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Correio da Manhã

Média vê compra
de petróleo hoje

1S-2-19T0 - Ano LX.X
Paulo Germano de M.ialhles * Rio de awe.ro, «uarla-fclr»,
, A.
Í'ÍGomes d.
- ,.,v..Ditetor.Re5poDSâv«l:
sUva.Dit.tor-Responsâv...
Frederico
»i,etor-Pr«ld.nt.: Maurício Nnne. de Alencar*Diretor-Superintendente:

0 governador Abreu Sodré declarou, ontem, no

Aviões visam bases de mísseis perto do Cairo
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Parlamento Israelense,,.à
primeira-ministra Golda Meir instoU Js
árabes a aceitarem negociações |fe
"der;ramamei||
tas para acabar com o
de sangue". O discurso foi consjjjerado dramático pêlos^ ^s^y^res. ;.rv;.
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GOVERNO
BAIXA OS
JUROS
BANCÁRIOS
EM 0,2%
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Em entrevista
ré^rgeral da ONU, U Thant, admitiu o
no da^rça dé emergência àasi$$ç!kf
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novembro, em que a
Oposição terá as mais

voltar
ONU
negociada
pode
por pai
à Imprensa, o secretário-
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Forca militar MÊ.

Golda Meir apela
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Nenhum navw ou
avião ievou Balack ¦ I^PKW Bmé..&_;, '"«
Raim Ueen para
fora do íSrasu, As I KifMH BR;¦li
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investigações não
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avanço. Entre
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funcionário da
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hipótese de que
Balack seja achado
com vida está cada
vez nmis distante.
A volícia confessa:
7
não há pista.
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periódicos é inócua, pois
o grande número de
publicações editadas no
Pai a torna iiíèxequível
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Rio, que não será candidato a qualquer pôsto eletivo no pleito de

Exames cortam
feras do Saldanha

r

A Comissão Técnica da CBD vai revelar às 14 horas os cortes na seleção de Saldanha: Scala é quase certo. Ado, o goleiro, esteve bem nos testes de
ontem à tarde. Tostão chega amanhã dos Estados
Unidos. Paulo César contundiu-se e já
Anexo
estão acertadas as datas dos amistosos.

Jovem tclieca
já tem asilo

O Governo concedeu asilo à estudante tcheca Anna Michlovska que,
procedente de Buenos Aires, reviagem até
j cusou-se a . prosseguir
i Praga, no último domingo. A polícia
acredita que a avó de Anna é
agente secreta.
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S. Gonçalo julga
matador de Andréa
O Tribunal do Júri de S. Gonçalo iniciou o julgamento do peixeiro Justo Gomes da Silva, que, embora acusado de matar e violentar a menina Andrea, jura inocência e diz que confessou o
crime sob torturas dos policiais.

Portugal enfrenta crise industrial

14
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Futuro planejado
AUANDO o

A faixa intermediária

Genebra sem blocos
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Hoje é um-élà imjk^^é'para o fUtur9rda-GMaiiabarã.-yãoencontrar-se com o ministro da Fazenda os secretários de Gover.no
e Finanças, com vistas à implantação da indústria siderúrgica
no Estado. Este, grande consumidõf na espécie, teria no auto
abastecimento um fulcro para detonar o seu progresso em dimensões da maior amplitude. Por outro lado, ás concentrações
industriais no Brasil vão tomando vulto e não é aceitável seque*
que a Guanabara se exclua desse quadro. Em verdade, permanece ativa, no terreno, porém ainda carente de determinadas
potencialidades. A implantação da siderurgia viria funcionar
como preenchimento de lacuna grave e colocar esta unidade da
Federação no caminho de um desenvolvimento,que é, para ela
quase uma fatalidade. Meditem no assunto os pessimistas de sem*
pre e os que sonham com soluções mágicas, desprezando a evi*
dente realidade.
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Um cronista do entrntlo
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ca principal do cronisIa quo o Riu acaba de
Bricio
ti), ha
perder:
uma memória prodígiosa, uni *. erdadeiro íiçquivo de íatos c figurai, de
.sua cidade, por Ma anotados durante mais de
51) anos. Com sua mor'e,
desaparece uma das ficuras da belle-époquc,
do tempo dô entrudo.

Legião abandonada
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Não' é das mais suaves e macias a situaçáo dos que lidam com o algodão
no Nordeste. 0.s ossos do oficio, que
no caso são caroços, concentram-se,
no momento, no obsoleto sistema dc
comercialização, com a agravante de
uma tributação excessiva e- altas taxas de juros que, somados, já começam a desanimar os cotonicultores da
região. A queixa vem do Rio Grandc do Norte, onde se reúnem 80 por
centó dos plantadores, para os quais

ancas eram mantidas com bolsas de
estudo fornecidas pela LBA, instituição que fêz o quanto pôde para desobrigar-se dc seus compromissos, até
o momento dc ler de confessar sua
péssima situação. Um dos meios de
ajudar a LBA. a Loteria Esportiva,
somente há pouco foi aprovada e não
está ainda ení funcionamento. Sc o
Governo tivesse dadn prioridade ás
dificuldades da Legião, agora estaria
livre rio problema.

?os só será perfeita mediante renovação total
ria rede que serve ao
Rio. Infelizmente é um
dado a mais a configurar o fiasco de uma iniciativa que teve tudo
para alcançar o êxito: a
ronfiança do usuário, o
pagamento pontual das
prestações, o número de
adesões.

.lá se fala na contratação rie inteleetíiais para o fim de prestação de serviços à censura prévia a publicações,
entre as quais, como se sabe, li guia
o livro. Que intelectuais seriam èssesV
A posição da inteligência brasileira
encontra-se praticamente definida,
nesse terreno, sendo, como não poderia deixar de acontecer, de repúdio
a qualquer tipo dc censura. É, poríanto, dc crer que nenhum escritor
ou jornalista coerente com seus prin*
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a politica atual rie preços mínimos
não corresponde emj absoluto aos
custos operacionais, nem se adapta à
realidade econômica do Pais. Em tais
circunstâncias, os. grandes beneficiarios são os chamados atravessadores,
que compram a mercadoria a preço
vil para leiloá-la a quem der mais.
Náo se trata de intermediários, cuja
presença na mecânica de comercialização é válida. São especuladores,
que o Governo precisa banir.

Na Colômbia o candidato presidenciai independente, Belisáriô Bétancourt, escapou de üm.atentado desistindo de usar um pequeno avião numa de suas incursões eleitorais pelo
interior do pais. Na Bolivia verificouse um outro assassinato político, tendo como vitima Jaime Otero Caldcron, ministro do Interior durante o
Governo Paz. Estenssoro. Estes fatos,
somados à violência intermitente na
Gua"temala e ao clima de inseguran-

cò de interpretação, ficou
bem claro que, com a
Lei das Inelegibilidades,
ministros de Estado e.;tão impedidos de pleitear
cargos eletivos. Mas justa/hente por carecer, palos indícios, de ve,-ucidado. noticias assini rcclamrm uma reafirmação de propósitos rie
parte oo Governo.

!^É*S^É

ficio de um amplo.er*-;;
lendiménto que impul-:|
slonc o prngress'9 da re-i
giáo. A este fato auspi-;'
cioso junta-se. a decla-;
racãp do general Fideli
Torres, ministro de De* i
lesa de Ei Salvador; in-1
dicando qüe seu país es-.
tá disposto a examinar
soluções negociadas para,'
o conflito com Hpnduras, |

ça que domina a República. Dominlcana. compõem um quadro que inquie- j
ta a tedos os que defendem soluçõespacificas para o? problemas continen-¦
tais. Colômbia. Guatemala e República Do-ninicana têm eleições-, previstas •
para este ano. Isto significa quê as,!
crises, desde que existam., tèm "pela ¦
frente a possibilidade de saídas insti-,
tucionais reguladas pelo voto popular.;
Não há melhor arma para ser usada ¦
num confronto dc tendências.

Argentina e Brasil
eípios. coincidentes com os da maio*
ria. se preste ao papel de embargar
n que, por definição, deve criar e vei*
•vular. Por muito que os intelectuais
divirjam. há pontos, de . interesse co*
muni entre eles, abrangendo a tota*
lidade da classe. Se uma conduta
omissa já apareceria como intolerável. a ação contrária à livre manifes*
tação do pensamento carece dt adjetivos apropriados. Quem a aceitar será. conseqüentemente, "intelectual".
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O primeiro gesto de Jo*
sé Flgueres, como preiidente eleito da Costa Rica, foi mandar um emis:'ário à Nicarágua conversar com o presidente Somoza sóbre problemas gerais da América
Central. Adversário tradicional dos Somoza. Fi*
gueres não hesita em ensarilhar armas em benc-

A violência inútil

O emprego das aspas

O» que alimentam ainda a ilusão de ver (uncionando a contento os
raros aparelhos entroyues a seus compradores pelo Plano de Expansão da CTB, poden.
conter a sua euforia: <,
ministro das Comunicações acaba de constatar
que as ligações dos novos telefones aos anti-

1

Paz na América Central

Causou estranheza nos
meios políticos o anúnl^ssssssssssssssssssBl ^-sllsssssssssssssssssi
sssssssssssssssssssssT ^l^ssssssssssssssssssl cio de que em São Paulo está sendo cogitada a
candidatura do minis¦¦k
tmm
tro Alfredo Buzaid à susPw-F3S«jW J
""^¦H sessão do sr. Abreu So^-'/'
dré. Pelo visto, trata-se
sim HL»
.->' S7m\ dc especulação capeiosj.
¦Br"" com o propósito de criar
embaraços ao Governo,
porquanto, salvo equivo*¦/.*: ¦¦HHH|^^t8r-^^^M

AS conversações sobre desarmamento rêcome*!
çaram em Genebra num espírito: de'franca;
cooperação entre os Estados Unidos e a União;
Soviética. Subsistem algumas' divergências sô-jj
bre o problema das amas bacteriológica^ masj
tudo leva * crer que sé trata da parte dé Mos»j
cou de um desejo ou propósito de ver os:Esta*"
dos Unidos aceitar todas as convenções existen-ij
tes especificamente sobre o assunto ou'de umaforma genérica sobre a guerra química.;;Como|
sabemos os Estados Unidos assinaram as çònven^
ções de Haia, de 1899 e 1907, assinaram também
o tratado de Washington de 1922 que aliás não)
entrou em vigor, mas não ratificaram ó Píotoi;
colo de Genebra de 1925, firmado por. 44 países.í
apesar da declaração de Nixori de renúncia ái
armas químicas, pelo menos de certo tipo,, bac-í
teriológicas, de certo modo parecer úmá aceita*:
ção do texto e das suas cláusulas. Contudo im*
põe-se a assinatura e talvez mesmo uma amplii
ficação e sóbre este último ponto é que: os-sovié*
ticos insistem. Isto para deixarmos claro ond*
está a divergência que tudo indica esteja a:
ponto de desaparecer entre os Estados Unidos;
e a União Soviética, em Genebra. Quanto à vi»
são mundial, a bipolaridade afirma-se cada, dià)
mais, os entendimentos entre Washington e Mos?
cou são de tal ordem e profundidade que consj.
tituem o fim definitivo e irreversível dos blocos |
apoiava é adu^
Tôdá a base do macartismo que se "conflijto.
ideof
báva na "guerra- inevitável", nó
lógico" entre os Estados Unidos e á União Soji
viética é hoje apenas uma recordação^ histórií
ca
,
para tristeza da direita ocidental e da China,
comunista. Naturalmente os hábitos mentais
persistem e resistem à realidade, mas arealida*
de vai triturá-los. O perigo, hoje, para oTercei.
ro Mundo — que certos ideólogos da direita
como da esquerda ainda não entenderam,.— hão;
está em guerras entre os Estados Unidos e i
União Soviética, mas num entendimento tão com|
pleto que constitua uma partilha mundial, não'
apenas tácita, pois essa jà existe, mas explícita
entre as duas,grandes potências. Evitar;á, guer*
..ràjfria, o que aliás historicamente já.foi feito.:
e evitar a partilha é hoje o problema axial. i,
neste sentido que existe um interesse nodulaí*
entre a Europa Ocidental e o Terceiro Mundo *>;
Por força, das circunstâncias temos, de passarem. conjunto entre os dois gigantes mundiais., <]

O apelo de Tliant, secretário da ONU, por uina solução -negociadano Oriente Médio está dentro da.sua linha tradicional, que é
digna de toda a atenção. Ná realidade Tliant quer a aplicação
da resolução;de novembro do Conselho de Segurança, da'qual
foi deduzido o plano norte-americano apresentado recentemente
e que Israel rejeitou., Aqui registramos o apelo feito ao seu govêrno pelo ministro do Exterior, de Israel para suspender os
bombardeios sóbre q Egito. Esse apelo foi rejeitado por Üblda
Meir, que agora fêz um apelo em favor de negociações. Segundo
a sua linha antes, traçada, Goldà Meir quer negociações, não atra*
vés da ONU, mas diretamente com os paises árabes vencidos. O
que tudo isso indica, é uma pressão forte dos dois Grandes en*
tendidos em aplicar a resolução do Conselho de Segurança de
. 1S67. Os- Grandes perderam a paciência, mas não vemos como
possam aplicar a sua impaciência comum.

Candidatura estranha

Expansão estreita
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rara

Aíifl)ecis^ w-góvernfldor do Estado ío Rio. de proceder ao reapárèlhámento e modernização do porto, de Angra dós Reis, a fim
de que sejam convenientemente exploradas-as suas potenciali
dades nas faixas de importação e exportação, merece uma aco
Ihida de nível nacional, com o interesse do Governo da ^União.
A expansão siderúrgica desta região econômica não dispensa,
aliás, o empenho modernizado)- ora manifestado pelo sr.-Geremias Foiites. Só em lingotes de ferro deve Angra dos Reis escoar este ano, para o Exterior, 250 mil toneladas. Todavia, o enfoque econômico não esgota o problema das comunicações com
àquela região fluminense. A circulação humana reclama nova
ênfase, no\pkino dos transportes marítimos modernos e velozes,
que aproximem do Rio e de Niterói não só a hoje quase morta
cidade de Angra dos Reis, como ainda Parati, Mangarátiba e
Ilha Grande.

Os caroços do ofício

De Bricio de Abreu. cosUimava-.se dizer, por piIbéria, nas redações cie
jornais, que seu primeiro trabalho para a imprensa íôra uma entrevista com Pedro II, certa voz em qua o imperador descia de Petropolis. A fixação \maginária do tempo dá a dimensào da caracteristi-

A noticia de que mais de duas mil
crianças internadas em educandários
do Rio estão ameaçadas de não poder
estudar este ano, ao mesmo tempo
em que vem provocando lágrimas de
apreensão entre as muitas mães pobres que não podem pagar escola para
os filhos, serve para advertir às nossas autoridades sóbre as conseqüências
que podem advir para a sociedade
toda vez que o interesse público é relegado a plano secundário. Essas cri-

'f

Blocos e
macartismo

' ,

AnA IXt* i- X.» **"«

Exterior

Haia,
Washington
e Genebra
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Brasil
£ÊRÇA de 20 milhões de estudantes vãó, este
ano, cursar as nossas escolas. Deles, de 15
y ; .
milhões e meio a ! 16 milhões se sentarão nos
bancos dos grupos escolares. O ensino médio
comparece com 4 milhões e meio de alunos.
E, finalmente, no nível superior, há apenas 384
ensino primário,
';-'.:/- mil estudantes. No tocante ao chegaram
à con*
as autoridades educacionais já
clusão de que pelo menos cinco milhões de crianças,, em todo o P^aíã estão fora das escolas. Ten*
do em vista què a população maior do Brasil
está na faixa etária de 14 a 20 anos, a proporção d'j marginalização, no plano, do ensino mé*
dio, é três yêzesjmaior do quea do ensino pri*
mário. Por sua vez, a presença de menos de
meio milhão de jovens nos cursos superiores in*
dica que o afunilamento do nosso sistema de en*
sino, embora caracterize todo o. processo, desde
as escolas primárias às universidades, termina
de uma forma cruciante .A respeito do ensino
mé<-i°> deve ser lembrado, que êlè apresenta, no
Uni sistema
'"
Brasil, iima estrutura mais do que obsoleta, em*
obsoleto hora canalize 74% do total dos estudantes nos
sete^mir estabelecimentos existentes em todo o
Pais. E, na raiz dessa obsolescência, está o fato
de ser êle, entre nós, mero estágio ou degrau
para o ensino superior, em vez de. possuir —
coma ocorre na grande maioria dos países civi— um sentido final ou
' lidados e desenvolvidos
Agora
que o Ministério da
profissionalizante.
Educação, e Cultura anuncia sua intenção de
aperfeiçoar e treinar milhares de professores de
ensino médio, a fim de melhorar o padrão do
ensino secundário de 1.° e 2.° ciclos e do ensino
técnico-profissional, a dimensão filosófica do
seu conceito não pode ser omitida ou escamoque
Celeiros'. dè teada* A dilatação da faixa intermediária
é o ensino médio terá que levar em conta a for*
.•
Operários mação de legiões de operários qualificados, téc*
nicos de ensino médio e outros profissionais ne*
cessar)os ao nosso desenvolvimento econômico.
.y
O problema das profissões, de.nível intermedia*
.';
rio, paia.o qual o Governo vém-sendo alertado
pelos setores da-ciência e da tecnologia, não
compeirtn mais a manutenção de um tipo de eh*
sino médio acadêmico e distanciado das ciências
e práticas de trabalho. No salto tecnológico na*
cional, o ensino médio deve ser um celeiro de
profissionais e não estágio de jovens pvèviamen*
. y . 7 te assustados com o problema das excedências.
X. .;.'.
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Guanabara
governo da Guanabara entendeu
*vqUe a cidade,
por um tropismo natural, deverá expandir-se no rumo da Barra da Tijuca e
de Jacarepaguá, agiu com o maior acerto, entregando o planejamento .do que se realizará nessas áreas a um do& .urbanistas mais competentes do mundo: Lúcio Costa. Agora, dá, outro pas*
so de alta significação no sentido de não deixar
o futuro ao sabor dos acontecimentos, integran*
do-se com plenitude na era do planejamento ra*
cional. Pela nova regulamentação da Lei do Desenvolvimento Urbano, o Rio de Janeiro se di*
vidirá em zonas comerciais, residenciais, turísticas e especiais, além de uma portuária. Com is*
so, nas palavras do secretário dé Obras, descontaremos um atraso de trinta anos na faixa do ur*
banismo, e não há como não endossar essas palavras. Teremos, com os planos em execução,
a perspectiva de uma cidade humanizada dentro
de rígidos padrões de previsão para o seu crês*
cimento, até esta.data a se,processar conforme
o
arbítrio de'cada um, governos sucessivos e
/d\ ordem é
particulares sem noção de conjunto. Marchava*
disciplina mos para a megalópole desvairada. A Lei do
Desenvolvimento Urbano virá justamente disciplinar a marcha, por sua própria natureza inevitável, e desejável por todos os motivos. Evitar a desordem urbanística e a continuação da
promiscuidade entre zonas residenciais e outras
entra também nos objetivos dessa Jegislação, e
nada de mais inteligente se poderia almejar.
O que tal legislação não esqueceu foi a demarcação de áreas nas quais prossigam as ativida*
des da lavoura e da pecuária. Faz-se importante destacar que as zonas turísticas prevêem a
construção de grandes e modernos hotéis, nesse
caso não existindo limitação de gabarito. Trata*
se, portanto, de um planejamento global, reco*
nhecendo, tanto por antecipação como com base
em dados reais, que a Guanabara é capaz de se
bastar, sem que com isso procure isolar-se do
contexto nacional. Procura-se detonar todas as
nossas possibilidades, dentro da disciplina aludi*
dá, que não permitirá desvios nocivos. Ingres*
samos numa época em que a lucidez comparece
como parcela ponderável para a equação de to*
dos os problemas e sua solução. Ao desafio que
o progresso e o futuro lançam à Guanabara, a
Guanabara resolveu responder da única maneira
adequada com*o planejamento.
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Alegando a existência
de "sérias dificuldades
com o Brasil", em vista
de "exigincias dos produ tores brasileiros dc
eafé", a Argentina estaria examinando a possibilidade de reduzir a co •
ta de trigo destinada ac
nosso país. Essa atitude,
se concretizada, representará um ato unilate-

