o próximo domingo, contando
com a participação de equipes de Ala-
goas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande doNorte.

JUVENIS JOGAM

Esta tarde, com início previsj) paraas 15 horas, vão ser realizados três jo.
gos de juvenis pelo campeonato cario,
ca da categoria, nos setores masculino
e feminino, estando escaladas as seguin.
tes autoridades: nas Laranjeiras, Flu.
minense x Tijuca — Wilson Costa e
José Menescal, árbitros; Maria Stella
Gomes, apont\1ora. No Mourisco, Bo.
tafogo x AABB: Wilson de Lima e Él-
cio dos Santos, árbitros; Renata Bere-
nice Maia, apontadora. Na Rua Barata
Ribeiro, CIB x Flamengo: Cláudio
Aguirre e Glênio Guimarães, juizes;
Denise Tavares Torres, apontadora.

No setor masculino, o. Fluminense
é o líder, sem derrota, seguido pela
AABB, com duas derrotas. Entre as
moças, o CIB está em primeiro lugar,
com uma derrota, com Fluminense e
AABB na segunda colocação, com duas
derrotas.

O Fluminense necessita apenas der-
rotar o Riachuelo, hoje à tarde, para
conquistar o bicampeonato carioca de
basquetebol juvenih em jogo marcado
para o ginásio' das Laranjeiras.

Caso o Riachuelo triunfe, a deci-
são será adiada, na dependência dos
resultados dé partidas que este clube
ainda resta íazer contra o Tijuca e o
Olaria, podendo ocorrer um empate fi-
nal entre Fluminense e Riachuelo ou
Fluminense e Olaria. Nos iníanto-ju-
venis, o Vila Isabel aparece em melho-
res condições, mas também existe a hi-
pótese de o Riachuelo sagrar-se cam-
peão ou, ainda, de empate entre dois
ou três clubes no primeiro lugar.

CINCO JOGOS
A rodada de encerramento do Cam-

peonato Juvenil — tendo nas prelimi-
nares os jogos de infanto-juvenis —
compreende cinco jogos, a partir das
18h30min.: Fluminense x Riachuelo,
Mackenzie x Botafogo. Olaria x Gra-
jaú TC. Flamengo x Vila Isabel e Vas-
cq x Municipal, pertencendo o mando
de quadra aos clubes citados em pri-meiro lugar.

A situação nos dois Campeonatos
e a seguinte: JUVENIL: 1.° lugar -
Fluminense, 35 pontos ganhos; 2.° —
Flamengo, 33; 3.° — Olaria 32; 4." —
Botafogo, 31; 5.° — Riachuelo. 30; 6."— Tijuca, 29; 7.° — Vasco, 28; 8.° —
Mackenzie, 26; 9.° — Municipal, 24;10° — -«Vila Isabel, 22: 11° — Grajaú
TC, 19; INFANTO-JUVENIL: 1° lu-
gar — Vila Isabel, 35 pontos; 2.° —
Fluminense e Riachuelo, 34; 4.° — Ti-
jucá. 33: 5° — Vasco, 29; 6.° — Flamen-
go. 28; 7° — Olaria, 27; 8.° — GrajaúTC, 25; 9.° — Botafogo, 24; 10° —
Mackenzie, 23; 11° — Municipal, 20.

A hipótese de igualdade ao finalnos dois Campeonatos- baseia-se no fa-to de que se considera 2 pontos porvitória, um por derrota e zero por nãocomparecimento.

QUITO (Reuters-CM) — O Equador
iniciou, durante esta semana, entendi-
mentos visando » promover uma ver-
dadeira "Pequena Copa do Mundo"
pouco antes de ser realizado o turno
final do Campeonato Mundial de Fu*
tebol, fixado para o período de 31 de
maio à segunda quinzena de junho, no
México, no próximo ano.

Os jornais equatorianos divulga-
ram, ontem, essa possibilidade e anun*
ciaram que os dirigentes esportivos. Io*
cais haviam confirmado os comenta*
rios extra-oficiais surgidos às primei*ras horas.

ATRAÇÕES

Segundo as jornais equatorianos, o
torneio internacional seria realizado na
oportunidade da visita pràticamentaacertada das seleções do Peru e do Uru-
guai, ambas já classificadas para ai
finais da Copa do Mundo, ao Equador.