bara e Estado do Rio: dias úteis — NCr$ 0,30; dcmlngos —
NLr$ 0.40: Sio Paulo, Minas e Espirito Santo: dUs úteis NCrS 0,40; domingos - NCrs 0,50: Alagoas, Bajla,
Paraná
Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa CatarJ-,a e Serêlne1
dias úteis - NCrS 0,40; domingos - NOrS
deral. Goiás e Mato Grosso: dias úteis - 0,60: DistritoMe^
NCr» o 50? domtngos - NCr» 0,60: Amazonas, Ceará, Maranhão.
Paraíba
Piauí. Rio Grande do Norte e Território
a £ út"s -
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ral que nada contribvrá
para a melhoria das relações entre os paiseschaves da América- do
Sul. As informações, direvista
vulgadas
"Analüis", pela
estão ainda
no terreno das especulacões. A esperança: é a
de que- fiquem por ai,
deixando campo livre a
.,- . ...
negociações.
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A LUA
No sábado, às 5h e três
minutos, o eclipse da Lua
jpoderá. ser visto por tôda a
população carioca, Entietáritò a observação não po. dera, ser feita até o fim
porque as condições atmosíéricas, na Guanabara, são'
bastante ruins. "Aqui, diz
o sr. Ronaldo Mourão. *?
muito difícil o trabalho dè
observação de fenômenos,
. por isso o Observatório
pensa em se mudar."
Ò Cometa Tago-Sato-Kosaká que aparece no
Natal — ainda está visível
no país mas somente com o
auxilio do telescópio. Como êle se encontra na
constelação do triângulo de
Aires sua visão é mais fám***.9.
cil no hemisfério
Atualmente o melhor para
se ver é o Bennet, que está perto da Estréia Fomalhaut, na Constelação do
Peixe Austral. No dia 25
de fevereiro este oòufeia
deverá atingir sua magnitudê mástria, que é de I l
Segundo b sr. Ro• graus.
naldo 'Mourão o ci^cta
mais br-ihante é o DaidoFujikawa, distante aponas
uni grau do Planeta Vênus.
Sua visa-), entretanto, é .ii-

Ocultada, pelo Sol e por isso
èle so p-de ser observadotrinta minutos após o crepúsculò.
O aparecimento dé uma
nova estrela, anunciado por •
cientistas japoneses, não
surpreendeu o pessoal do
Observatório Nacional. Todós os dias novos fenômenos são observados; milha-.
rés ds estrelas surgem, e
por isso a coisa já se_transformov quase em rotina.
¦—¦ "A estrela descoberta pelo cientista japonês —•
provavelmente não é nova;
devia estar fora do alcanço
dos telescópios, até então
usados. Há muitos milhões
de estrelas dentro da nossa
galáxia í que nfio puderam
ser observadas atnda pela:
insuficiência dos .meios, téfinlcos utilizados."
O sr. Ronaldo Mourão es*
clareceu que as estrelas
nascem de ;uma condensa*
ção de gases, prim-ipalmente o .hidrogênio! que va' se
aòiiecendo à medida que é
comprimido pelas forças
*i!.*i*:<; aqueMgravitacionais.
menfo provoca a "queima"
do bidroffênio por meio de
reações atômicas semelhan
_ tes às da bomiia rie hidro''fór.
gênio, num verdadeiro
no nuclear". No Sol, poi
exemplo, que é a estrela
mais próxima da Terra, há
uma escaldante fornalha
atômica que consome, em
cada segundo, seiscentos
milhões de toneladas de hidrogênio.
"Quando já foi consumida a maior parte de seu
hidrogênio, a, estrela come* ça a se contrair, aumentando novamente a tenroera'se
tura. Logo depois, ela
exoande e se torna um** estrêla gigante e vermelha",
continuou o cientista.
"Esgotado todo o "combustivel nuclear" (à semelhança da Bomba H), a estrêla se contrai outra vez,
torna,ndo-se muito densa
Nessa.faSe, trata-se.de uma
estrela anã e branca, èm
processo de morte lenta."

Pele toma chá
em abril com imortais
cpiè preparam posses
Somente em abril é que da posse dos poetas Mauro
Pele vai tomar o chá dos Motta e Odylo Costa Filho
imortais. O acontecimen- ainda não estão marcadas.
to que estava previsto para Acontece que, durante as
janeiro, mas .como o joga- férias, se procura providor esteve todo o tempo denciar as reformas de
que
assoberbado por múltiplos a Casa . necessita.
Estão
compromissos profissionais, sendo pintados alguns sateve qüe ser adiado. E fe- lões e mudados algumas
vereiro. e março são meses cortinas. A
posse dos node férias acadêmicas. O vos. acadêmicos
será marjornalista Austregésilo de cada. obedecendo às conAthayde, presidente
da veniências de cada um. O
Academia Brasileira de grande acontecimento
do
Letras, informou que, on- abril será a eleição do nôtem mesmo, iniciaria con- vo imortal, na vaga do estatos com Pele para mar- critor Múcio
São
car a data. Umas coisas já candidatos o Leão. Ledo
poeta
«estão certas: será em uma Ivo
e o general Aurélio de
quinta-feira de abril, e Lira Tavares.
quem vai saudar o jogador
O presidente da ABL, a
é. o acadêmico Vianna
lembrou
propósito,
que
Moog.
Sobre o decreto presi- vêm de ser lançados mais
•dencial, estabelecendo a , dois volumes dos Discursos
em papel-bicensura prévia para livros, Acadêmicos,
"constituem
uma
Austregésilo
disse
de blia, que
Athayde que a Academia, verdadeira lição de literapor estar em recesso, não tura e crítica literária e
. pôde ainda se manifestar. uma grande contribuição
Irá dizê-lo tão logo sejam para a cultura brasileira".
Sobre
•reiniciadas suas atividades.
a Enciclopédia
Adiantou, porém, que o Brasileira, que a professoprofessor Ak-eu Amoroso ra Maria Alice Barroso,
Lima enviou telegrama r.o diretora do iristitutc* Napresidente da ABL, protes- cional do Livro, pretende
tando contra ;i insülua, q^e prepsrar e editar, acha o
acadêmico que se trata de
considera "contrária às tra- "um
notável
empreendi¦dicões literárias de nosso
mento" e que o professor
País".
Galante de Sousa, encarreMIL GOLS
Explicou Austregésilo de gado de coordenar os traAthayde que a intenção da balhos "é de elaboração da
.uma figura de
Academia, ao homenagear obra,
. Pele, é a de ter comparti- grande valor cultural''.
lhado do júbilo, "desse noCENSURA
tável feito, que íoram oa
O jornalista Austregésilo
mil gols do grande atleta".
— Muitos acadêmicos, eu de Athayde disse que, pesinclusive, não conhecem soalmente, é contra a cen"ela
Pele e têm grande interés- sura prévia, porque
se em apertar-lhe a mão. pode perturbar a criação
Essa homenagem que lhe artística". Aplaudiu a invamos prestar mio sai da tenção do Governo de coilinha da Academia, que bir o abuso da pornografia impressa, mas seu pontem recebido grandes cui'
tores, grandes pintores e, to de vi-ta é que a çensu*agora. vai receber um ra a pnsíeriori é muito
¦grande atleta. Futebol é mais eficaz. E concluiu:
— Não é compreensível
uma paixão nacional. A
ABL não pode esquivar-se que. quando a Igreja Cade manter contato direto tólica suprime o Index, um
com todos os valores cul- país democrático entregue
à polícia a censura prévia
turais da nação.
do livro.
NOVOS ACADÊMICOS
Ii-íoimcu o sr. Autregésilo de Athayde que a Acadermia não está fazendo re- BANCO BOAVISTA S. A.
forrmas para receber os no- Tma completa orgtnlraçlo ban.
vos acadêmicos. As datas caria.
SSS
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O carioca poderá ver
brevemente os eclipses da
Lua e do Sol, afirma o sr.
Ronaldo Mourão, do Observatório Nacional. O melhor
local, entretanto, para o do
•Sol, será o México e para
14; -jrão,- dia .7 de março,
*4,_ equipes da Universidade;Mackenzie e do Observatório, que realizarão ura
trabalho- de astrofísica.
A equipe brasileira ar**sistirá ao fenômeno a convite da Academia de C-.ências', dos.Estados* Unidos.
' Como a
Universidade Mac-*
kenzie possui um grande
«centro de Astrofísica, foi
. feito üm convênio, comparecendo técnicos, das duas
organizações, que. poderão
ajudar-se na
do
'.. observação
¦
eclipse. .
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Uma nova invasão francesa
vem domar e a cidade se
enche de manijos. Que só
terão até domingo para ver
o colorido que o Rio exibiu
no Carnaval. Ano que vem
tem mais e talvez o samba
.¦¦ ... ¦*;^:;::>:v*vv;

evolua pelas alamedas da
velha Quinta da Boa Vista.
Êsse samba ameaçado de nova
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Marlene triste .

— Ganhei .recentemente
um prêmio de melhor interpretaçãp, no concurso de mú•sicas de Carnaval, justamente por procurar sentir a música — continuou. Todo mundo sabe que o forte na minha apresentação é o jogo de
Cena que faço. Acho estranha atitude de Censura e,
embora nfio tenha recebido
comunicação oficial, não vou
me apresentar enquanto hão
puder me,defender. Só sin.to nó futuro eu posso perder
a espontaneidade, o que mefaria deixar de cantar.

LEI DE EXCEÇÃO
Ainda confusa pela portaria, a cantora se considera
melhor artista hoje do que
nos tempos de auditório,
"pois sou mais livre e as músicas oferecem mais condidições cênicas". O grande
medo de Marlene é que a
Censura acabe com. a sua comunlcação com o público —
o seu "rebolado" — que para ela é uma imitação do
que fazem as pastôras e cabrochas das escolas de samba.
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rosa de Juvenal assustando.
Em Niterói, Justo não quer
"***¦• *í*?3
|^HV
mMMjmMMmy:.,,v::yi "fll
mmWm
3mm
"Eu não
pagar pelo pecador:
IP*
"^
^ZLllis<£^E Ma^Mt i»^
matei. Confessei sol) coação." WWÈm W
^KáE^ MBMtt-'UtOs^ T&v*wpflH

W^M%W mt-*ÀMM WWktyif&Mmma.*' ^^WI^^^Wf^^W&T^^^^&Wit^Ss^^^^^>'-^^^^WtMmWt^t\\a^^^mmmw^ ¦¦¦¦"'SBffl

diz que apenas fêz na
TV um passo de maxixe
Surpresa com a portaria
que a proíbe de se apresentar em público durante oito
dias, "por não portar-se convenientemente" e não atender à Censura, a cantora
Marlene se defende: "Música para mim é expressão corporal. Nada fiz demais, apenas revivi o passo do parafuso,, no maxixe; náo fui a
primeira a utilizá-lo, e só
procurei dar mais vida à
música".
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O advogado do artista,
Carlos Alberto Trindade,
afirma que só depois da puplicação da portaria no
Diário Oficial, poderá ser tomada uma medida legal,
cemo o mandado de seguraiça. Segundo éãe, a lei
em que eslá enquadrada a
cantora é ce 1946, e de lá
"o Brasil sofreu
para cá,
uma evolução de costumes
que permite uma visão mais
atual do problema".
Revivendo suas músicas,
Marlene afirmou ser esta
a primeira vez que recebe uma punição ou é proibida dp se apresentar, pois
sempre procurou respeitar
seus fãs, já que seu público
sempre íoi composto sobretudo de crianças e jovens.
Em 1953, fui convidada
nr.ra gravar a música Sascarteando e recusei, por considerá-la,- na época, imoral. .
Quando Marlene foi advertida pela Censura, durante a apresentação do Bloco
do Crioulo Doido, no concurso de músicas de camavai, resolveu não rebolar,
cantar parada, mãos para
trás. O povo que a assistia;
no Maracanãzinho pediu para que requebrasse, como
sempre fêz.
Não é justo que não
me apresente inteiramente,
isto é, sem rebolado e sem
jogo de cena, que são o meu
forte. Se não puder ser o
que sempre fui, prefiro deixar de cantar. Aliás com a
proibição, Já não estou com
alegria e entusiasmo bastante para cantar.
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Pele na Academia
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Flores na Avenida . 1
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Samba na Quinta

I

Tcheca tem asilo
I

Vida de cigano
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AMAZÔNIA
MAR
ADENTRO

Rio recebe
visita de destróier e
navio-escola europeus
• Encontram-se
ancorados
desde ontem, no pier da Praça Mauá o escolta de esquadra francês Vauquclin e o
navio-escola da Marinha espanhola Juan Sebastião Elcano, o primeiro em viagem
de teste por motivo de reforma, e o segundo em cruzeiro
de instrução ao redor do
mundo.
O Vauquelin, comandado
pelo capitão-de-fragata Roger Sebatier, tripulado por 19
eficiais, 77 suboficiais e 205
talíeiros e marujos, chegou
procedente de Dakar. O Juan
Sfebastian Elcano, comandado
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pelo capitão-de-fragata Alva*
ro Fontanals Báron, velo dlretamente de Las Palmas, e
conta com uma tripulação de
Í2 oficiais, 40 suboficiais, 67
especialistas e 161 marinhei*
ros.
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EDITAL
O "SINDICATO DOS EMPREGADAS EM ESTABELECIMF.NTOS BANCÁRIOS" com v-*d«* .1 Avenida Presidente V.irKa«., n? 30Í. 21? andar — Rio ile Janeiro (OB), rumunict
aos interessadas que fará rcali-ür n«i dia 13 de março dc
19T0 (.lexta-felra), ás 18.3U horas, em sua sede, concorrência
a venda de tini carro marca "Chevrolet" tipo
pública
"pik-up",para
2 portas, ano de fabricação de 1967, cablne dupla,
côr azul-br.inco, de conformidade com a assembléia pa.-i
este fim realizada no dia 14 de março do ano de 1969. O
carro,'objeto da venda poderá ser visto durante os dias 23
a 28 de fevereiro e 1" t 12 de março, na garagem rüórla da
Penha Ltda., localizada à Rua Ihiapina. n° 295 (Tenha). As
propostas, bem como as respectivas instruções serão distribuidas, diariamente, menos aos sábados e domingos, na sede
do Sindicato,.no horário de 12,00 ás 19,00.
Rio de Janeiro, IS de fevereiro de 1970
JOSÉ DE ANDRADE GUEDES
Presidente 434S0
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0 VAUQUELIN
O Vauquelin é um destroyer de guerra, com 129
metros de comprimento, 13
de largura e uma velocidade
de 34 nós.
Sua capacidade é para 400
tripulantes e possui ainda
equipamento de radar e detecçáo submarina.
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"Amazônia"
Ao colocar hoje o
em tráfego, a Netumar homenageia
a Região onde nasceu. Já se
passaram 12 anos, mas parece que
foi ontem. Nossos primeiros navios
ultrapassaram as embarcações
obsoletas e reduziram para 12 dias ¦
o percurso entre Manaus e Santos.
Às margens do Grande Rio, a
Netumar se tornou um símbolo de
integração nacional, tornando o Brasil
mais próximo e mais unido.

tfiU-:. V i

Hoje, a Netumar consolidou-se e
conquistou as linhas de longo curso.
Continuamos fiéis às nossas origens.
"Amazônia" também é um
E, agora,
navio da Netumar, tão forta
quanto a Região em que ela cresceu.

^

NETUMAR

O BRASIL EXPORTA • A NETUMAR TRANSPORTA

VIII CADERNO NORTE-NORDESTE
DIA 26 CIRCULARÁ COM O SEU CORREIO DA MANHÃ UM COMPLETO
SOBRE A REGIÃO NORTE-NORDESTE
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¦Homens, mulheres, veLIBERDADE
Uios e crianças, todos uniSegundo o sr. Augusto
dos em torno da paz e da
íé: são as testemunhas de Machado, diretor da SocieJeová, que perseguem a dade Torre de Vigia, de
paz há centenas de anos, São Paulo, a juventude
noi afã de tentar salvar o moderna, os hippies, prinmundo da autodestruição. cipalmente os existentes
Rezando € batizando, eles nos Estados Unidos, estão
relacionam as razões de compreendendo o verdasuas preocupações: a guer- deiro sentido da vida, e se
ra do Vietnam, os desvios estão convertendo em tessexuais, o genocídio de temunhas de Jeová, porque
Biafra e a. pílula. A solu- são sinceros e pregam acima de tudo a paz.
ção é rezar.
files estão cada vez
O Evangelho, segundo as
testemunhas de Jeová, é a mais se integrando nos promemória dd calvário, a blemas atuais. E o que é
lembrança simbólica, e serar importante: têm liberdade
pre presente,' de que os ho- de ação, que ae poder.»
mens continuam vivendo converter em escolha. Esem pecado. "Mas está es- colha com sabedoria de escrito no livro sagrado que colher, pois possuem tema paz de.mil anos virá, po para pensar livremenainda para nossa geração, te, o que Os .levará, certaapós uma gueTra univer- mente, ao mundo de Deus
sal, que será mais que um e da paz. O nosso mundo
ou de amanhã. Livre como o
conflito entre nações
blocos de nações. É a respirar e o comer.
guerra de Deus, para pôr
fim a êste sistema iníquo
PACIFISTAS
de coisas: governo, comercio e religiões falsas" diz o
Mesmo com todo poder
sr. Augusto Machado Fi- emanando de Deus, diz o
lho.
sr. Machado, todos que
aparecem
para colaborar
— O nosso congresso em benefício da paz são
"Paz na Terra" — conti- iluminados pelo espirito do
nua — que será realizado Divino, que está sempre
no Pavihão de São Cristo- ao lado daqueles que .travão, do dia 4 ao dia 8 de zem uma, mensagem de fc
março próximo»; e que tem à humanidade.
Só não concordo com
como principal conferéncia "A paz de mil ano»- que homens que querem prese avizinha", vai mostrar gàr a paz com armas na
que, muito em breve, o mão. Deus não manda mamundo conhecerá esta paz tar, manda amar, manda
sob a regência dd governo perdoar. Mas a cada dia a
violência se acentua. Se
de Deus.

» *^H

todos parassem para fazer
um exame de consciência,
o que é quase impossível
para a maioria, nesta luta
atual da máquina contra o
homem, veriam como perderam o vácuo interior que
era preenchido, antiganfente, pela meditação. Soltariam sem dúvida, e com

alegria, o resto de sopro
que ainda têm no peito.
— Neste mundo de hoje,
em que todos querem re*
formar, os dogmas, e», principalmente a Igreja, perdem a primazia. Como podem os homens existir, coenquanto
mer, vestir-se,
ninguém sabe se por acaso
o Cristo não-voltou à Terra? E se Éle estiver entre
•nós? Aqui? Agora? Nos ouvindo atrás de uma porta.
O Apocalipse de São João
é explícito. Sem Êle, a primeira vinda não teria importância nenhuma. Deus
virá, e num futuro muito
próximo.
Os
por
protestantes,
observa o sr.
exemplo,
Augusto Machado, com
seu grande zelo inicial reformista, podiam ter feito
muito mais pela religião,
não fosse o erro de liquidarem o celibato. A verdade
è que todo homem é uno
quanto ao corpo, mas não
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Por todo país as Testemunhas de Jeová pregam paz e amor

quanto à alma. E reformar
não pertence a êle, e sim a
Deus.
0 COMEÇO DO FIM
Para as Testemunhas de
Jeová, o homem, mesmo o
mais espiritual e altamente
intelectualizado, não é capaz de pensar em alta escala. Tampouco tem sentido de União. Com o aumento crescente das populações, vai'surgindo ò verdadeiro . caminho, muito
'cheio
lentamente,
de tormentos e de renúncia, para
o fim. 7* ,.'¦ 77
— Sé por isso que, daqui a cinco anos,, ou seja,
em princípios de 1975, com
a explosão demográfica,
haverá uma grande escassez de víveres em toda a
face da terra. Nação se levantaiá contra nação, ideologia contra ideologia. Uma
grande confusão reinará.
A ONU desaparecerá. Será o começo do fim, ou do
começo. Todos aprenderão
a viver segundo o sistema
de coisas vindouro.
MINISTROS
Nos últimos dois anos, o
numero de ministros dessa religião, no Brasil, aumentou de 50 mil para ..
57.641- Habituados a falai*
diretamente com Deus, as
testemunhas de Jeová se
reúnem cinco vezes por
ano. As reuniões são realizadas em seus Iara», para
grupos pequenos, ou em salões auditórios, conhecidos
como salões do Reino, alu*
gados ou construídos paraèsle j:m.
Do Amazonas ao Rio
Grande do Sul, espalhadas
pelo País, existem 1.021
congregações, às quais cada ministro das testemunhas de Jeová está associado. Além desses, há mais
276 grupos de estudo da
Bíblia, reunindo pessoas
interessadas, c de onde so
vão formando, depois, novas congregações.
Dentre os temas mais
importantes de suas reuniões, encontram-se: discurso biblico para o público, estudo bíblico da revista A Sentinelct, que é
usada como guia, estudo
bíblico de congregação, íeito geralmente em lares localizados no território da
congregação. Sôbre todas

estas matéria*, fazem-se
provas escritas, sôbre o quo
foi explicado, toda a con-.
gregação tomando parte.
Os considerados ainda estudantes da escola são obrigados a ler a Bíblia, capitulo por capitulo.

__m

Com o objetivo de estudar e ensinar aos itneressados os propósitos dè Deus,
conforme' revelados na Bi*
blia, há atualmente ......
1,336.112 ministros pregasdores das testemunhas de
Jeová, em 203 paises da
terra, inclusive na Rússia e
na China. Deste número, há
cerca de 65 mil ministros
pregadores com tempo inte-;
gral, chamados de "pioneiros", gastando cada um,
mensalmente, *de 100 a 150
horas no trabalho da pre"¦
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Entre os amigos ((iio
acompanharam o enterro
Faschoal Carlos
viam-se
Magno.
Austregósilo
de
Athayde, Ricardo Cravo
Albin, Benjamin Farah.
Djalma Bittencourt e diretores des Diários Associados.

VIDA
O corpo foi encomendado pelo padre Joaquim de
Araújo, às lOIiõOmin. Várias coroas íoram enviadas pelos amigos que não
puderam comparecer —
Pedro Bloch, João Caimon,
União Brasileira dc Compositores. O corpo foi ve-

lado na madrugada de ontem, na capela do Cemitério de São João Batista,
com a presença de atores
de TV e teatro.
Bricio de Abreu, nos
seus 52 anos de atividade
jornalística e teatral reuniu extenso arquivo — fotos e textos — sôbre o teatro. Escreveu sua última
crônica teatral, para O
Jornal, no dia 10 de janeiro, quando tirou férias. No
último sábado, 'Bricio de
Abreu, internado na Cas*
de Saúde São Lucas, em
Friburgo, entrou em estado dc coma, sendo trazido
para o Rio. Sua esposa, sra.
Odete Veiga Bricio do
Abreu, náo o deixou uiu
.<o instante e ainda esto
ano completariam 30 anos
de casados.
Antes que o corpo fdsse
levado à sepultura, amigos
de Bricio de Abreu reiembravam sua carreira. Coir.eçou no jornalismo com
13 anos e aos 18 escrevou sua primeira peça
teatral,
Uma lágTinia de
amor, que foi interpretada
por Rosa de Barros e Ade- •

laide Abrantes, com sucesj. Depois de ter sido prêso 28 vezes, foi exilado em
1925 para Lisboa e Paris,
voltando ao Brasil em ...
condição de
1935, sob a
não escrever
mais sôbre
política. Em 1937 fundou o
jornal Dom Casmurro, que
tinha como colaborador
'^aschoal Carlos Magno,
Rachel de Queiroz, JuscePedro
lino
Kubitschek,
Bloch e Joel Silveira.
Vários amigos de Bricio
insistiram para que ele escrevesse um livro dc memórias, pois foi um dos
maiores
participantes da
história carioca. Muitos
achavam que deveria tirar
ferias para escrever suas
memórias c êle sempre se
negava. Nem o depoimento no Museu da Imagem e
do Som, onde era um dos
membros do Conselho de
Teatro, que já estava acertado, íoi cumprido — o
tempo não deixou.

ARQUIVO
Bricio de Abreu era um
arquivo em pessoa. Devido
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gação.

Podendo trabalhar nas
mais variadas profissões,
desde o.opeuário até a dona*
de-casa, para ganhar o sustento: de suas famílias, a
maioria das testemunhas de
Jeová despende cerca de
duas horas diárias em cumprir especificamente os
seus deveses para com
Deus, que incluem, às vêzes, sempre que necessário, a prestação de assistência espiritual aos doen*
tes.

I
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Retiro dos Artistas depende agora do sacrifício de Zokan

n

ESCOLA
Desde 1943, ano de sua
fundação, que a Escola
Missionária — Escola Biblica de Gilead —, localizada
em Nova York, treina ministros, para o serviço missionário no estrangeiro,
orientados por testemunhas
devidamente qualificadas, e
com pelo menos um registro de cinco anos gastos no
serviço de pregação. Todas
as despesas dos estudantes
são pagas pela Sociedade
Torre de Vigia, corporação
legal da religião,
Todos os cursos tém a
duração de seis meses,
constando de seu currículo
as seguintes matérias: Hislória à luz da profecia biblica, Arqueologia, Matemática, reuniões cristãs,
noções.sobre Direito Legal,
História das religiões e um
estudo completo da Bíblia,
matérias
além de outras
menores que completam o
curso.

mmJLl

fantasias de luxo premiaO. faquir Zokan vai passar fome durante quatro' . das no carnaval.
Zokan quer bater o remeses para que os velhicorde mundial dejejíimiiiiíòs internados no Retiro
em poder de Silki, seu ,
dos Artistas possam ter
companheiro de atividades
garani.da a ifobrevivència
em São Paute. A uma do
do local que os abriga. Encolocada em
faquir será
qtrnlo r.ão obtiver uma
local de grande afluência
boa renda para 0 Retiro,
de público, com cobrança
Zokan não comerá nada,
de ingressos, revertendo a
estando disposto inclusive
a morrer de fome. O mar- renda para o Retiro dos
Artistas. A Casa dos Artistírio do faquir será iniciado no próximo dia 28, pos- tas já entrou' em contato
com a Sursan .para. obtenslvelmente, quando será jòção do local onde Zokan
gado ao mar numa caixa
de ferro.
jejuará.
Antes de ser encerrado
A importância arrecadada
pela Casa dos Artistas com na urna, Zokan se submeo Baile das Atrizes deste terá a uma prova no mar.
Sei'á 'algemado c enfiado
ano foi inferior em NCr?
num saco de lona na pre10 i,.'il à do ano passado e
sença do público e de aucinra somente
para dois
niiwps, O diretor da Casa
Posteriormente
toridades.
em uma
dos Artistas, ator Francisserá
trancado
caixa de ferro atada por
co Moreno, pretende promover úm espetáculo com
correntes e lançado ao mar
todo o elenco de uma emisguindaste. Após
por um
sôra de televisão a fim de
passar 15 minutos submerangariar fundos para o
sa, a caixa será retirada
Retiro. O show poderá con- mas trará cm seu interior
tar com Chico Buarque de
somente um ramo de flôres e uma imagem da santa
Holanda, Edu Lobo e Sérdc devoção de Zokan.
gio Mendes, que estão disQuando a caixa*fôr jopostos a voltar ao Brasil
gada ao mar, o faquir sa
para socorrer os velhinhos
alojados no Retiro. Serão libertará do saco e mesmo
exibidas ainda todas as algemado conseguirá sair
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a sua mania de coleciona- HRi'a 'ilí^»^H ^£-f^H -..fl' ^BÊ 'Mm
dor, era um dos homens
mais bem informados dos
meios
jornalísticos. Com
67 anos, lembrava-se da
todos os amigos que tive¦''$&.'_t_______w^^
ra e as funções que cada ¦¦:-'•-:
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comentar qué éle assistira
a Independência da Repú- mm_V^m W^MM M^-WWr^Êm^^^^m\\mmmmm\- "*X';*
blica. Como critico teatral
Bricio de Abreu foi fundador de vários jornais litemÀM mmÊB M*mWW
rários e redator de outros.
Acompanhou
de perto a
evolução do teatro brasi- §:>'?'W®èymu MMmMmWí^MWme^wÊ mmwfâ&èÈSt
leiro, o qual dedicou o me*
lhor de seu entusiasmo. Tinha também uma coluna
na revista Radiolândia, sob
o pseudônimo de Padre
Ventura. Com anenas 15 i HCàJ*"'* * -' '^n-'.^g -1- ;^v" í^'r,!1l*ft'?^*^*^'^!^íP'HHB
anos escrevera a primeira
peça: Por experiência.
No O Jornal sua coluna
Hb^HHB
está vaga. Sem deixar suas
memórias escritas. A única MMMÊfâ8™wW®^m mm MMÊB
lembrança que ficou íoram
os seus artigos. Bricio é
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dela e se afastar nadando
algemado.

ESPETÁCULO

i O espetáculo-^com artistas de televisão será realizado no Maracanãzinho,
sendo sua renda entregue
também ao Retiro dos Ar-l
tistas. Marlene »Paiva, yen*
cedora do desfile de fanta-,
sias de luxo feminino no
baile do Municipal, ofereceu-se para colaborar poro
o espetáculo. Outros quo
aderiram foram Wilza Caiv
Ia, Clóvis Bornay e Mauro*
Rosas.
¦'•{
O presidente da Casa' doa
Artistas foi procurado pe*
lo compositor Nonato Bu-í
zar que disse estar dispôs*
to a ajudar também a instituição,
trazendo Sérgio
Mendes e Edu Lobo dos
EUA e Chico Buarque de
Holanda da Itália. O Baile
das Atrizes, que era visto como a salvação do Retiro dos Artistas, rendeu
NCrS 18 mil, Como desta
renda se teve de descontar
o aluguel e pagamento de
empregados do clube onde
íoi realizado, convites, coroas, confecção de faixas e
outras despesas, restou da
quantia somente cerca de
NCrS 8.500.

Blitz aos ratos
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Luís Leopoldo Bricio de
Abreu — jornalista, teatrólogo c compositor — foi
enterrado no cemitério», de
São João Batista às
llhl8min de ontem na sepultura n.° 13.763, quadra
1. Críiico teatral e ousaista, Bricio de Abreu falecera segunda-feira ;'is ....
12h45miii, na sua residência na Tijuca, vítima de
cirrose hepática.
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De Paulo Sérgio Barros
Fotos de Adalberto Diniz*
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da Guanabara só depois
de reestruturado o MS
— Não existe campanha
contra os ratos, na Guanabara, atualmente, e enquanto o Ministério da Saúde
não fôr reestruturado não se
pode pensar no assunto,
segundo o sanitarista Ramagom Soares, do Departamento Nacional de Endeniias Rurais, que esclarece: o combate aos ratosé feito per método bastanle antigo, o arrastão que
c o mesmo sistema de combate à febre amarela.
•— O método é relativamente eficaz porque permite melhor aproveitamento dos gualdas, com ecocomia de tempo c revezamento automático. Nada.
tem de novo o não deve
ser encarado como solução,
pois não sabemos o total
de ratos que infestam a zona, apenas temos prova de
quo os mesmos são eliminadas mais depressa do que
pelo sistema de esperar pedido de auxilio dos morado-

CAMPANHA
Enquanto não se completa a remodelação dos ór-

gãos do Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Endemias Rurais não
pode traçar uma campanha
de combate em âmbito nacional. Alguns departamentos regionais realizam uma
operação raticida quando o
número destes é tão grande que alarma uma cidade.
Na Guanabara, a conecntração maior é no cais do
porto, devido ao acúmulo
de cereais nos armazéns e,
na zona sul, devido aos esgotos ainda precários, e as
obras que cada dia aparecem.
Para os sanitaristas do
DNERu, a solução será
uma campanha em grai>'e
escala tão logo o órgão pos*
sa empreendê-la, pois no
momento o perigo das doenças o da peste não é imediato, apenas a ameaça é
constante. Alguns técnicos
e sanitaristas do DNERu
afirmam que, com as obras
do intercepta» oceânico de
Copacabana, os ralos que
infestam a zona sul poderão ser combatidos e evi*
tados, pois os detritos seráo
jogados na baia-
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(ARMEM MIRANDA
TERÁ EXPOSIÇÃO

de Eneida e Margarida
{preocupa seu diretor
¦',*2?A__7>\- •

O.professor Urbano Lessa
Juáior, fundador e dirigente
<to «üar de Eneida e Marga:riçir,! qúe se enccintra
^nwiçadt- de despejo, e
mâll 20 meninas por ela
abrigadas» ficaram, ontem,
esperando pelos sra Guilherme Batista, procurador
do Estado, e José Bonifácio
representante do governa-'
dor da Guanabara, para resoíyer em definitivo os
problemas de despejo.

quem pagar, já que aparecem dois proprietários de
um mesma imóvel, o sr.
José Carvalho de Souza Filho e o __tado-" '
Lembrou ainda o dirigente do "Lar Eneida- e MargaridaV que, em 1967, mandou uma carta pedindo ao
governador Negrão dé Lima
que a casa da Rua Jasen° 65, fosse doada ao
guai,
'Lar." Em resposta, recébeu uma carta, assinada
pelo governador, onde se
O professor que não sabe informava que o imóvel já
porque os representantes do havia sido doado ao Corpo
governador, não comparece-. de Bombeiros para a cons-.
rarp|ara resolver a quês- trução de um hospital. Lotão (jue verá se arrastando go depois, o profess;«r Leee trazendo angústia para os sa lembrava ao governador
moiü^ores do"Lar de Enei- que a propriedade era pardá;e'Margarida." Disse ain- ticular e não do Governo.
— Esta briga, falou o
da que o despeja movido
contra a entidade sob a professor, vem assim a váalegação de falta de paga- rios anos. Eu não sei mais
mente», não devia ocorrer, a quem apelar. Se não popois,..segundo afirmou o demos ficar aqui, por que
prof. Lessa,, "nSo há neces- não dar um outro lar á essidadede dinheiro pàrà pa- tas meninas? Nós nao pode*
gar afi dívida de NCr$ 3 mos é ser jogados na rua
mil? cruzeiros: a grande di- de unia ora para outra —
ficuldade está em saber a concluiu.