Outra grande atração, também pre*vista para participar do Torneio Equa-
toriano, seria a presença do seleciona*
do da Inglaterra, detentor do título de
campeão mundial, conquistado em 1986,
em Londres. Essa presunção ganhoucorpo, quando as autoridades esportl-
vas locais tomaram conhecimento de
que a seleção da Inglaterra, antes da
Copa do Mundo no México, fará uma
excursão à América do Sul e tem pre*
iferència para atuar em capitais da
grande altitude, a fim de melhor adap*
tar-se aos 2.400 metros que irá'encon*
trar na Capital mexicana. Quito, como é
do conhecimento geral, situa-se a 2.800
metros, ultrapassando, portento, a alü-
tude da Capital mexicana.

O Único empecilho à realização da
Pequena Copa do Mundo era o pontode vista do treinador brasileiro Didi,
que dirige a seleção peruana, que não
estava disposto a levar sua equipe ao
Equador. Entendimentos posteriores,entretanto, confirmaram a presença doa
peruanos.

Silvina e Aída não irão
competir em Buenos Aires

O sr. Ailton da Conceição, técnico
de atletismo do Botafogo, informou ao
CORREIO DA MANHA que o seu clube
não poderá liberar as atletas Silvana
das Graças Pereira e Aída dos Santos,
para atender ao convite de competirem
em Buenos Aires, nos dias 8, 9, 14 e15 do corrente, no Torneio Barão Pier-
re de Courbertin, tendo em vista queambas estarão naquelas datas compe-
tindo no Campeonato Carioca e no Tro-
féu Brasil, em São Paulo.

O sr. José Saad, vice-presidente da
Federação de Atletismo do Rio de Ja-
neiro, assumiu, ontem, na assembléia-
geral, a presidência da entidade, face ao
impedimento de Aluisio Caminha, quese encontra afastado, por motivo de
doença.

RAZÕES

Justificando as razões porque o
Botafogo não poderia atender ao con-
vite de que foi alvo Aída dos Santos
e Silvina das Graças Pereira, para par-ticipar do Torneio Barão Pierre de
Courbertin, em Buenos Aires, disse ser
uma necessidade a presença das duas
atletas no Campeonato Carioca e pos-
teriormente no Troféu Brasil, menos
pela posição do Botafogo, que poderia
abrir mão do concurso de ambas.

A decisão da diretoria do clube
alvinegro, segundo Ailton da Conceição,
é que se trata das duas mais impor-
tantes competições, no âmbito regional
e nacional. "O Troféu Brasil — em São

Paulo — afirmou Ailton —, è o pontaculminante visado por todos os atletas,
e não seria justo privá-los de uma
grande oportunidade."

ASSUMIU

Consoante ao que determina o ar-tigo 17 dos Estatutos da FARJ, o sr.José Saad, vice-presidente eleito da
entidade, assumiu, ontem, durante aassembléia geral, o cargo de presidente,até quando perdurar o impedimento
do sr. Aluisio Caminha, presidente elel-to no início deste ano, e hospitalizado,
recuperando-se de um enfarte.

Os representantes dos clubes «u-
nidos na tarde de ontem decidiram av*torizar ao sr. José Saad a alugar uma
sala no centro da cidade para servir
de sede à FARJ, cuja saída do atual
endereço — Rua André Cavalcanti —
já foi decretada.

TROFÉU BRASIL '

O sr. Hélio Babo, presidente doConselho de Assessores de Atletismo da
CBD, recebeu, ontem, instruções da
Prefeitura.de Santo André, comunican-
do que a hospedagem dos atletas que
intervirão no Troféu Brasil, dias 14 •
15 do corrente, na cidade paulista, ser.i
feita nas dependências do Ibirapuera,
correndo estas despesas como também
de alimentação e condução para o lo-
cal das provas, por conta da municl*
palidade.

FICA EM CASA
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FLA ENFRENTA
Flamengo x Santos, à noite no Ma-

racanã, e Fluminense x Corintians, à tar-
de no Pacaembu, são as partidas mais im-
portantes da rodada dé hoje do Torneio
Roberto Gomes Pediosa. Na primeira,
apesar da má colocação dos clubes, a atra-
ção é a, presença de Pele, mais uma vez
em busca de seu milésimo gol. Na se-
gunda, o destaque.é diferente: o Flumi-
nense, como único clube carioca com
reais chances de classificação, tentará
um passo decisivo, justamente diante do
time que só sofreu uma derrota.

Em Curitiba, no Estádio Belfort Du-
arte, o Coritiba- — qué ocupa a liderança
do Grupo B ao lado do Fluminense —
poderá garantir a sua Inclusão na fase
final, desde que 

' derrote o Cruzeiro, en-

quanto em Recife, o Botafogo, o outro
clube carioca que estaVa cotado, jogaráas suas últimas esperanças diante do San-
ta Cruz ~ uma equipe perigosa quandoem casa. Finalmente, no Estádio Beira
Rio* em Porto Alegre, o Internacional re-
ceberá o Vasco, apontado como franco
favorito, e em Salvador, o Bahia, bem me-
lhor sob a direção de r-lcilas Solich, atus
iá contra a imprevisível Portuguesa.

A rodada — antecipada em parte ei
virtude do dia de Pinados — será compl*
tada amanhã à tarde, com os jogos S*-
Paulo x Grêmio, no Morumbi, e Atlétic
x Palmeiras, no Estádio Minas Gerais.
Os dirigentes destes últimos clubes aclir
ram melhor Jogar domingo, alegam

maior possibilidade Je renda.

FLAMENGO x SANTOS

A presença de Pele, lão próximo
de alcançar o recorde de mil gols —
faltam apenas cinco — constitui a
maior atração do jogo Flamengo x San-
tos,, da noite de hoje, no Maracanã.,
embora se deva esperar um espetáculo
dos mais atraentes das duas equipes
que se vêm apresentando com altos !
baixos na presente Taça de Praia.

Praticamente sem condições de lo-
grar a classificação para o turno final.
Flamengo e Santos jogam uma partida
que irá definir as suas mais remotas-
pretensões, O vencedor ainda poderá
alimentar alguma esperança, em vir-
tude do perde-ganha tão comum ri?
Taça de Prata e que poderá causa-
muita alteração na tábua de colocaçõc
nos dois grupos.

O Flamengo começou com um em
pale em branco com a Portuguesa .
uma boa vitória sobre o Palmeiras Vi
ai), mas cm seguida perdeu para o
Grêmio (3 a 0) e para o Santa Cruz
(2 a 1), tendo empatado com o Bahia
(0 a 0) e sofrido uma goleada ante o
Fluminense (4 à 1). Reagiu ao vencei
o Vasco (3 a 1), mas empatou com o
Coritiba (1 a 1) e perdeu para o Allé-
tico (3 a 1), tendo, finalmente, empa-

'ado com o Cruzeiro (2 a 2) e derr'
!aclo o Internacional (2 a 1).

O Sanlos, por seu turno, comovi -
niiito pior, perdendo seguidamente pr

ra o Grêmio (2 a. 1), Cruzeiro (3 a 2>
internacional (3 a 0) e para o Palme;
ras (2 a 1). Em seguida, goleou a Por
luguêsa (6 a 2) e derrotou o Çoritib
(3 a 1), tendo, empatado.com o Flu
ninense (0 a 0) e o América (1 ai),

PROBLEMAS '

O Santos, na verdade, deixou d
ar problemas logo' após a sua ehegad*

ontem, à Guanabara, quando foi con
firmada a presença de Pele. O Fia-
mengó, contudo, que tinha seu esque-
ma ofensivo armado na base de Ade-
mir, sofreu o desfalque, inesperado d"
¦seu ponteiro, por contusão, o que obri-
"ará Tim a fazer novos planos pára'entar derrotar o Santos,

i |'7í>í m .- •¦>
PRELIMINAR

Antecedendo o jugo Flamengo x
Santos, jogarão às 19h âs equipes do
São Cristóvão e do Cantagalo, peloTorneio Otávio Pinto Guimarães, em
jÔ5o decisivo para a classificação oara
o turno final do torneio.