'

LBA vê débitos
Hoje à tarde estarão
reunidos com diretores da
Legião Brasileira de Assisténcia os representantes
de 13 educandários que
mantém
convênio
com
aquela entidade. O objetivo do encontro será estudar uma fórmula da*LBA
saldar os débitos pendeutes com as escolas, qué
atendem a 2.500 crianças
amparadas pela Legião.
Segundo informações do
sr. Klinger Pery,. diretor
da Escola Nossa Senhora
da Aparecida do Norte, será d*rdó "um prezo meável de carência para a LBA

saldar os débitos de faturamen-tos". Os educandáda
rios que participarão
reunião de heje são os seguintes: A Pequena Cruzada, Casa Maternal Mello
Mattos, Casa São João Batista da Lagoa, Educandário Madre Guel, Educandário Nossa Senhora do
Amparo, Educandário Nossà Senhora da Conceição,
Escola Nossa Senhora da
Aparecida do Norte, Educatidário São Pecro Alcântura, Escola SOS, Fundação Cristo Redentor, Instituto Ana Gonzaga. Ir^+iroto Bahia e Recreio São
Miguel.
,

Área de estacionamento
na Pres. Vargas terá até flores

Velhas lanchas
Tão a leilão com lance
mínimo de NCr$ 50 mil
O' Serviço de Transportes da Baia da Guanabara
informou ontem que será
realizado no próximo dia
9- de março o leilão das
lanchas Gávea, Leblon e
Mexicana, retiradas dê circulação por obsoletas frente às novas lanchas recentemente adquiridas pela
STBG, com capacidade para até dois mil passageiros.

PREÇOS

É a segunda vez que as
lanchas Gávea, com capacidade para 500 passagedros, cada uma, e Mexiouna,
com capacidade para 120
passageiros, vão a leilão.

No último dia 4 elas não
atingiram o lance mínimo
na
estipulado. Soube-se
STBC*}' que no próximo leilão a Leblon e a Mexicana
terão o lance mínimo de
NOr$ 50 mil, e a. Gávea,
NO$ 35 mil. A Superintendência dos Transportes
ds Bala de Guanabara explicou que após a aquisição de lanchas maiores $
mais possantes, essas três
obsoletas e,
se tornaram
portanto, foram retiradas
de circulação. Estavam em
uso desde 1950. O leilão será realizado no seu Centro
de Exposições, na Praça 15
de Novembro.

procura
GUARACIABA DE LOURDES
sua irmã
No Rio: Fone 232-1848
Em S.P.: Cx. Postal 7445

Trocar um fusível
émais
fácil do que
trocar uma
jk—~WJ7
lâmpada.
L
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Quem precisa, estacionar
Presidente
na
Avenida
Vargas, dentro de algumas
semanas poderá fazê-lo
sem maiores • preocupações.
Haverá 140 vagas à disposição do motorista carioca.
Esta é a parte do estacionamento da Avenida
Presidente Vargas, chamada de alta rotatividade, onde por um cruzeiro novo,
o carioca poderá resolver
os problemas mais urgentes e rápidos sem ter de
andar a pé pelo centro. O
tempo será de 90 minutos.
"O necessário'', afirmou o
comandante Celso Franco,"
"para o motorista resolver
qualquer problema urgente
e ainda fazer compras "

LONGO PERÍODO

Para que não haja problemas para os que trabalham na Avenida e sempre
¦utilizaram o estacionamen*

Nem precisa de escada.
A. Light atende por ano uma
média de 12.000 chamados para reaJizar tarefas, que você mesmo pode
fazer. E isso retarda o atendimento
de outros casos mais urgentes.
Para evitar que isso aconteça,
veja o que você tem que fazer:
desligue a chave e verifique
os fusíveis
retire o fusível queimado
coloque o novo fusível
'
• torne a ligar a chave... e pronto..

LIGHT

i

a wrvieo do proiroao io Braifl w r %

to na pista central, serão
mantidas 140 vagas também para o estacionamento permitido durante nove
horas, pelo mesmo preço,
ou seja, um cruzeiro nôvo.
Explicou também o comandante Celso Franco
que, neste estacionamento,
"não
existirão vagas cativas.
Outra novidade que o diretor do Detran considera importante é a obrigatoriedade de pagamento
por parte dos carros oficiais. Explicou o comandante que o carro oficial
só sairá do estacionamento se pagar a importância
cobrada, "não importa de
que bolso venha ela."
Além da remoção do estaeionaimento para o lado esquèrdo de quem vai ao
Centro pela Zona Norte, as
filas de enirada ao estácionamento terão, como marco
divisor, vasos com plantas. ,

Quilômetro 131
mais carros derrapam

10569

*

co: "até os carros oficiais
terão de pasar".

da Rio-S. Paulo é onde

ANÉZIO C. NEGRAIS

._^7

Um estacionamento diíerentes dos padrões antigos,
onde haverá até vasos com
plantas separando as filas
está
de estacionamento,
sendo feito na Avenida
eni
Vargas,
Presidente
substituição aos currais,
numa tentativa do Delran
em solucionar dois problemas tia Avenida: a falta
dé á*ea suficiente ao estacionamento e os constantes engarrafamentos no
tráfego da Zona Norte.
dos
A reformulação
currais antigos na Presidente Vargas, prevê mudanças inclusive no temo»
permitido ao estacionamento. As 340 vagas estarão
divididas em dois gnfpos
Iguais, num dos quais será permitido estacionar
durante o dia' inteiro, enquanto no outro, cada hoia e meia custará ao motorista a quantia de umi
cruzeiro novo, onde avisa
o comandante Celso Fran-

o sr. Aloísio Froes diz terem capotado cinco carros
e um caminhão, sendo, que
um dos carros foi unia
Kombi, onde morreu o motorista e duas pessoas ficaram em estado grave.. Os
moradores das redondezas
acham que já há alguma
combinação entre táxis, reboques e o hospital local.
Não há um preço estipulado para o reboque de um
carro e se você quebrar um
braço e recorrer ao hospital dè Resende poderá pagar até NCr$ 3 mil por um
curativo.
O sr. Aloísio Froes diz
escapou da morte por
que
SORTE
sorte e pede ao DNER quo
O sr. Aloísio Froes, ei- coloque uma placa avisanrurgião-dentista da Aero- do que a pista em dia do
náutica, foi uma das víti- chuva é escorregadia, ou
mas do "quilômetro da então que seja feita uma
Morte". Domjngc. às 13h, análise do material usado
da esquando passava por Resen- para o calçamento
de em direção a Saquare- trada para que se evitem
e perdas de
ma, seu carro, um Itama- mais acidentes
"quilômetro da
O
vida.
na
rati, começou a deslizar
de oito mepista, capotando em segui- morte", à cerca muitas vida. O sr. Aloísio Froes não Fes. vem tirando
a
sabe até agora explicar o das e dando prejuízo
automobilista.
muito
Sua
ocorrido.
do
porquê
Zé Mineiro, o homem que
esposa e os dois filhos meno reboca os carros para fonores que viajavam
carro não sofreram nenbu- ra da estrada, é chamado
ma lesão, "mas o susto foi pelos moradores de Resenmuito grande, pois o carro de de "o profissional da
o
fecu com as rodas para morte". Êle é sempre
rima", diz êle.
primeiro a chegar quando
acidente.:
algum
Moradores do local con- ocorre
tam várias histórias de ca- Não tem um preço fixo papotagens e dizem que tudo ra retirar os carros do loisso ocorre quando chove cal do acidente. Inclusive,
um pouco. Só na semana os guarda? da Polícia Rodo carnaval, em um dia, 16 doviária já estão acostecom as derrapa*
carros sofreram acidentes, mados
alguns sem danos e outros gens. Se você vai passar
com grandes peTdas.
pelo quilômetro 131 da
Paulo, quando
Durante todo o tempo Rio-São
em que esteve na proximi- chegar ao local, diminua a
dade do quilômetro 131 — marcha do seu carro e
de' que êste é o
esperando que rebocassem lembre-se
"Quilômetro da Morte"., .
seu carro para o Rio —

Se você vai viajar e pretende passar pelo quilômetro 131 da estrada Rio-São
Paulo, cuidado: neste trecho há uma reta onde derrapam e capotam cerca de
25 carros por semana. Os
motoristas' que já sofreram
desastres apelidaram o local de "O quilômetro da
morte".
Os moradores de Resende — que fica a nove quilómetros do local — já fireclamazeram diversas
ções ao DNER, mas, até
agora, depois de sete me*
ses, nenhuma providência
foi tomada.

trânsito
Itinerário muda
em ônibus da ZN
Por motivo de segurança
do 5.0 Batalhão da Polícia
Militar, na Tijuca, o Departamento de Trânsito
traçou um esquema especiai para a área vizinha ao
quartel mudando o tráfego
de quatro ruas e o itinerário de seis linhas de 6nibus, a partir de hoje.
As ruas Barão de Mes*
quita, Amaral, Silva Teles
e Ladislau Neto são as que
sofrerão modificações. . As
linhas de ônibus atingidos
234,
medida são:
pela
Mauá-Encantado; 238. Praca XV-Engenho de Dentro;
C06. Praça da Bandeira-Engenho de Dentro; 622. Prara da Bandeira-Ramos; 6SP,
Sens Pcna-Gardênia Azul e
614. Usina-Largo da Segunda-feira.
Haverá hoje. interdição
do tráfego, de 21h às 6h «o
trecho da Rua Barão do
Bom Retiro compreendido
. entre as ruas Amaral e
Uruguai. Adoção do regime de mão única na Rua
Amaral, entre Barão de
Mesquita e Ladislau Neto,
no sentido da primeira para a sgunda. e na Rua Silv»
Teles, no sentido de Maxv.-ell para BnrSo de Mesouita e Ladislau Neto. ontre Amaral e Pontes Correia, no sentido da primeira para a tegunda. A linha
614. circular, fará o seguinte trajeto: Conde de Bo.t*
Uruguai, Maxwell,
fim.
Silva Teles e Barão dfl
Mesquita,

O acervo que pertenceu
à cantora Carmem Miranda será exposto no Museu
da Imagem e do Som. logo
após o dia 9 de março,
íim a atual
quando terá "Fantasias
de
amostra das
Luxo" que, no seu primeiro
dia de exposição ao público, recebeu cerca de 1.500
visitantes.
Logo na entrada principai do MIS, duas imagens
feitas de corda em várias
cores dão ao povo uma
idéia do que se poderá ver
lá dentro.
Uma "Rainha
dp Algodão" que desfilou
na Avenida Presidente Vargas fica ao lado da fantasia "Pássaros" dè Edina
Oliveira, sambista da Mangueira que levou para o
grande desfile a graça da
'arara! do pica-pau e do canarinho, empalhados • em
diiférsas cores na saia rodada verde-e- rosa.
O diretor do Museu da
Imagem e do Som, sr. Ricardo Cravo Albin, informou que o MIS pretende,
em 1970, realizar mais dois
tipos de gravação que se
juntarão aos oito já existentes, e que são: figuras
do cinema, teatro, artes
plásticas, música erudita e
popular, esporte e.homens
públicos. As novas gravações que serão iniciadas na
próxima semana são as do

Ciclo dos Governantes do
Rio e dos Pioneiros do
.Rádio. O primeiro ciclo tem
•a coordenação do historiador Sebastião Haroldo Kastrup, que preparou o tipo
de gravação. Na primeira
entrevista será ouvido o cônego Olímpio de Mello, que
foi prefeito do Rio de Ja•neiro durante o período rio
governo de Getúlio Vargas.

O diretor do Museu da
Imagem e do Som apelou
através
"MANHA do CORREIO DA
para que os proíessôros levem, seus alunos
ao-MIS para ouvirem os
depoimentos ali conservados. Afirmou que para
tanto basta fazer um aviso
com um dia de antecedéncia qne o auditório com
capacidade para 80 pessoas,
>'erá cedido aos alunos e
Na parte do ciclo rie Pio- professores.
Logo após o término da
neiros do Rádio, o primeide "Fantasias de
ro depoimento a ser ouvido exposição
Luxo",
o
Museu da Imaserá o do radialista Case
e do Som abrirá suas
gem
que no programa transmiti- portas para mostrar, em
do durante mais rie 20 anos
quatro salões, roupas e perna extinia Rádio Clube, tences ria cantora Carmem
lançou Carmem Miranda e Miranda que foram .finalOrlando Silva, entre mui- mente aoarias ao MIS pelo
tos outros nomes famosos. prbfes.oí Vicente Barreto,
O ciclo do Rádio foi coor- diretor do Departamento
denado pelo próprio dire- de Cultura da Secretaria
tor do MIS e pelos mem- de Educação e Cultura, que
bros do Conselho da Músi- guardava o acervo da canca Popular do Museu.
tora.
— Já temos aqui no MIS
O diretor do MIS informais de 200 gravações, declarou o sr. Ricardo Cra- mou ainda que pretende,
vo Albin, todas elas com no período em que se desenvolver a exposição de
duração de cerca de
2h30min. As gravações que Carmem. conseguir junto ao
fazem parte lo acervo du Departamentó Federal de
que
museu tem um grande va- Segurança Pública,
lor. pois várjas das pessoas funciona num prédio ao
que gravaram já estão fa- lado do museu, lhe seja celecidas, tais como Ataulfo dida uma sr.Ta para a reaAlves, Jacó do Bandolim, lização de uma exposição
Heitor dos Prazeres' e Gil- permanente das coisas per-.
tencentes a cantora.
berto Amaco.

Couceiro analisa a crise
no ensino de ciências no Brasil
— O ponto de estrangulamento da ciência brasileira encontra-se justamente
na deficiência da pesquisa
química. Bas-ta dizer que.
hoje, na Guanabara,- apeaias 236 jovens freqüentam
os cursos de química,, quando o País precisa de 23.000
técnicos nessa espeeiàlidade.
A afirmação é do professor Antônio Moreira Couceiro. presidente do Conselho Nacional de Pesquisa,
em conferência que pronunciou, ontem, durante
reunião do Conselho Estadual de Ciência, abordando o tema. "Uma tolítica
de Ciência e. (,Tecnologia
•••
para a Guanabara".
Segundo ò prii-èssor Couceiro, "é urgente'reformular, radicalmente, as condições do ensino de ciências,
no Brasil, em todos os niveis, em especial, no que se
refere à Química, com a
criação de laboratórios de
pesquisa experimental e
aplicada".
Disse o presidente do
Conselho Nacional de Pesquisa que, após 30 anos de
atividades como pesquisador e professor universitário, não ter dúvidas de que

a dinamização do ensino da
Química vem atender às
necessidades do desenvolviimento nacionai,
porque
"sem química, não encontraremos solução para os
problemas da agricultura e
da indústria, em especial,
com relação aos plásticos e
aos produtos farmacèuücos".
Para o professor, a Guanabara tem condições de
iniciar uni processo de reforma de ensino de ciência
e sugeriu a criação de um
estabelecimento modelo para o ensino da Química,
que, nos meses de julho e
das férias de fim de ano,
funcionasse com cursos ín-:
tensivos para a formação
de professores.
Além disso, o professor
Couceiro ¦ disse considerar
importante a reformulação
do ensino universitário neste campo.' Para êle, o novo
Instituto de Química da
Pontifícia Universidade Católica abre caminho para
essa lènovação. Entre os
pontos mais importantes,, o
conferencista situou a necessidade de seleção dos livros especializados nessa
matéria, que devem ser
distribuídos, gratuitamente.

às universidades e escolas
secundárias, para que, dispondo de bibliotecas bem
munidas, tenham medos de
ajudar, a criar gente capaz
de atender às necessidades
do Pais.
Elogiou o programa de
cursos de pos-graduação da
COPPE, da Universidade
Federal e acha que as escolas de Engenharia dispendem muitas energias, quando deveriam concentrá-las,
ficando cada wna respon-1
sável por uma determinada
especialização.
Outro ponto fundamental
abordado, pelo professor
Couceiro foi a necessidade
de se criar no Brasil uma
tecnologia para os minérios
qúe existem no País, reunindo1 nesses trabalhos geofísicos, geoquímicos e ende minas, porgenheiros
"assim obteremos os
que
melhores resultados".
Disse o professor Couceiro que os cientistas brasileiros, que estão no exterios, para aqui voltarão tão
logo tenham condições de
trabalho, porque "o problema deles não é remuneração elevada, mas meios.de
desenvolver suas pesqui-
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'rumo
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à MAIORIDADE.
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DAS CHAMINÉS .
•í$ão'do;.seuscl.entes da

X

S.A.
Banco do Estado do Rio de Janeiro
wo*
am
o b*n» que «creditt

V*JMA EMPRESA DO SISTEMA

*mfmmmmmmw

' *»'** W mi » '

^^^V»fVPV»^Wf«i|«l»<i««P«><i»<<<P*f*r

'de
Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de 1970
CORREIO DA MANHA — Rio

l.o CADERNO
T3P*

Novas moradias
^Bb* -'

^BV^

¦¦*i' gdüjfl

'•

B^-w .«r»»wWS^^!B

niw»B

¦«¦«i^iNfi

^¦M^Kflf*'wtf«^B

K-^fl

'^'fll^*' á^^^l^BiÉ...BPnt^-1-^^fy^MB
~'l '/'fia PlgMBraffilffiEsaW

^Bé***^* *'"* í*B!

?\mmw&ÀmWmmm

B>-rW Hr-yali^É

Hufl

Kf^^ioBB

»ff ¦''Bf.^H •MsSIÍ.C'?^^

»i^8l

Ih»»'**

'"'/íW^^

»K^1

LWH

»»»»»»5B&?85«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M»»»»»»»»»»»»1^»^^

H

fl

;l >*||

B

"'m^fflH»H^^v;¦¦'.:'£

«**

> l^-flflflíiP"^^

" '

$wi

,

>^;-"V

DEjOQR^dC
Sai Ate Domingo
Conforme contrato íirmado com a Secretaria de
Turismo, as três equipes
responsáveis pela ornamentação da cidade para o
carnaval têm de retirar lodos os enfeites até o domingo. Ontem, em quatro
pontos principais, a decoração já estava desfeita
pela metade.
Sendo o principal obstáculo ao tráfego na Avenida Presidente Vargas, as
arquibancadas metálicas já
íoram desmontadas e estão
sendo transportadas para o
Maracanã ,em caminhões
que ostentam uma placa —
"A Serviço da Secretaria
de Turismo". Segundo os
trabalhadores, até ontem à
noite todas as peças deveriam deixar a avenida. As
arquibancadas do madei-

ra, montadas pela própria
Secretaria de Turismo, ainda estavam de pé, ontem
à tarde.
— Enquanto não limparem toda a área das arquibancadas — explicou um
dos capatazes — não podemos iniciar a desmontagem das torres, nem dos
painéis suspensos, pois não
podemos mover os andaimes riem fixá-los em torno
dos postes.

ZÉ PEREIRA

Candelária, o que resta do
Palácio do Zé Pereira são
as torres de espelhos e a
figura dos pierrôs lunares.
Zé Pereira já deixou seu
Palácio, está no chão, desmontado e com as vestes
rasgadas, porque a turma
de serviço não teve muito

cuidado. Ontem, à tarde,
operários se ocupavam em
descer um por um os painéis rotativos que encima»
vam as torres de espelhos.
Hoje ainda deverão desfazer a plataforma e as tôr-,
res, informou o encarregado.
Na Avenida Presidente
Vargas os trabalhos de
desmontagem dos painéis
foram iniciados pelo trecho da Praça Onze. A avenida estava praticamente
limpa, ontem à tarde, com
- apenas dois dos dez painéis. O restante dos postes continuava ornamentado, mas apenas com as estruturas. A partir da Praça
Onze é que as turmas de
trabalho virão se deslocando até a Candelária, assim

que as arquibancadas de
madeira íorem retiradas.
Os trabalhos na Avenida
Bio Branco se inicam às
20h e terminam às 7h, com
uma turma de trinta homens. A desmontagem começou na segunda-feira à
noite e. já foram retirados
todos os painéis laterais localizados no trecho compreendido entre a Avenida
Presidente Vargas e a Rua
do Rosário. A partir daí,
restam os painéis laterais
e os elementos suspensos,
até a Cinelãndia, que de.verão ser desfeitos amanhã, segundo, informações
da equipe.

ANTÔNIO CARLOS

Os trabalhos de desmontagem da decoração da
Avenida Presidente Antônio Carlos íoram iniciados
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também na segunda-feira à
noite, e estão sendo coordenados por Arlindo Rodrigues, responsável pelo
projeto. Ontem à tarde,
elementos da Secretaria de
Turismo recolhiam os cabos elétricos, e comentavam que a retirada' total
dos painéis consumirá ainda uns dois dias, "porque
o pessoal levou uma noite
inteira só para tirar os
elementos suspensos da
decoração".

TÚNEL NOVO
Da decoração do Túnel
Novo só resta a armação
em semicírculo. A coroa de
Momo, de autoria de José
Moreno e equipe, já foi
desmontada e apenas uma
das partes permanece sôbre o Túnel, aguardando
transporte. .

¦

é o que pedem a Negrão
residentes na P. Matos
Casas para morar, onde
ficarão durante um ano —
prazo ,de construção do túnei Henrique Valadares —
Frei Caneca — é" o que pedirão amanhã, ao goverador Negrão de Lima, 60
-moradores .da Rua Paula
Matos, em Santa Teresa.
qüe estão com suas casas
rachadas em virtude. dessa
obra.
Em name dos prejudicados, dona Esteia Bruno afirmou que a falta de definição de responsabilidade pela
situação ainda será responsável pelas pessoas que merrerem num desabamento.
Quanto mais o túnel é escavado, mais as casas estremecem, com afundamento do chão.
PERIGO
As escavações do túnel
começaram na Rua Riachuelo e, por baixo do chão
de terra, na altura da Rua
Paula Matos, ocasionaram
desabamento. Êste é o primeiro túnel da Guanabara
planejado para ser feito em
local cem ausência de granito. Saibro e areia compõem ainda êste terreno até
a saida do morro, na Rua
Frei Caneca.
O túnel, segundo a Sur*
san, destina-se a desafogar
o tráfego do centro da cidade e servirá de via prin*
cipal para utilização da ave*
nida Chile, no sentido da
Rua Henrique Valadares
para a Esplanada do Castelo. Para os .engenheiros,
os moradores de Santa Te%mÊgl:.
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COM NEGRÃO

A entrevista com o governador Negrão de Lima
é a última etapa dos moradores da Rua Paula Matos,
na área estadual, pára conseguirem acomodações, onde deverão ficar até o fim
da construção do túnel. Ao
governador dirão que estão
sendo vitimas do "jogo de
empurra", da SURSAN e
dos 'construtores da obra.
Dona Esteia Bruno foi com
outros moradores, quintafeira passada, a uma reunião entre a autarquia e os
construtores e voltou decepcionada:
— Os empreiteiros afirmam que só pagam aluguel
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TM mas será na Quinta
O Teatro Municipal ofe- blema para a encenação
recorá seus cenógrafos, cn- da peça sóbre as escolas de
reógralos, corpos estáveis samba é encontrar o talcnt cantores para encenar to para a transfiguração
uma peça sobro a.s c.<co!as artística". E prosseguiu:
rie samba, segundo afirmou,
•— Estou convencido de
ontem, o direlnr Vieira Hi
dessa criação soberba
Melo, ponderando, apenas, que,
da
alma
popular, que é p
que ela deverá ser apredesfile rias escolas, o maior
sentada na Quinta dn Boa
ílioic rio mundo, se poderia
Vist" ou noutro lugar, "mas
obra de mú»
não no Municipal, que não extrair uma
sica,
balo
e
canto
capaz, de
tem' condições dí> montar
ser
encenaria
na
Quinta da
um .«-petáculo dessa na!aBoa
Vista,
com
a
colaborareza".
váo de nossos cenógrafos,
A i:"cia surgiu durante a coreógrafos, corpos estáapresentação dos destaques veis e cantores. Aliás, Detias escolas dc samba, fá- nis Gray já mostrou o quo
bacio último, no Teatro Mu- se po.ir lazer em seu bala
nicipal, c foi sugerida p«°!o Caniui-dlin e Johnny em
presidente ria Associação seu bale ATaracdlu. A idéia
das Escolas de Samba, sr. poderá germinar alguma
Amaiuy Jóriu, ao diretor
obra-prima na cabeça do
rio TN.
um Marlos Nobre, rio um
Kriino Krieger ou c!c uni
Lindeocrg Cardoso.
SHOW MAIOR
Disse o sr. Vieira rir: MeIr-, qr,;? "a.; e;cola.- dc wmba inspiraram a Aníbal
Machado sou conto admirá-. ei Morle rin Portn-E.íffiiHí'ir(e c desse mundo ¦.•;.
rou Vinícius de Morais o
Orf eu dn Conceição. Não
há mais temas nobres cm
arte. desde o advento ria
escola romântica, O pro-

O BAILE
Q'ianto

à

transferência

rio riaiie dc Gala rio Tortio Municipal para o Museu rie Arte Moderna, por
motives òc segurança, já a
partir rio próximo ano, o
sr. Vieira de Melo recebeu
i:ma caria do antigo preícitn. ncneral Mendes rie
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Morais, pedindo-lhe que se
empenhasse "para manter
o Bailo rio Teatro Municipai no sou berço'',
Lembrou ainda o generai Mendes de Morais: "ksto baile é uma tradição.
Foi inspirado nos grandes
bailes da opera dc Paris,
na bcllc cpoqnc. Não c um
baile qualquer que possa
ser realizado om outros locais -cn Rnilc do Teatro
Municipal, Não será, portanto_ no Museu de Arte
Moderna ou no Maracanã-
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zinho que éle vai manter a
sua tradição, posto que
constitui um requinte de
arte e dc luxo em ambiente apropriado, sendo o ponto alio dos festejos carna*
valescos, O que é necessá*
rio é não deixar exceder,
sob pretexto algum, a capacidide do teatro, mantendo-.cc ali o máximo dc
cinco mil pessoas, e jamais
pensar em quebrar uma
tradição, por falta dc disciplina ou de autoridade, na
yendngem c distribuição dc
ingressos".

BOATO

Dias antes do carnaval,
surgiu na cidade e principalmente em meios ligados a
escola, o boato de que Osmar, terminada a festa, não
mais continuaria à frente dos
destinos da Acadêmicos dp
Salgueiro. O boato tomou
corpo, principalmente depois
que foi conhecido o resultado
cio superdesfile, quando a escola não conseguiu conquistar o bi-campeonato.
Osmar, que até então não
confirmava nem desmentia o
boato, resolveu pronunciarse. afirmando que realmente
não pretendia continuar diripindo o Salgueiro. Evitando
revelar os motivos de sua decisão, disse que estava precisando descansar c que no
Salgueiro havia "muita gento para trabalhar."

INCONFORMISMO

Ontem, várias pastôras dn
Departamento Feminino da
escola, lideradas pela vetera*
nana Nenéin. estiveram cm
nossa redação, rebelando-se
contra o afastamento dc Osmar Valença. Não querem,
também, que Laila, atual diretor neral, abandone a escola. Acham que a dupla é
a principal responsável pelos
últimas sucessos da escola
que. entre outras coisa."!, foi
campeão do ano pa-ssarin e
•vice êste ano.
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Com sério distúrbio cardiaco, Juvenal Lopes, presidente da Escola de Samba Estação Primeira, de Mangueira, íoi internado ontem, à
noite, no Instituto Estadual
de Cardiologia. Em principio,
nada foi revelado sôbre seu
estado de saúde.
Todo o Departamento Feminino do Acadêmicos do
Salgueiro está inconformado
com o anunciado aíastamento de Osmar Valença do cargo de presidente daquela escola. As pastôras da vicecampeã do carnaval que integram o Departamento 7eminino afirmam que, no momento, "não existe nlnguérri
na vermelho e branco em
condições de assumir a pre*
sidência da escola e conduziIa com acerto, como vem iasendo, há vários anos, o marido de Isabel Valença."
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de Samba tem ajuda do

direito.
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Sambista deixa
escola aflita

para nós, em outras casas,
fora de perigo, se tiverem
cobertura do-Negrão. Exobertura, meú filho, é grana. Ninguém faz nada sem
o tutu na mão da criança.
Para os moradores da
Rua Paula Matos, o oferecimento da Secretaria de
Serviços Sociais — Albergue Joáo XXIII— é uma
proposta sem' cábintêiíto
para a situação'em qiiè $e
encontram. Dona Esteia
alega que ás casas começaram a rachar apôs a construção do túnel e, se os en*
genheiros dizem que de*
vem deixar as casas sòmen*
te por um ano, a solução é
b Estado alugar-lhes outros imóveis. Quanto a hipótese de indenização com
desapropriação das casas
que habitam, tal medida
beneficiaria somente aos
proprietários.
— Inquilino nessa terra
é tratado a ferro e fogo,
quem tem de pagar aluguel que se dane — diz do*
na Esteia. ? J
O Instituto de Geotécnica íoi ao local e interditou
as casas, Seus laudos pedem até a presença de policiais para obrigar os moradores a abandonarem as
casas, frisando que o Esta*
do não se responsabilizará
por quaisquer danos a
quem ficar em casa. Desde
que os editais foram afixados nas portas dos prédios 149, 149-A, 151 e.153,
os moradores não dormem

Matos.

mÊmmmmWmmmm^Wmm

SHow de Escolas

Eras

reza não devem temer desabamentos, pois as rachaduras que apareceram em
suas casas e apartamentos são produtos de.
acomoda ções geológicas
freqüentes na construção
de túneis. Um buraco aberto num morro deixa um
vão, disse um técnico, conseqüentemente, o monte de
terra que fica entre o morro
e o chão do túnel tende a
ajeitar-se sem maiores conseqüências.
Os engenheiros acreditam que, se as obras íorem
feitas com cautela, evitando exagero de força na cscavação da terra, o morro
não vai desmoronar, carregando também as casas que
estão em cima dele, bem •
como parte de Santa Teresa, a partir da Rua Paula
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Av. Perimetral

terá sua segunda eta]>a
terminada em 45 dias
O secretário Paula Soares
assinou, ontem, o convênio da
Secretaria de Obras, com a
Administração do Cais do
Porto, que permitirá á —
SURSAN prosseguir os trabalhos da Avenida Perimetral.
lios terrenos do 1' Distrito
Naval, onde será erguido o
viaduto. Em 45 dias estará
pronta a segunda etapa do
prolongamento daquela avenida, entre a Praça Mauá o
o Ministério'da Marinha, dcvendo em seguida ser feita
a concretagem de todo o trecho, numa extensão de 650
metros.
Em um mês e meio. segundo o secretário, a segunda
etapa da avenida estará tòdn concretada. Começará,
depois, a construção do trecho sobre o mar, considera-

do o mais importante pela
SURSAN do ponto de vista
técnico.

ACESSO
A Secretaria elaborou um
projeto que estende a Ferimctral ate o viaduto do Gasometro. na Avenida Francisco Bicalho, sôbre a Ponte dos
Suspiros, devendo o Departamento de Estradas de Rotiazem construir este trecho.
Informou ainda o sr. Paula
Soares, ucq todos os veiculos procedentes da Zona
Sul. que usarem a Pcrimetrai, terão que ir até a Praça
Mauá. enquanto que os procedentes da Zona Norte ou
do Centro, para alcançarem
a Prrimetral, terão que usar
a rampa da Candelária.
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Sursan diz quem
fará o calçadão
O secretário de Obras,
engenheiro Paula Soares,
escolheu ontem a Empresa
de Serviços Urbanos SA.
(ESUSA) para a execução
das obras de urbanização
das áreas resultantes do
aterro da Praia de Copacabana e do calçadão que cobrirá a Avenida Atlântica.
Os trabalhos serão feitos
desde a Praça Júlio dc Noronha, no Leme, até a Rua
Prado Júnior. A firma terá que íazer a urbanização — trecho de mil metros — alé o dia 17 de
maio.
As obras íoram iniciadas
ontem, com a implantação
do canteiro da empresa, no
local que seria utilizado para o canteiro do Túnel Lemc-Fraia Vermelha. A proposta apresentada pela .,
ESUSA elevou o preço da
obra cm 9,75%, estando
•
agora orçada cm
NCrS 1.265,062,52.

CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, 4,a feira, 18 de fevereiro de 1970
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ponta
A Policia Marítima da
informou
y Guenabara
ontem oficialmente
que
Balack Raim Deen, o iuncionário da Embaixada da
índia, i desaparecido
no
carnaval, não embarcou
nos portos e aeroportos do
Ric. Todas as fichas foram revisadas, até o dia 16,

nãõ constando ali. o nome
do indiano.
O comissário WEson Lázaro, da Delegacia de Polícia Marítima,
encerrou
ontem sua participação no
caso, depois de verificar o
movimento dos dois aeroportos da cidade e as relacões dé passageiros
de
todos os navios que passaiam pelo Rio antes e depois do carnacal. Até nas
barreiras houve verificações.

EMBAIXADA
! O conselheiro da Embaixada, sr. Krishnaswami, está em contato permanente com o Itamarati e a
Polícia, acompanhando os
trabalhos das autoridades
ambiente
brasileiras. O
ontem, na Embaixada já
era de maior apreensão. A

esperança de Deen continuar vivo parece ir-se
desfazendo com o correr
do tempa e seus compademonstram
nheiros
já
>'"-'-'
preocupação.
As autoridades da IO?
DP, em cuja jurisdição
informam
morava Deen,
que o caso é da esfera federal porque a vitima era
funcionário de Embaixada.
foi
diligência
Nenhuma
feita a respeito..A Policia
Federal, por intermédio de
seu Departamento Central,
em Brasilia, expediu circulár a todas es delegacias
regionais, nos Estados, para verificarem o possível
embarque de Deen para
fora do País. Somente depois das respostas das delegacias regionais é que as
diligências- tomarão outro
rumo.

D. Ceei atrapalha investigações
Declarações feitas por dona Ceei Sá Vietas à Imprensa, sôbre o desaparecimento
de sua filha D. de 15 ano*
de idade, prejudicaram as investigações que vinham sendo realizadas por policiais da
9." Delegacia, empenhadas
em localbá-la. A informanão é do detetive Nelson
Duarte, um dos Homens de
Ouro, que responde pela chefia do 8erviço de Vigilância
e Investigações Gerais da Delegacia da Rua do Catete.