CORÍNTIANS x FLUMINENSE

SAO PAULO (Sucursal) — Corintians
e Fluminense, líderes a.bsolutos dos gru.
pos A e B, farão hoje à tarde o jogo
mais importante desta rodada da Taça
de Prata/sendo que o Fluminense pre-
cisa mais da vitória, uma vez que Bo.
tafogo e Coritiba lhe ameaçam de perto.

. Diante do Corintians, que tem con-
seguido expressivas vitórias íillimamen-
te, espora.se que o Fluminense adote
a mesma tática Usada contra o Santos,
domingoi passado, no Maracanã, que é
a de reforçar a defesa para usar con-
lra.ataques rápidos.

PROBLEMA

Sem poder contar com o lateral es.
querdo Pedto Rodrigues, expulso no jó.
go contra o Botafogo,.Dino Sani, está
cm sério problema para escalar o'lime.
Pedrinho, ex-lateral do Bangu, ainda

e.-tá contundido, sem condições; portPn-to, de aluar.

Dino está pensando.em deslocar
Miranda da direita para a esquerda e
no seu lugar escalar Mendes ou Pola-
co. Lula está mesmo barrado pelo pa.ranaense Ado, cuja atuação no Mara-
cana foi muito elogiada pelos seus com.
panheiros de clube e pelo técnico. Pa-
ra cumprir um plano tático, Dino vai
escalar Tales de saída ao lado de Ivair.

SAMARONE

Tele Santana só tinha uma dúvida
para escalar o Fluminense, mas esta
dúvida se desfez depois que Samarom:
foi aprovado no teste de campo. Outro
que volta à equipe é Lulinha, afastado
que estava por uma contusão. Lulinha
e Denílson são peças fundamentais do«sistema tático de Telê.

VASCO x INTERNACIONAL

PORTO ALEGRE (SP-CM) — Vasco e
Internacional é o jogo programado pa.
ra hoje, no Estádio Beira-Rio, com a
equipe gaúcha surgindo como a que
tem mais possibilidades de'vitória, já
o.ue tem sido uma das mais regulares
da Taça de Prata, ocupando o segundo
lugar do Grupo A, com 15 pontos ga-
nhos e 7 perdidos, enquanto os vascai-
nos, sem qualquer possibilidade, de
classificação, estão no sétimo lugar do
Grupo B, com 7 ponlos ganhos e 11
perdidos.

O Internacionai, que, além do jop-.
de hoje, só terá mais dois, poderá cla.s.
sificar.se até por antecipação, mas o
Vasco, apesar da crise política que po-de ter má. influência psicológica sobre
os jogadores, surge disposto a atrapa.
lharum pouco, com o técnico Interino
Célio de Sousa ansioso por conquistar
sua primeira vitória. A equipe cruzmal-
tina sairá com Renê marcando Cláudio-
miro, artilheiro da Taça, como fêz com
Edu e Rivelino. Buglè entrará duran.
te q jogo, numa tentativa de reabilita,
ção — êle que estava entre os bandidos.

BOTAFOGO x SANTA CRUZ
RECIFE (SP-CM) — Invicto desde que
o técnico Duque assumiu a direção téc-
r.ica, o Santa Cruz enfrenta, hoje à noi-
te, na Ilha do Retiro, um Botafogo bas-
tante desfalcado, principalmente em
seu ataque. . . 

'

SANTA CRUZ

O Santa Cruz melhorou muito de-
pois que Duque passou a dirigir sua
equipe e está invicto. A partir daí ven-
ceu uma vez e empatou três outras.
Derrotou o Atlético (3 x 1) e empatou
com o América (3 x"' 3). Portuguesa
(0 x 0) e São Paulo (1 x 1). Está com

nove pontos ganhos e onze perdidos,
ocupando a sétima colocação no Grupo"A".

y.7.7 BOTAFOGO

O Botafogo, que esteve ameaçado
de atuar com o ataque reserva, melho-
rou sua situação e terá Paulo'César,,
que melhorou da contusão e chegou
ontem a Recife. Zagalo, que telefonou
ao dr. Lídio Toledoontem, pediu a pre-sença do ponta-esquerda e informou
que Roberto irá fazer -um teste, pelamanhã, estando com possibilidade de
jogar. Iroldo será o ponta-direita.