Disse ainda aquele policial
que o primeiro passo para a
localização da menor seria
chegar ao seu namorado Hoíiiciò Henrique Delacruz, que
se diz piloto de provas da
Boeing, da Douglas Alrcraft
Company. O rapaz, que é
alto, forte e bem falante, segundo o policial, está sendo
acusado, por dona teci, de
ter induzido sua filha a
acompanhá-lo em suas andanças. Horácio, ao que apurou a Polícia, esteve hospe-

dado no Hotel Novo Mundo,
na Praia do Flamengo, até o
último dia 11.
Sôbre Horácio Henrique
Delacruz, os policiais da 9.'
Delegacia, nas investigações
preliminares, apuraram que
o mesmo tem domicílio em
P?o Paulo, onde mora com
sua mulher Sônia Maria Delniruz, e que em tôda sua
vida não pilotou sequer Volkswagen, embora tenha dito
para dona Ceei que ainda seria astronauta.
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'¦Pára Pedro? mato Luís Carlos
O guarda civil Pedro Lima,
conhecido pela alcunha de
"Pára Pedro", lotado no w
Setor de Transito, voltou a
promover desatinos na madrugàda de ontem, no Leblon, matando a tiros Luis
Carlos Domingues que. bebi»
no interior do Bar Flor do
leblon,'com alguns amigos.
Luis, eom dois ferimentos à
bala — no Alho esquerdo e
Bfl*~ postas — ainda foi leTado ad Hospital Miguel'
Couto, onde os médicos tentaram, salvar sua vida submetmdo-o a sucessivas operações, até pela manhã,
quando faleceu. As àutoridades da 14* DP tomaram co*

' zendo diversos disparos. Uma
nhecimento do cásó e U&i*
das balas atingiu Luís Carlos
taram-se a abrir inquérito.'
no olho esquerdo. Luis Car*
los rodopiou c quando ia '
TESTEMUNHA
caindo recebeu outro balaço
Jorge, Luis de Souza, em*
nas costas.
pregado do bar. testemunha
ocular do crime, informou
MAIS TIROS
que Luís Carlos era freguês
"Pára Pedro", não'satisfeiassíduo do bar e que todas
to, acabou de descarregar
as noites ali se.reupia com
Mia arma dentro do bar e fu*
amigos. Ontem' Luís Carlos
estava com seu grupo quangiu, tomando fumo ignoraPedro"
do;: warêceii- 'Táfl^ Pedro" ,do.*Na;l£»'DP,íMra
'üm
manítando que êles';sé retlprocesso,
já responde á
rassem.
por tentativa de" homicídio,
nas mesmas circunstâncias.
Os rapazes, tentando evitar
Cohsta ainda que em outras
confusão, não deram impordelegacias "Pára Pedro" tamtância e continuaram conver"Pára
bém
está respondendo a proirritouPedro"
sando.
se e sacou do revólver fa- cessos por dar tiros à esmo.

Cassino funcionava na mata
Blitz chefiada pelo delegado Armando Pano. da
32? Delegacia Policial, efetuou mais de cem prisões,
na madrugada de hoje. cm
Jacarepagua, Barra da Tijucá e Cidade de Deus, e
estourou um cassino clandestino, que funcionava na
Rua Arabulan, lã sob h c!ire çã o riu contravenloi*
"Paulo da Cuia".
Da operação participa"'' Baram um choque ci0
Policia
Militar,
cia
talhão
uma escolta do Corpo rie
Fuzileiros Navais e equipes
de policiais chefiadas pelos
comissários Milton rios San-

Chofer assassino vai à 12.a DP
O motorista Eugênio Ferreira que assassinou o propagandista Maurício Bonéti. com quatro tiros, dominsu último, na Avenida
Atlântica, em Copacabana,
será apresentado por seu
advogado, no decorrer rio
dia dc hoje. aos policiai.- cia
12' Delegacia. Sua apresentação havia sido marcada
para ontem, mas o advogado telefonou para a delegaria alegando que «ma

Prostituição é o^ema

e Maia ^Neto tem pedido
de arquivamento negado

da palestra de Armando Pereira

O juiz Elmano Sussekind,
da 2.* Auditorla:_«í JÇxército, indeferiu ontem'ópedido de.arquivamento do
IPM instaurado contra o
editor Ènio Silveira e o
jornalista Maia Neto,
acusados de atividades contrárias à Segurança Nacional.
' O
pedido de arquivamento foi formulado pelo
promotor Walter Wigderowitz, que disse hão ter eneohtrádo no^ inquérito elementos que justifica&:,e*n
oferecimento da denúncia.
O IPM! será remetido á
Procuradoria Geral da Jus.
tiça Militar para parecer e
depois encaminhado &o
Superior Tribunal Milhar.

em 1969, com .a apreensão
da. obra, exposta em livraria, por se tratar de crime
permanente que, só pela
divulgação da mensagem
subversiva que a obra encerra, atingiu a meta visa*
da pelo seu autor,- aplicam*
do-se a Lei n.° 510, antiga
Lei de Segurança Nacional,
vigente na época".
PROFESSORES

PRESOS

O advogado Marcelo Cer,
queira informou, ontem,
que impetrará habeas-cor..ao* no Superior Tribunal
Militar,' a fim de que seja
quebrado o regime de incomunicabilidade aplicado
aos professores universitários
José Américo Peçanha
CONHECIMENTO
e Carlos Estevão, presos no
O juiz Elmo Susssidnd, quartel da Policia do Exérao indeferir o pedido de cito da Rua Barão de Mesarquivamento, afirma que quita.
O advogado esclareceu
o editor tinha pleno conhecimento dos objetivos visa- que o professor Carlos Esdos pelo escritor Maia Ne- tevão, de Sociologia, veio
to na obra Brasil — Guer- de São Paulo para passar
ra Quente na América La- o carnaval no Rio, hospedando-se na residência do
tina.
"Lembrou ainda que o seu colega José Américo
autor está exilado, e conde* Peçanha.
Disse que, no sábado de
nado pela Justiça Militar,
impossibilitado de divulgar carnaval, ~ carro do prono Brasil. O livro é uma fessor Estevão ia sendo
mensagem desagregadora, roubado, quando vizinhos
cuja orelha é da responsa- telefonaram para a polícia
bilidade do editor que a que ao revistar o carro enassinou-", afirmou.
controu livros de socioloEm "vitro trecho, o ma- gia, efetuando, então, a pri.
"o
cri- são dos dois professores.
gistrado afirma que
Disse que os seus constime em tese não se consumou em 1965 como afirma. tuintes ficaram presos na
.' Ministério Público, sen- 14.a Delegacia até segundo simplesmente impressa da-feira, sendo t
feridos
a obra no referido ano. depois para a Polícia do
Sua consumação ocorreu Exército.

Anna terá asilo
mas não pode atuar em
movimentos políticos
Já está oficializado o
asilo à estudante tcheca,
Anna Michlovska, cie acôrdo com o Decreto-lei ir.0
941. de 13 de outubro de
iflüO, declarou, ontem, o sr.
Rui Machado Lima. diretor do Departamento de
Justiça cio Ministério dn
Justiça. Anna se recusou
a seguir viagem para Praga, domingo, por temer represálias do governo, como
participante que1 era do
Movimento cie Resistência
no Regime Tcheco.
A jovem tcheca. seguncio informou o sr! Rui Macliado Lima. irá hoje ao
Ministério da Justiça, a
fim de assinar o termo de
concessão de asilo, através
do qual se comprometerá
a não participar de movimentos políticos contra seu
país. A ida de Anna ao
Ministério da Justiça, hoje,
de formalidade
trata-se
burocrática, uma vez que
o asilo já íoi oficialmente
concedido.
Anna Michlovska recusouse a falar com o secretario-geral do Consulado da
Tcheco-Eslováquia, quando
este foi à Secretaria dc Scgurança. a fim cie tentai'
um contato com a jovem.

sem política ou jartidarismo, mas apenas para a.tudá-la, iazendo-a acreditar
também em nós, em nosso
povo e em nosso País. Para
que os senhores entendam o
.seu pavor, saibam que temia até comer, somente tomava leite e assim mesmo,
cie garrafa que não tivesse
sido aberta, e queria que
outras pessoas também bebessem. Desde o momento
em que os que a acompanhavam passaram a beber
e comiam de tudo que lhe
era oferecido, foi acalmando-se e compreendeu que a
nossa missão era dar-lhe
proteção.

O delegado Armando Pereira da 6a. Delegacia Policial afirmou, ontem, em
conferência pronunciada no
auditório do INPS, à Avenida Graça Aranha, 35, IV>
andar, promovida pelo Centro de Pesquisas Criminológleas, que apenas a liberdade sexual, que se aproxima, poderá acabar com a
prostituição, embora produzindo outros inales? O conferencista acredita que enquanto houver no mundo
uma dupla moral sexual —
o homem livre, a mulher de.
pendente — ocorrerão o tráfico de mulheres, os desvios
sexuais, e outros problemas.
O conferenclsta culpa tôda a sociedade pelos crimes
contra os costumes, principalmente os que se relacionam com a mulher: "Nós,
latinos, implantamos uma
legislação severa para proteger a sociedade,' mas nâo
a aplicamos seriamente. O
homem que explora uma casa de mulheres nem sempre
recebe o castigo, no Brasil,
porque há a mentalidade dc
que é preciso que existam
certas distorções do' sexo para que se preserve a parte
sadia da sociedade. Básica-

mente, nós favorecemos a
prostituição."
Na sua opinião, a liberdade sexual poderia ser a solução: "No grupo social moderno compra-se a paz sexual e a ausência de conflitos morais eom uma determinada quantidade de móças, que se encarregam de
satisfazer todas as fantasias do homem, o que possui
todos os direitos. Para a
mulher, a regra de íideliclacie a um só homem, cia virgindade até o casamento".
Com a total liberdade da
mulher desapareceria o interêsse na prostituição".
TRÁFICO

continuou a ser feito para
os bordéis do Oriente.
"Depois de 1945, o problema se agravou", frisou o
conferenclsta: "Nessa época, no Mangue, com 150 casas, havia cerca de duas mil
ineretrizes estrangeiras. Entrètanto, nunca as àutoridacies se preocuparam em saber como elas entraram no
País. embora o mundo inteiro estivesse mobilizado para
combater o tráfico de mulheres." Para Armando Pereira. as autoridades policiais, judiciárias e adminisnativas ainda não perceberam que a tolerância se refere apenas á prostituição e
não ao lenoclnio c outros
crimes.
Atualmente; afirmou ainria o delegado, as formas
tradicionais de prostituição
tendem a desaparecer c vão
sendo substituídas pela fórmula americana da "moça
rie chamada" — cujos encentros são marcados pelos
seus empresários. Essa forma, que foge ao controle po*
licial, traz maior facilidade
para o tráfico que se esconde sob disfarces artisticos ou turísticos.

DE MULHERES

Até lilllO, vieram pura o
Brasil milhares de européias,
Embora as estatísticas sejam falhas, disse o conferenclsta, calcula-se que cèrca de 80 mil mulheres foram
trazidas da França, Polônia,
Rússia, Romênia, Bélgica c
outros pnises. para o Rio do
Janeiro c outras cidades sulamericanas. Várias conven• ções internacionais, firmodas até 1933, acabaram por
diminuir ao mínimo o tráfico para a América, maa èle

Justo diz que não matou

a menina Andréa e nega confissão

Iniciado às 14 .horas de
ontem, no Tribunal de Júri de São Gonçalo, o julgamento do peixeiro Justo
Gomes da Silva, apontado
como assassino da menina
Andréa Itabaiana de Oliveira. de 4 anos, morta no
dia 21 de janeiro do ano
passado, na localidade de
Barracão, em São Gonçalo,
deverá estender-se até as
primeiras horas da manhã
de hoje.
Em sua defesa, o peixeiinocente,
ro declarou-se
alegando que a confissão
assinada em poder do tribunal fora obtida sob enação policial. Justo afirma
ter sofrido torturas, durante os dias em que esteve preso em Sã.- Goucalo, após o que confessou.

dc Merili, desapareceu de
sua casa. tendo sido enconirada morta na tarde do
mesmo dia. com o corpo
marcado por sevicias. Quarenla e oito horas após o
crime, foi preso o peixeiro
Justo, que tinha sido visto
próximo ao local do assassinato, e colocado na situação de principal suspeito.
Quando a busca do criminoso começava a assumir
ares de novela, a polícia
de São Gonçalo divulgou- a
confissão de Justo Gomes
da Silva, que admitia o
crime sexual. A contestação deste documento é apresentada, perante o tribunal,
como a principal arma da
defesa do peixeiro, que
afirma ter sido torturado
para confessar.
O JULGAMENTO

0 CRIME
- N'a manhã rie 21 dc janeiro de 196!). a menina
Andréa, filha do advogado
Celso Itabaiapa c sobrinha
d0 promotor Ari Itabaiana,

O tribunal que julga a
acusação contra Justo Gomes da Silva é presidido
pelo juiz Hilário de Alencar. e teve inicio âs 14 horas de ontem com o Io-

rum ric São Gonçalo inte!lamente lotado e fortemente guarnecido, a pedido do
próprio juiz. que temia um
linchamento.
A acusação, a cargo dó
promotor João Lopes Esteves, auxiliado pelo advogado João Nou, arrolou seis
testemunhas, entre as quais
o médico legista Aquiles
Guimarães que defendeu,
apoiado em deduções técnicas, a hipótese de que Justo seja realmente o assassino da menina. Durante seu
testemunho, o peixeiro, indignado, levantou-se e protestou, exigindo a ação dos
policiais.
A defesa de Justo, a cargo dos advogados Raimundo Januário e Francisco
Spindola, apresentou os de.
poimentos do jornalista Raíael Rosa Alvarenga, que
pretendeu apontar contradições no processo, além do
das senhoras Nair de Araújo e Luzia de Assis, virinhas do peixeiro, que o conhomem
sideraram "um
muito bom".

DESTINO

Segundo se apurou ns
Secretaria de Segurança, a
jovem Anna, quando chegou ao Galeão, ficou assisuma crise de choro. O banOs 20 mil cruzeiros nolindo à retirada da bagaco não contava com podo Bantj
vos subtraídos
dos passageiros que se
gem
de
apesar
liciamento,
já
Nacional Brasileiro se endestinavam
ao Brasil eu,
agôsem
ter sido assaltado
contravam na caixa 1, sob
mais precisamente, ao Rio,
to do ano passado.
a responsabilidade de João
Viu quando sua própria baPereira Marinho. Apesar
EM SÃO PAULO
de terem feito o contador
gagem era retirada. Ficou
No instante do assalto
Virgílio Moraira Macedo
mais calma, porque seu esao banco paulista havia na
abrir o cofre, os assaltanagência 17 funcionários e
queina de asilo estava iuntes não chegaram a levar
dois clientes. O gerente foi
cionando muito bem. Anna
os 15 mil cruzeiros novos
intimado a abrir o cofre,
ainda se encontraquando
Os- funcioali existentes.
de onde os assaltantes reva em Buenos .Aires, e sanários do banco ficaram
tiraram um malote corri 90
¦ bendo que o avião f^ria
FRASQUEIRA
mil cruzeiros novos. Mais
presos no banheiro, sob a
uma escala forçada no Rio,
vigilância de um dos as19 mil cruzeiros novos foA frásqúeira que a jo- escreveu em todas as suas
ram arrecadados na.* caisaltantes, que pediu a tovem tcheca carregava e malas, sem
dos para manterem a calxas. Os autores do assaique alguém
"Destino: Braque parecia encerrar tanto
ío fugiram num Volkswa*
ma, principalmente
uma
percebesse:
mistério, continha apenas
teve gen.
recepcionista,
que
sil—Rio de Janeiro.'' Este
uma certa importância em
estratagema era para n&o
dinheiro, que temia perder.
nada do que lhe
perder
Foi examinada pelas autoDepois de ver
ridades assim como sua pertencia.
descarregadas,
malas
tíuas
bagagem, já liberada pela
banheiAlfândega do Galeão. Rou- foi esconder-se no
trancando-se
homens,
ro
de
apetrepas finas, sapatos e
chos dc maquilagem era por dentro, onde difícilmarginais notórios, ladrões,
tos e Sadock Reis, que utitudo o que Anna trazia de mente a iriam procurar.
foi noe
mo*
armas
de
lizaram diversas viaturas
portadores
sua temporada na Argen- Mais tarde, porém,
toristas que transportavam
falta
da
da Secretaria de Segurança.
a
passageira,'
tina. Depois destas infor- tada
pessoas suspeitas em seus
mações, prestadas à lm- o que féz retardar « saída
veículos.
JOGADORES
prensa pelo general Faus- do avião, mas um dos hoLIMPEZA
tino.
Anna foi apresentada mens da tripulação sabendo
O antro de tavolagem esaos
repórteres mas não que a jovem Anna não
detetive
Washington,
nos
fundos
O
tava instalado
dizer uma palavra, voltaria, comunicou ao coquis
chefe da Seção de Roubos
da mata. na Barra da Tisomente
concordando em mandante do avia:}, haven.
c Furtos, cia :12<> DP, que
jucá. e nele foram detidos
2,i apostadores o apreendiposar ao lado do general do depois a cena da tentatiparticipou cia diligência, informou que o objetivo é
Antônio Faustino. rio gabi- va de fazê-la voltar, o que
das quatro mesas de jogo.
"limpar a área. que se acha
Os jogadores e o material
neto do secretário cie Se- não foi possível devido ao
infestaria cie assaltantes, laforam removidos para a
escândalo que ela mesma
gurança.
cirões de automóveis e maDelegacia de Jacarepagua.
Anna passou na noitr na promoveu.
conheiros".
A caravana, no trajeto
residência da assistente soAo amanhecei' de hoje,
entre Jacarepagua e Cidade
ciai da Polícia, professora
AVÓ
DP,
a
na
32'!
rie Deus. prendeu dezenas
prosseguia
Benvinda Bruno cia. Silva,
triagem rios presos.
dc pessoas, entre as quais
e dormiu bem, mostrandoN'o> meios policiais não
se mais calma. Almoçou e se compreende a atitude da
passeou por Copacabana. ¦
avó de Anna. Ninguém entende como se deixa uma
APOIO
neta dando apenas um beiQuando Anna foi apre- jo na testa de um funcioj sentada à Imprensa pelo nário da KLM e pedindo
chefe de Gabinete do se- que olhasse pela menina.
Declarações prestadas à
crise nervosa adiaria seu
Guimacretàrio de Segurança Pú- Acreditam as -autoridades
Roberto
comparecimento.
policia por
rães. que viajava no carro
blica, mostrava-se assusta- que a mesma não fosse sua
da vitima, e João Ferreira
Disse o detetive Ludovida. impressionando-se com avó e sim uma agente sede Souza, que acompanhaco, do Serviço de Vigilânliirio. temendo a tudo c a, creta.
va o criminoso, dão conta
cia e Investigações Gerais
Muita coisa a respeito da
todo?. Não querendo fa>a:,
que o crime foi motivado
da Delegacia da Rua HiláFaustino resoí- jovem tcheca esta sendo
o
general
«imples
ocorrénpor uma
lio Gouveia, que o crimiveu falar por ela, dizendo: apurada em sigilo e tão
cia de trânsito. O veículo
noso apresentará versão de
— De^de ontem, estamos logo seu tio, sr. Pauio ToEugênio
dera
dirigido
por
legitima defesa, pois a vi"fechada"
num trabalho preparatório ledo. chegue ao Rio, Anna
Volksno
uma
tima o agredira dentro dc
de amaciamento psicológi- ficará sob sua custódia.
wagen GB 11-76-32, dirigico, fazendo-a acreditar em Anna permanece na resiseu carro, a Kombi chapa
do por Maurício, que levasua
filha
de
nossos
va
também
srpropósitos de pa,*, dêneà da professora BenGB 33-85-80, querendo
carinho e arçoift humano, wn*& BruM d* Sflv».
dois anos e as sobrinhas.
rastá-lo do volante.

Mais dois assaltos a bancos
Cinco jovens armados de
revólveres assaltaram ontem a agência do Banco
na
Brasileiro,
Nacional
Avenida Guilherme Maxwell, 309, levando 20 mil
cruzeiros novos e fugindo
no Volkswagen GB
11-66-40, roubado horas
antes na barreira do Estado do Rio com a Guanabara. Em Sao Paulo, três
desconhecidos assaltaram *i
agência do Banco Comeiciai dc Minas 'Gerais, ria
Rua Silva Bueno. 1911,
bairro do Ipiranga, de on109 mil crude levaram
zeiros novos.

IPM -contra Ênio
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EUROCAR — 47 dias percorrendo Portugal. Espanha, França, Itália,
Áustria, Suii;a, Alemanha, Holanda, Bélgica e Inglaterra, em
excursões de luxo. 23 saídas, a partir de rnarço até novembro
pelos modernos jatos da VARIG.
• A mai.*; completa excursão. Duração: 68 ou 73
VOLTA AO MUNDO
dias. Saída: 2\ de maio, pelos modernos jatos da Br.anilf.
EUROPATOUR -- \iü dia-; visitando Portugal, Espanha, França, Itália,
Áustria, Suíça, Alemanha, Holanda e Bélgica. 5 saídas, entre
entre junho e agosto, pelos modernos jatos ria TAP.
PRIMAVERA NI EUROPA
56 dias de encantamento e emoções,
"Anna Nery", do
Saída: 27 de abril, no luxuoso transatlântico
lloyd Brasileiro.
"STATES" ¦

O. Estados Unidos da maneira ir.ai* vipassando pelo Peru e México. Duração: 32 dias. Sairia:
!." de julho, pela Branill.

IULH0 NOS
"~t)ranle,

EXPO 70 - OSAKA, JAPÃO- . 28 dias magníficos no Extremo OrienK
Saída1.: 30 rie abril. 2.5 de junho '¦ .'.' de agosto. Vóo direto a
Los Angeles, em aviões da Braniff.
ARGENTINA • URUGUAI • CHILE • SUL DO BRASIL
manentes de onibu-.. navio e avião, Roteiros magníficos, vis1tando cidades do sul brasileiro. Montevidéu, Buenos Aires, Mar
dei Plata', Punta dei Este, Bariloche, Santiago do Chile, Vma
dei Mar etc. Excursões em grupos ou individuais.
ESTAÇÕES DE VERANEIO-Temporada na Serra. Temporada na Praia.
Temporada nas Termas, Hotéis rie primeira classe.
SEÇÃO DE PASSAGENS: rodoviárias para todo o Brasil, Montevidéu, Bueno-.
Aires e Assunção: ferroviárias para Minas, Sao Paulo e Estado d? Rio;
aéreas t marítimas para o Brasil a exterior.

PLANOS DE FINANCIAMENTO À SUA ESCOLHA. FOLHETOS
E RESERVAS COM SEU AGENTE DE VIAGENS OU NA
"..
EMBRATUR n • 005. Cal.

xpr.nter
SAO PAULO
B de Hauelin.nga. 24 j
SANTOS
R General Câmara. 20

R

R.ü DE JANEIRO
A. r- j Q'din.u S7
POPTO ALEGRE
dos Andradas. 1079
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Barata vê custo de vida
Sodré fica
; Comércio lança Natel
Sábado de Mediei

A respeito da portaria do
ministro da Justiça regulamentando a censura prévia
aos livros e periódicos, o governador afirmou que a considera apenas inócua, pois
não haverá possibilidade de
realizar-se o trabalho diante do grande número de publicações. Indagado se está disposto a conservar uma
camioneta da Policia na rua
onde reside o éx-ministro
Gama e Silva, o sr. Abreu Sodré afirmou que a manterá no local, a fim de que não
ocorra nenhum atentado contra o ex-ministro, frisando
que este seria capaz de atribuir a culpa ao governo do
Estado.
Afirmou, ainda, que o terrorismo em São Paulo está
em franco declínio sobretudo em decorrência da operação cojunta do Exército,
Força Pública e aparelho
policial do Estado. Acentuou
que o declínio Já se vinha
registrando antes mesmo dá
morte de Marighela.
Sugestão
O sr. Abreu Sodré nega
qut tenha recebido qualquer
Indicação do presidente Mé-

através do estabelecimento
de uma escala de prioridades, na qual coloca em primeiro lugar a meta da educação. Revela que São Paulo constrói três salas de auia por dia e que dedica 31%.
de seu orçamento para o setor educacional. Em segundo lugar, coloca a oferta de
trabalho, o que se' traduz,
através da ampliação da capacidade energética do Estado, elevada, em. seu go*
vêrno, de 1 milhão e 200 mil
kw, para 2 milhões e 900
mil kw.
A propósito, anuncia que
as obras que se realizam no
complexo de ürubupungá,
Capacidade
permitirão ampliar a capacidade energética instalada,
Entende que o principal em 1974, para 4 milhões e
requisito de seu sucessor de- 600 mil kw. A energia eléve ser a capacidade admi- trica gerada por São Paulo,
nisiratlva, não dando pre- atende hoje a 45 milhões de
valència ao fato de ser téc- habitantes — metade da ponico ou político. Lembrou o pulação do Pais —, através
fato de ser' "eminentemente de obras realizadas com o
orçamento de São Páü/io.
político" e estar realizando
uma boa administração, "da
Salienta que o custo do
anesma forma que o Negrão equipamento empregado na
de Lima, que é essencialmen- construção do complexo de
te político e realiza uma ex- Ürubupungá, em dólar, ioi
celente obra' administrativa". 18% menos que o empregado
há 6 anos, fato que atribui,
ã concorrência internacional
Desenvolvimento
aberta para a aquisição do
O
paulista equipamento.
governador
considera excelente a situa'.'""í!
ção econômica do Estado, Café
embora admita que há uns
seis meses, o'Estado comeAdverte para as perspecçou a sentir sintomas de re- tivas sombrias, nos próximos
cessão econômica, gerados anos, no setor da economia
pela inquietação politica re- cafeeira. Dentro de quatro
aultante dos assaltos, pri* anos, enfrentaremos um desoes e atos terroristas. Ho- flcH anual de 8 milhões de
je, todavia, a produção de sacas, para atender a uma
Sáo Paulo está em plena demanda de 26 milhões de
carga'.
sacas, entre exportação de
Defende o ponto de vista consumo interno.
Desmente categòricamende que o desenvolvimento
brasileiro só será possível te as noticias de que o secom a plena democracia, e cretário de Transportes de

dici para que permaneça no
posto até o final de seu mandato. A propósito, revela ter
enviado carta ao presidente
Mediei, logo após sua posse na Presidência da República, comunicando-lhe sua
decisão de não candidatar-se
a qualquer posto nó Legislativo este ano.
Nesta carta, apresentou
uma relação de 18 nomes
candidatàveis ao governo do
Estado, nomes estes que se
esquivou de revelar.
Salienta que sua decisão
de não concorrer ao pleito de
15 de novembro, não implica em abandono da politica.

da candidatura do general
Itiberê Gouveia do Amaral, comandante da 4* Resediada em
gião Militar,
Juiz de Fora, ao governo
de Minas, informando haver entregue um documento de apoio à sua cândidatura, com a assinatura de
20 deputados.
Disse o deputado que ó
CANDIDATURA
na visita que lha
general,
—
SAO PAULO (Sucursal)
fez segunda-feira, afirmou
O professor Lucas Nogueira que não postulará o cargo
Garcez, presidente da
-mas não fugirá áo dever
ARENA paulista, disse, on- se convocado pela Revolutom, que não vé qualquer ção e
pelo povo, para deligação na filiação do mi- sempenhá-lo
como uma
da
Buzaid,
nistro Alfredo
missão revolucionária".
GoJustiça, ao partido rio
Garantiu o parlamentar
vêrno, com sua possível arenista que vinte outros
candidatura à sucessão do deputados — cujos nomes
sr. Abreu Sodré. porque, se encontram no documenda mesma forma, havia to entregue ao
general
convidado o ministro Fábio Itiberê — já se compromeYassuda. do Comércio, para teram
em
oficialmente
ingressar na A^NA.
apoiar a candidatura.

caráter informal de sua visita àquela Federação.
Nos setores políticos ligados ao ex-governador
Laudo Natel não se acredita que venha a prevalecer,
em São Paulo, o veto âs
candidaturas de ex-governadores.

GENERAL

O deputado estadual mii.eiro João Navarro, anunciou ontem o lançamento

São Paulo, sr. Firmino Rocha Freitas, tenha sido chamado a depor na Sub-CGI
de São Paulo.
¦

Crescimento

Revela o, governador que
a renda per capita de São
Paulo situa-se presentemente em 780 dólares, elevandose, no Grande São Paulo, a
1.000 dólares, mas lembra
que o esforço de desenvolvimento deve ser mantido e
aclarado, tm razão do crêscimento vegetativo de 5,5%,
decorre/te. principalmente,
das migrações. internas,
Paridade
Acredita que a Assembléia.
Legislativa de São Paulo seja reaberta juntamente com
o inicio des trabalhos do
Congresso. Nacional, a 31 de
março próximo. Aproveita,
entretanto, o recesso do Legislativo, para codificar tôda a legislação estadua..;
Anunciou estar elaborando,
"pela primeira vez na história do Brasil" a lei da paridade, que acredita esteja
implantada definitivamente
em Sfio Paulo, dentro de 3
anos. ,
A nova lei da paridade estabelecerá o regime le jolto
hora*», pára o funcionalismo,
êítcèção para aqueles dúe; a
lèTestabelece horário redurfido e para os que optarem
pelo horário de seis horas, os
quais, entretanto, terào uma
redução de um terço em seus
vencimentos.
Durou cerca dc 40 minutos a palestra dos goyeniadores Abreu Sodré e Nesão
de Lima ontàri. no Palácio
"tratando de
Guanabara,
aos dois
comuns
problemas
Estados" — secundo nota da
Assessoria de Imprensa.

DEBATE
A deflagração do debati
sucessório paulista, entre-

tanto, poderá ser precipitada para dentro de quinze
ou vinte dias. a fira de evitar as divergências que se
avolumam na área interna
em razão da
do partido
expectativa em tomo do
a sei- escolhido
nome
pelo Presidente. A revelação foi feita oníem no
Rio por político com livre
trânsito na área federal,
"sinal
que admite que o
verde" possa vir a ser ''ado quando da viagem do
sr. Rondon Pacheco ao sul
do pais.
Acredita a mesma fonto
que o sr. Lucas Nogueira
Garcez possa surgir como
um nome eventual à sucessão; embora nada exista em definitivo. O presidente Mediei estaria mesmo disposto a abrir exceção na sua decisão de não
candidaturas de
permitir
ex-governadores, a fim fís
permitir a indicação dü
atual presidente da ..'....
ARENA paulista.

dade da ARENA é vital
(Sucursal) —
BRASÍLIA
O presidente Mediei reafirmou, ontem, para o deputado Otávio Germano, presidente da ARENA gaúcha,
que a unidade do partido
governisla é condição indis.
pensáve! para oue sc.ia restabelecida a plenitude democrática ate 4) final cit ¦ seu
mandato.
O parlamentar sulista,
que também é presidente
da Assembléia Legislativa,
foi ao Palácio do Planalto
apresentar um relatório sóbre a situação daquele Dionde. frisou, nãn
retório.
há propriamente uma luta
nlierta. mas uma pequena
divisão entre as correntes
que apoiam as cándidatu-

ras dos srs. Tarso Outra e
João Dêntice a sucessão do
governador Perachi Barcelos.
O encontro durou cerca
de uma hora e ao seu término o deputado Otávio
Germano revelou que o
problema sucessório gaui-lio não havia sido tratado
"pois o sinal ainda contiuna vermelho" para è^e as.
sunto.

PRAZO
BELO HORIZONTE (Sucursai) — Expirado o pra7.0 de filiação partidária no
domingo último, sem que o
professor Pedro Aleixo tenha se inscrito no MDB,
conforme sua decisão ante-
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Juros com menos 0,2%

Federação indica Natel
SAO PAULO (Sucursal) -A candidatura do ex-governador Laudo Natel à sucossão do governador Sodré,
foi ontem, oficialmente, lancada nesta capital, durante
homenagem que lhe prestou
a Federação do Comércio
do Estado de São Paulo. Na
ocasião, em nome da Federação, o vice-presidente
Waldemar Moreno manifestou apoio à candidatura
Laudo Natel. quando disse
que enlre o empresário e o
o político,
político preferia
afirmando: "V. S. s;ibe coino São Paulo tem sido relegado a um plano secundario na política nacional.
De homens válidos como o
senhor é ciiin São Paulo
precisa para levar adianta
os destinos desta jovem
Nação. Assim, o desejamos
não só no Governo do Estado. como na política nacional." O lançamento da
candidatura foi feito na
presença do ex-governador
La'ido Natel, que frisou o

§L

10
Médico contra relator

Sodré garante a
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oposição
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/ Melhor salário
índios protegidos

12
Taxação do solúvel
Agência do Banespa

O governador Abreu Soclré declarou, ontem, em almoço com jornalistas politicos, que não se candidatará'
a cago legislativo mas interferirá na indicação de seu
sucessor e participará da
campanha eleitoral, inclusive comícios, para ajudar a
eleger suas bancadas na Assembléia e na Câmara Federal. Afirmou, também, que
dará amplas garantias à
Oposição, permitindo-lhe
realizar campanha edm tôda a liberdade.

~'<mji

rior. o ex-vice-presidente
da República, que contrariou todas as expectativas
em tomo dc seu ingresso na
Oposição, afirmou, ontem,
que manteve seu ponto de
vista de não se candidatar
a nenhum cargo eletivo,
pois prefere acompanhar os
acontecimentos
de longe,
ao mesmo tempo que dedicará o seu tempo a suas
aulas na Faculdade de Direito, bem como ao seu escritério de advogacia.
Disse, ainda, o professor
Pedro Aleixo, que retribuiu, domingo, a visita que
lhe foi feita pelo senador
Camilo Nogueira da Gama,
"sua disposição de lutar peIa demorracia fora dr par»

^r^^^^^^^^

tidos, muito embora o presidente do MDB mineiro
tenha ofererido ão ex-vicepresidente da República, a
oportunidade de se candidatar a qualquer cargo eletivo. O senador Camilo Nogueira da Gama, após o encontro com o sr. Pedro
Aleixo, decfarou que "as
idéias e os postulados que
o ex-vice-presidente da República sustenta na atual
conjuntura política coincidem com os princípios
pragmáticos do MDB. no
que se refere às instituições republicanas, à redemocratização do Pais. na
sua plenitude, bem como
cm relação aos direitos das
cidadãos".

n
Governo

]

O presidente da
República chegará
sábado pela manhã
ao Rio e seguirá
pára o Monumento
dos Pracinhas, onde
participará das
solenidades em
homenagem aos
soldados brasileiros
mortos na II Guerra.

Mediei Fpresta
'
homenaqe ma FEB
BRASÍLIA (Sucursal) —
A Secretaria de Imprensa
do Palácio do Planalto divulgou, ontem o programa
oficial da rápida visita que
o presidente Mediei vai fazer a Guanabara, no próximo sábado, quando participará das solenidades comerativas da Campanha da
FEB, na II* Guerra Mundial. O chefe do Governo
desembarcará no Galeão às
8 horas, seguindo de carro
para o monumento dos pracinhas, onde depositará uma
coroa de flores. Haverá um
discurso do general Per-'
nando Bethlem, a entoação
do "Canto ao Expedicioná-

Custo de vida
preocupa Barata

BRASÍLIA (Sucursal) —
— O ministro Júlio Barata
revelou, ontem, que as diretrizes setoriais do Ministério do Trabalho, a serem
incluídas no plano estratégico do Governo, prevêem
a realização de 31 projetos
de impacto, todos eles voltados para a política de
contenção do custo de vida.
Informou também que
dos 5.570 sindicatos brasileiros, apenas 33 \ encontram-se sob intervenção do
Ministério do Trabalho.
Destes, somente 4 ou 5 tiveram decretada a inlervenção do patrimônio das
entidades.
' Disse
que o Governo federal está tomando uma série de providencias destinadas a recuperar o Hospitai dos Servidores do Estado, na Guanabara, onde
já nos próximos dias será
inaugurado um serviço para atendimento de cmergêneia, com capacidade para 65 leitos. Esclarecei;, a
propósito, que a nova admínistvação do IPASE está recuperando todo uir.

andar daquele, hospital onde há 5 anos encontravamse encaixotados diversos
materiais cirúrgicos, adquiridos na Suécia. O sr. Júlio
Barata concluiu anunciando 'de
a reabertura da CarteiEmpréstimos Simra
pies a funcionários públicos, do ÍPASE. A medida,
segundo afirmou, virá combater á vetóadeira agiotagem que se verifica entre
o funcionalismo federal.

DECRETO
BRASÍLIA (Sucursal) —
O presidente da República
assinou decreto regulamentando a aplicação do Fundo Especial destinado a
atender às populações atingidas por calamidades públicas, quando reconhecidas
oficialmente pelo Governo
federal. Dispondo de verbas orçamentárias e outros
recursos próprios, o Fúnrs
será administrado por uma
Junta Deliberativa, integrada por representantes
dos Ministérios do Interior,
da Faienda e do Planejamento.