CORITIBA x CRUZEIRO

CURITIBA (SP-CM) — Tentando rea-
bilitar-se da derrota para o Grêmio e
procurando manter sua excelente con-
diçãó de co-líder do grupo B, o Cori-
tiba enfrentará hoje à tarde o Cruzei-
ro, que é 3.° colocado do Grupo A.

Uma vitória do Coritiba será gran-
ae passo para a sua classificação, ten-
tio em vista que lhe restarão apenas
três partidas.e todas com local marcado
para Curitiba. O técnico Francisco Sai-
no está confiante num bom resultado

e não fará alteração na equipe que
perdeu em Porto Alegre.

A situação do Cruzeiro, que perdeumuito tecnicamente depois da salda de
Tostão, não é tão boa quanto à do Cori-
tiba. Está em 3.° lugar no grupo A,
faltando-lhe, fora a partida de hoje,
inais quatro compromissos. Em todo
caso, o que o torcedor paranaense está
esperando é,assistir a um grande jogo
e isto ambas as equipes serão capazes
de proporcionar.

BAHIA x PORTUGUESA

SALVADOR (SP-CM) — Depois do
empate que obteve com o Santa Cruz,
em Recife, a Portuguesa de Desportos
está ameaçada de perder mais pontos,
hoje-* noite, no Estádio da Fonte Nova,
pois o Bahia está subindo de produ-
ção, após Fleitas Solich ter assumido
sua direção técnica.

As possibilidades da Portuguesa
quanto a uma classificação paia o fi-
ral da Taça de Prata são bem peque-
nas: i a 4.* colocada no grupo A, com

10 pontos ganhos e 10 perdidos, mas
ainda lhe faltam 5 partidas.

Aimoré Moreira acha que o empate
de Recife pão foi um resultado ruim
para o time, porque já esperava en-
contrar muita luta por parte do Santa
Cruz. Gostou da atuação de todos e vai
manter a mesma escalação.

Por sua vez, Fleitas Solich está oti-
misla quanlo ao resultado do jogo de
hoje. Embora o Bahia lenha perdido
algumas partidas no Sul, empatou com
o Coritiba e. de jogo para jogo, foi vi-
sívcl o melhor entendimento do quadro.

SANTOS COM PELE ESTA NÕIM
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O Flamengo voltará ;a ter Tinteiro no lugar de Paulo Henrique, dando-lhe mais uma oportunidade de se firmar na posição

FLAMENGO MODIFICA PLANO Santo* «<>m m*nhlf>ina«

Tim, aparentemente, .está tranqüilo.*
em relação ao jogo desta nqite. contra o
Santos. Está átètito a^tudqiqúe^dlz. res-"
peito aos seus .comandados e declara que
tudo está correndo ..normalmente-..-.

Apesar da serenidade do treinador,
nercebe-se que, no íntimo, êle.sofreu *um
;.iolpe violento com a contusão sofrida por
Ademir.-O acidente de que fçi vitima o
extrema-direlta, a julgar pelo interesse
demonstrado' por Tim, de fazê-lo retornar
à equipe na partida contra o Santos, com-
plicou, o.seu esquema tático.

Tim mantinha sigilo sobre a forma que
atuaria Ofjtime rubw-negro contra os
companheiros de Eelé. Mas quando come-
çou o apronto, quinta-feira,- o esquema
tático foi desvendado, pois o time atuou
na retranca, mas cjm Nele Ademir jo-
aando na frente para, em jogadas na ba-
se da velocidade, surpreender o adversa-
rio. Sendo dois jogadores hábeis e velozes,
embora a determinação dó; treinador de
que evitassem as jogadas mais bruscas, o
plano tático funcionou bem.

Portanto, ficou explicado o interesse
de Tim de promover o reaparecimento dè
Ademir para, formar a dupla de pontasdelança na partida contra o Santos. As pers-
pectivas da direção técnica eram as me-
lhores possíveis quanto a Um bom resul-
tado no jogo desta noite, mas num pique,
igual a outros que dera momentos antes,

Ademir sofreu.a,.jntorse no-tornozelo di-
reito e teve á. sua escalação imediatamèn-
te vetada pelo dr. Célio Cottéchiá^ E o
plano - tático traçado por Tim tevê que
ser reformulado porque agora, êle terá
Dionísio, que.é um jogador lento, como
companheiro de Nel. ...

O que Tim .pretende fazer é segredo..
E a sua fisionomia,; revelando certa apre-
cnsão, não deixa dúvida, de que êle está vi-
vendo üm dos momentos* mais dramáticos
da sua carreira de treinador. Porque uma
vitória sobre o Santos, significará, a con-
tinuação da arrancada.-do time rubro-
negro pela classificação no campeonato
Roberto Gomes Pedrosa, muito embora
sejam remotas as suas possibilidades.

Com um treino de dois toques, do
nual não partjoipou Dionísio por estar sen-
tindô. dores musculares, o Flamengo en-
cerrou na tarde de ontem os seus pre- -
parativos paia o jogo de logo mais. Ter-
minado' o treinamento, os jogadores re-
tornaram à concentração de São Conrado.

Ademir compareceu na.tarde de on-
tem ao estádio da Gávea, onde fêz tra-
tamento. Dr. Célio Cottechia, ao exa-
minar o extrema, constatou que êle, além
da entorse no tornozelo direito, sofreu
também uma distensão muscular na coxa-
direita, o que implicará no seu afasta-
mento dos treinos por um prazo mai~
longo.

terá a volta de Rildo

TIMES, JUIZES E HORÁRIOS
FLAMENGO — Sidnei, Murilo,

Brito, Manicera e Tinteiro; Rodri-
gues Neto e Lima; Nei," Bianchini,
Dionísio e Arilson. Treinador: Tim.

SANTOS — Agnaldo, Carlos
Alberto, Ramos Delgado, Djalma
Dias e Rildo; Clodoaldo e Lima; Ma-
noel Maria, Edu, Pele e Abel. Trei-'nador: 

Antoninho.
- Juiz: Joaquim Gonçalves (MG).

Laterais: Carlos Costa e Artur
Araújo.

na.
Horário: 21 horas, no Maraca-

* * *

CORÍNTIANS r$ Aldo, Miran-
da, Ditão, Luiz Carlos e Polaco;
Suingue e Rivelino; Paulo Borges,
Tales, Benê e Lima. Treinador: Di-
no Sani.

FLUMINENSE - Félix, Olivei-
ra, Galhardo,. Assis e Marco Atttò-
nio; Lulinha. eDenilson; Cafuringa,
Samarone, Flávio e Lula. Treina-
dor: Tele. 7' 777..,7"

. Juiz* José'.Êuiz.Barreto (RS).
; Laterais1; Albino Zanferrari e Hélio
BertolL.¦'.-' ... -'"•¦ '

' Horário: 15hl5mih, no Pacaem-
bu'.. 7 •';; ''¦!¦'; '$¦?'?; 
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;.:; ' Internacional - — vaidir.
Edson, Scalá, Válmir-e Sàdi; Lamas
e-Carbone; Váldomiro, Sérgio, Clau-
diomiro e Canhoto. Treinador: Dal-
tro Menezes.

VASCO — Andrada, Fidélis,
Moacir, Fernando e Eberval; Renê,
Alcir e Danilo; Luiz Carlos, Vai-
frido e Acelino. Treinador: Célio de
Souza.

Juiz: José Clemente de Olivei-
ra (SP). Laterais: José Cavalheiro
e Jeferson Soares.

Zito e Luciano; Santana, Osvaldo,
Mirobaldo e Givanildo. Técnico:
Duque.

BOTAFOGO — Cao, Moreira,
Chiquinho, Mois*és e;Valtencir;,Car-
los Roberto e Áfonsinho; Iroldo, Ro-.- bétfo, ou Humberto, Ferretie Paulo
César.:Treinador; Zagalor •

? Juiz: Oscar Scolfaro (SP)-.. La-
teráis: Armindo.. Tavares e Manoel
Amaro. '

Horário: 21 horas, na Ilha do
Retiro; ,, ¦.-.'

CORITIBA — Joel, Augusto,
Nico, Berto e. Nilo; Nair e Lucas;
Passarinho, Paquito, Krugger e Nil-
son. Treinador: Francisco Sarno.

•

CRUZEIRO — Raul, Raul Fer-
nandes, Fontana ou Mário Tito, Dar-
ei e Neco; Piazza e Dirceu .Lopes;
Palhíhha, Evaldo, Zé" Carlos e Ro-
driguès. Treiriadop: Gerson dos
Santos. . . * ;^V^íí7*;' : •'
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Juiz: ÍAniÜcár. Ferreira, (GB).
Laterais: Kalil7Karah e Heraldo
Palmerini..

Horário: 2\ .hbras, no Belfort
Duarte. ... ,
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BAHIA ^r-'.Jui;andir, Mura, Zé
Oto,' Adeyaldo.e Páéz; Amorim e
EÜseú;- Zé Eduardo, Canávieiras,
Carlinhos e Artur. Treinador: Fiei-
tas Solich.

PORTUGUESA — Orlando. Zé
Maria, Marinho, Guaraci e Alíinê-
te; Lorico e Paes; Marcos, Prado,
Tatá e Piau. Técnico: Aimoré, Mo-
reira.

Juiz: Airton V. Moraes (GB).
Laterais: Louralber Monteiro e Bar-
tolomeu Lordello.

Com Pele inteiramente recuperado
ria contusão e ¦ em condições de jogar
lo,go mais, o Santos chegou ontem, já
com a equipe formada, tendo apenas a
alteração da troca de Turcão por, Rildo.
com relação ao time que empatou com
c América.

I

A delegação não' trouxe diretor ai-
ííüm em virtude das eleições que se
realizaram, ontem à noite, em Vila Bel. •
miro, masHodos viajarão hoje pela ma-
nhã, por avião, para assistir' ao jogo. O
Santos está hospedado no Hotel Novo
Mundo, devendo retornar a São Paulo,
logo após o jogo.

UMA Só CONTAGEM

Pele participou do treino recreati.
vo que o Santos fêz ontem de manhã,
cm Vila Belmiro, atuando de zagueiro
no time, sem camisa. Nada sentiu no
tornozelo contundido contra o Flumi.
nense, ¦ garantindo logo a sua escalação
para tentar hoje, contra o Flamengo,
aproximar.se do .milésimo gol.

,A .alegria de Pele era muito gran-
de, não somente pelo fato de ter.se re-
cuperado rapidamente da entorse e as-
sim ter condições.de lutar para aumen.
tar seu-, total de-gols, como também por.
que agora os- jornalistas terminaram

\com suas discórdias quanto ao número
de tentos já assinalados,'permitindo as.
rim que haja'uma só comemoração.

Aliás, o próprio Pele. não entendia
como alguns jornais vinham teimando
em apresentar uma estatística diferen-
le, quando êle mesmo, que é o
maior interessado no assunto, deu en.
trevistas afirmando que só tem 995 gols
e que os .computados a mais. não lhe
pertenciam. Agora, Pele está tranqüilo
porque, com.os jornalistas unidos, êle
terá uma só festa no dia do 1.000.° gol.

RILDO VOLTA

Já recuperado da' contusão que o 
*

afastou do time por várias rodadas,
Rildo volta à sua posição na lateral es-
qtterda, reforçando a defesa do Santos,
que não andava muito bem.enquanto
Turcão o substituiu. Antoninho obser-
vou atentamente a atuação de Rildo no
coletivo de ontem, ficando satisfeito
com o empenho e a disposição com qua
o lateral se portou.

Clodoaldo foi o único.jogador dis-
pensado, em virtude de uma forte in-
toxicação. O Departamento Médico do
Santos garantiu, porém, a presença de
Clodoaldo, hoje, contra o Flamengo. A
exceçãp de Carlos Alberto, que veio do
avião pela , manhã para passar mai3
tempo com sua família, todos os outros
jogadores .viajaram de ônibus,, tendo
saído de São Paulo' às 13 horas,' e che-
gado ao Rio por volta das''21'horas.

Rio.
Horário: 21hlômin. no Beira- va.

* * *

Horário: 16 horas, na Fonte No-

AMANHÃ

SANTA CRUZ — Aloisio. Ge-
na, Rivaldo, Zé Júlio e Vilanova;

São Paulo x Grêmio, no Mo-
rumbi e Atlético x Palmeiras, no
Mineirão.
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Depois de uma ausência de um jogo, Peié estará de volta hoje
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