Censura colide
com a Lei Maior
BRASÍLIA (Sucursal) — O
deputado Alceu de Carvalho, que reassumiu, ontem,
a vice-liderança oposicionista na Câmara Federal,
considerou inconstitucional
o decreto instituindo a censura obrigatória de livros
e periódicos, pois, "tirando
o aspecto formal, o decreto
não envolve matéria de segurança nacional e contraria nossa tradição jurídica
e se constitui na marca do
estado totalitário, porque
providência idêntica só foi
inscrita na Constituição de
37, de triste memória". Assinalou que "todas as constituições brasileiras asseguram a livre manifestação do
pensamento pela Imprensa,
sem censura prévia, isto
desde a Carta do Império.
no art. 174, reproduzida na
Constituição de 91, incorporada na de 34, que declarava expressamente que
a publicação de livros e periódicos independia de licença do Poder Público".
Depois da internação de 37
— prosseguiu o deputado
Alceu de Carvalho .— em
1946, a censura prévia foi
abolida, vigorando o principio da liberdade absoluta
em todas as constituições
posteriores.
Peças
Sete companhias de teatro passaram, ontem, por
um susto, por ter chegado
um rádio, dirigido ao Departamento de Censura,
proibindo a exibição dos

Industriais paulistas g
concluem estudo contra
aumento da taxação do
solúvel exportado.
Menos 0,2% nos juros.
Sodré iicá até fun
do mandato. Salário "
melhor para trabalhador.
Comércio lança Natel >
eni SP. Mediei homenageia
a FEB no sábado.
Costa Cavalcanti diz que
Brasil protege índios.

espetáculos, medida revogada quatro horas depois
uma conlra-ordem,
por
através de telefonema do
próprio diretor da Censura
Wilson
Federal, prof.
Aguiar, dando um prazo de
7 dias, a contar de ontem,
para que as companhias enviem os textos para Brasilia, a fim de serem novamente examinados. As sete
peças que seriam proibidas,
a partir de ontem, e que
continuaram por causa do
telefonema do diretor da
Censura Federal, são: Navalha na Carne, de Plinio
Marcos: A Gata Tarada, de
Dercy Gonçalves; O Rito do
Amor Selvasrem. de José
Agripino e Maria Esther
Sfockler; O Balcão, de Genet, produção de Ruth Escobar: Beijo do Asfalto, de
Nelson Rodrigues: O Comportamento Sexual do Homem, da Mulher e etc,
show de Ary Toledo c Psiu.
Aquele. Abraço, de uma
companhia de revistas.
Hair
Enquanto os representan•tes das sete companhias visadas passavam pelo susto.
chegava de Brasília o ator
Altair Lima, produtor da
peça Hair, que tinha marcado audiência com o prof.
Wilson de Aguiar, voltando
animado com um nôvo certificado de censura, válido
por cinco anos e do qual foi
retirado o termo "espetaculo pornográfico".'

rio", toque de silêncio e,
por último, uma visita ao
túmulo dos pracinhas mortos em combate. Encerrada
a cerimônia, o presidente
Médicl irá para Vila Militar, onde almoçará no quartel do Regimento Sampaio,
regressando à Brasilia, na
'tarde
do mesmo diaj,
Na solenidade no Monumento dos Pracinhas, caberá ao ministro do
Exército, geneíal Orlando
Geisei, ler a Ordem-do-dia
alusiva a data.

áEFORMA
BRASÍLIA (Sucursal) —
Os setores govemistas rea-

giram, com tranqüilidade,
aos boatos que circularam
ontem, no Rio, segunndo os
quais o presidente Mediei
promoveria, de imediato,
uma reforma ministerial- O
ministro Reis Veloso, do
Planejamento citado como
um dos auxiliares diretos do
presidente Mediei, que seria
sasubstituído, desmentiu,
"acabava de
lientando que
despachar com o presidên'
te e êle nada havia falado
a êsse respeito". Pelo contrário, acaba de dar novas
instruções para alguns piroblemas pendentes, ~ finalizou o ministro Reis Veloso;

Itamarati vai
ser restaurado
BRASÍLIA (Sucursal) —
A partir de hoje, o velho
Palácio do Itamarati é patrimônio da Diplomacia
brasileira e da cidade do
Rio de Janeiro e, como tal,
só poderá ser utilizado por
órgãos ou serviços vinculados diretamente ao Ministério- das Relações Exteriores.
Decreto nesse sentido íoi
assinado ontem pelo presidente Mediei, que também autorizou a Chancelaria brasileira a "restaurar
em sua dignidade histórica
a antiga residência do Conde de Itamarati e os demais prédios de interesse
histórico que se construíram ao seu redor". De
acordo com o ato presidênciai, no edifício principal,
• funcionarão somente o gabinete do ministro de Estado e do secretário-geral.
Também por decreto
onpresidencial, assinado "Dia
tem. foi instituído o
do Diplomata!', a ser comemorado em 20 de abril,
data do nascimento do patrono do serviço exterior

brasileiro, o Barão do Rio
Branco.

PARTICIPAÇÃO
BRASÍLIA- (Sucursal)—O presidente Garrastazu
Mediei aprovou ontem, du*
rante despacho com o ministro do Planejamento, os
critérios para aplicação no
corrente exercício do Fundo de Participação dos Estados e Municípios na arrecadação dos Impostos dc
renta sôbre produtos industrializados. Também íoram aprovados os critérios de distribuição, neste
ano, do Fundo Especial
(destinado a reforçar a
receita dos Estados do Norte e Nordeste) e do Fundo
de Áreas Estratégicas (destinado a suprir recursos
para a execução de projetos prioritários do Govêrno). Os respectivos decretos só deverão ser assinados pelo presidente nas
próximas horas, mas sa. be-se, desde já, que serão mantidas, proporcionalmente. as mesmas cotas
de distribuição observadas
no ano anterior.

NÔVO MODELO
DE CARTEIRA
PROFISSIONAL

JAPONESES
PESQUISAM
MINÉRIOS;

O sr. Robert Danneman,
diretor-geral do Departamento Nacional de Mão-deObra, informou ontem que
foi aprovado definitivamente o nôvo modelo da
carteira profissional instltuida pelo Decreto-lei número 926-69. O documento
passará a se chamar Carteira do Trabalho e Previciência Social e terá fôlhas especiais para registrat" informações sôbre a
saúde dos portadores
no
tocante ao 'grupo sangüíneo, fator RH e alergia medicamentosa. Foram suprimidas as partes que consignavam moléstias
des
retrabalhadores. Serão
gistrados os dependentes e
contribuições para o Fundo de Garantia.

A fim de examinar a
possibilidade de assistência
técnica ao Brasil no setor de mineração, chegou
ontem ao Rio uma delegação oficial japonesa, que
deverá reunir-se com o Mi*
nisterio das Minas e Energia, Departamento Nacional de Pesquisas Minerais,
de Pesquisas
Companhia
de Recursos Minerais e Comissão do Carvão Nacional.
A assistência dos japonèses ao Brasil se concentraria. especialmente, no envio de técnicos especializados, eom o objetivo de realizar-se a aprofundar pesquisas sobre minérios de
que o Pais ainda é carente. como níquel, amianto
e carvão.

CGI REUNIDA
INDICA NOVOS
ASSESSORES
A Comissão Geral de Investigações reunida ontem,
sob a - presidência do general Oscar Luis da Silva, designou o sr. Frederico Souza Queirós para membro da
Subcomissão de Investigações do Estado de São Paulo, e aceitou a indicação do
sr. Jocimar Dias de Azevedo para funcionar como
assessor. Durante a Ordem
do Dia da Reunião, foram
apreciados diversos processos
e procedida a distribuição
rins oue se encontravam na
puma.

RESULTADO DO
CONCURSO PARA
PROFESSORAS
A Secretaria de Educação
do Estado do Rio dé Janei-*
ro iniciou, ontem, a dívulgarão dos resultados das
provas realizadas para o
preenchimento de vagas no
magistério primário. Os pri.
meiros resultados conhecidos
sào relativos às Regiões Escolares de Barra do Pirai.
Barra Mansa e Angra dos
Reis. respectivamente- com
188. 216 e 78 vagat. Quanto
às demais regiões, a apuração continuará, hoje. sendo
a seguinte a distribuição,
nue totalizam 3 160 vssras'
Nite-ói. 440: Duque de Caxias. 550; Nova Iguaçu. 535:
Nova FriPetrópolis. 270:
burgo, 182: Macaé. 189:
Campos. 370, e Itaperuna.
158.
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WASHINGTON (Sucursal)
— O ministro Costa Cavaicanti, do Interior, que se
encontra nos Estados Umdos, concedeu ontem entrevista coletiva à Imprensa
afirmando que "a situação
do Índio está em perfeita
harmonia com os princípios
da democracia social e étnica. Muito além do simplista laisses passer dos liberais, o Brasil desenvoiveu uma consciência sócia'
da proteção aos índios. Um
dos patronos pioneiros da
causa indigenista no Brasil, o marechal Cândido
Mariano da Silva Rondon,
após ter consagrado a vida
dos seus ideais, deixou uma
divisa memorável, que até
¦ hoje é a palavra de comando para nossas ações: "anÂfàt morrer' do que matar
&wn índio".
fe^Depois de salientar, pur* 16 joçnalistas representar!tes dos principais jornais e
agências de noticias em
Washington, que o Brasil
tem sido" o alvo especifico
Üe críticas, sob acusação ie
.supostos maus tratos infericionais aos índios, acres
sentou o ministro Costa
Cavalcanti: "Nãó pretendo
combater lendas, tais çooio
a !dos bombardeiros de na*
-palma aldeia indígena na
Amazônia, uma alegação
que combina, em grau ex-traordinário e impossibilidade física com a imagina'ção mórbida. Como os senhores estão plenamente
..conscientes, oi problemas
brasileiros têm -dimensões
continentais e recursos 1»mitados para enfrentar-lhes o desafio. Em conseqüência, o Projeto Nacional
de Desenvolvimento deve
ser, no Brasil, mais do que
em qualquer parte, um catálogo de í prioridades urgentes. De outro lado, con- >
tudo, o Brasil apresenta uni
ativo apreciável dé integra-,,
ção social, já que íómòs..,.
bem sucedidos na estruturação de uma ordem baseada fundamentalmente no
objetivo sadio da igualriade de oportunidades para
todos os cidadãos."
S

INTEGRAÇÃO
"O Brasil — continuou o
sr. Costa Cavalcanti — iniciou um programa de integração gradual- dos- índios,
numa estratégia que dá ènfase à educação e ao treimento profissional, ao mes¦ mo tempo em que preserva
a - integridade cultural dus
. nativos. Para os índios, a
. integração não é uma restrição, mas antes uma expansão para novas diiiicnsoes sociais. Ademais, deve
ser notado que estimativas
grosseiras da população total indígena, no Brasil, variam de cinqüenta para
cem mil pessoas, na avaliação da população total in-

Ministro diz que
índio é protegido
7

O ministro Costa Cavalcanti
declarou, em entrevista
nos EUA, que o Brasil
desenvolveu
uma consciência social
de proteção ao índio*
digena local, muito dispersa
por todo 'avizinha
p Pais, cuja popudos cem
lação se'
milhões. A despeito de tais
fatos, o nosso íncílo tem sido uma presença constante
nas manchetes da Imprensa internacional. Tenho a
convicção profunda' de que
tal campanha decorreu da
própria preocupação do Governo brasileiro associada a
uma infeliz incompreensão
das palavras genocídio e
etnocidio;"
'
Conflitos
"De fato —"continuou —,
a Revolução brasileira de
abril de «4, teve como um
dos seus objetivos primordiais a eliminação da subversão. e da corrupção da
administração pública. Essa
devassa não poupou o antigo
Serviço de Proteção aos índios, onde alguns grupos vinham desviando a organizaCão dos seus objetivos legitimos. Em conseqüência, uma
investigação levada a efeito pelo Ministério dò Interior apontou 53 funcionários
públicos como culpados de
negligência funcional e de
malversação! de fundos púMicos. Esses servidores forp.m punidos, a maior parte.
p-T- demissão sumária e 29
dentre os referidos casos fo«Relevados ao cohhçcimeuto
do Ministério da Justiça, para prosseguimento judicial.
Ainda recentemente, o presidente Garrastazu, Mediei
reforçou determinações _no
sentido de acelerar severa
a""o judicial nos casos em
questão*
Uma explicação simplista,
s coniuanto não menos real,
poderia ser dada para elucidar as origens da acusação
Sé genocídio contra o Brasil:
o termo foi usado, em pri¦meiro lugar, pela próorla cnmissão de investigações. Pates anteriores demonstraram
que não houve jamais no
Brasil qualquer prova de
ain»aça coletiva à população
indígena. Hcuve inevitáveis
conflitos entre índios, expioradores e fazendeiros, mas a
matança certamente nunca
teve aceitação como técnica
de ocupação territorial no
Brás..!. Neste particular, estsinos1 desenvolvendo todos

Bispos preparam
reunião de maio
BELO HORIZONTE (Sucursai) — Foi instalada,
ontem, nesta capital, sob a
ppresidência de Dom Agnelo Rossi, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), na Casa d»
Retiros São José. com a
participação de 70 representantes do clero de todo
o País, que deverá preparar
o temário a ser discutido
na assembléia de maio, a
sér realizada em Brasília,
constando da pauta-dos trabalhos que se iniciam, hoje, a maior participação dos
leigos nos trabalhos da
Igreja, bem como a avaliação do plano pastoral,
visto em conjunto.
Entre os bispos presentes
acha-se Dom Helder Camara que, pela manhã, assistiu à missa num dos últi-

mí _', j

v

mos bancos da Igreja de
São José, tendo-se omitido
a fazer qualquer declaração a respeito de seus re*
centes viagens.
A Conferência que deverá
ser assessorada por Dom Vic;nte Scherer, Arcebispo de
Porto Alegre, foi instalada
com a presença de Dom
Carlos Carmelo Costa, Dom
Jaime de Barros Câmara,
Dom Alberto Gaudêncio,
Dom Aloísio Lorscheider,
Dom Eugênio Sales, -«Dom
Tomás Bauduino. Dom Gabriel Bueno Couto, Dom
Arcángelo Oerqua, Dom
Avelar Brandão, Dom Geraldo Maria Morais Penido. Dom José Costa Campos, Dom José Maria Pires,
Dom Walfredó _Tepe, além
de dezenas de padres e cléri gos.

V- ;,V-lh.,;

soes Religiosas têm contribuído com dedicação e sacrifíçio pessoal para a prestação de assistência aos Indios e o Governo .'brasileiro se propõe prosseguir e
expandir
'igrejas essa participação
Naà Fundação
das
'
cional do índio.

"O antigo Serviço de
Proteção aos índios — disse o ministro Costa Cavaicànti— foi substituído peIa Fundação Nacional do
índio, cujos propósitos consistem em proteger as terras dos índios [e auxiliar as
tribos na preservação dos
seus próprios costumes, simultâneamente com a aceleração da integração gradualista do Índio na socier
dade rural e agrícola brasileira. Essas diretrizes coinendem, aliás, em toda a
linha, com a Resolução n">
107, da Organização Internacional de Trabalho, ratificada pelo Governo brasileiro em 66. Cooperação
internacional também foi
oferecida à Fundação pelo
Ministério do Interior aos
Estados Unidos.da America e jpor organizações internacionais, tais como à Cruz
Vermelha. O Governo brasileiro acolherá com agrado novas perspectivas de
apoio externo e compreensão, com o objetivo de
a maré do
transformar
sensacionalismo eivado de
preconceitos em cooperação cordial, dada a magnitude dos problemas nesse
campo e o limitado desenvolvimento" atual dos recursos e da tecnologia específica. Ademais, as Mis-

Outro ponto que merece
menção é a Guarda Rural
Indígena, de criação recenfe. Trata-se de instituição
de autogovêrno indígena,
voltada para a orientação
das tendências naturais do
índio, no sentido de autoorganização das suas apttdoes, numa sociedade integrada. A fim de traçar um
quadro objetivo da situação
do índio no Brasil, citaria
impressões recentes de aiguns conhecidos jornallstas, que recentemente visítaram parques e comunidades indígenas brasileiros. O
Field, por
sr. Michael
exemplo, do Daily Teierraph, de Londres, asseverou que o Parque Nacional
do Xingu é o nobre monumento de um trabalho abnegado e um símbolo da
Intenção do Governo brasileiro, no sentido de desenvolver os melhores esforços para a defesa e o desenvolvinfento dos índios.
Le Soir, de Bruxelas, depois de entrevistar cerca
de trinta personalidades
que consagraram a vida a
trabalho em prol dos indios, qualificou de ridículas
as acusações que vêm sendo erroneamente dirigidas
j»ntra o meu País. O sr.
Wiggs. do Times, de Londres, um jornalista que prejenciou os processos de.Nu• remberg, negou categóricamente a existência de matsnça de índios no Brasil,
depois de uma visita minuciosa às reservas e.comuniçjades indígenas brasileiras.
Nessas condições — frisou —. apreciamos essa
oportunidade de apresentar
nossos problemas e nossa
política relativamente aos
índios brasileiros. O Govêrno brasileiro manifesta a
sua esperança de que a imprensa poderá e certamente compreenderá nossa situação, apoiando nossos esforços para mobilizar todas
as forças, inclusive a cooperação internacional, para fazer do índio brasileiro um membro integrado da
sociedade. Todos sabemos
que já se foram os dias em
que Balzac podia comparea Imprensa às mulheres
em virtude da arte fascinante de forçar-nos a crer
em mentiras^que se querem
apresentar como verdades"
concluiu o ministro Costa
Cavalcanti.

CONSTRUÇÃO DA
UNIVERSIDADE
DO TRABALHO

ARENISTA QUER
QUE CANDIDATO
FIQUE NO POSTO

BELO HORIZONTE. (Sucursai) — O professor
Agnelo Corrêa Viana, iprimeiró reitor da Fundação
Universidade do Trabalho
de Minas Gerais (UTRAMIG), informou ao governador Israel Pinheiro ter
sido assinado, no dia 4 último, contrato para a execução das obras de construçãc da sede da universidade e do seu Centro de
Educação Técnica.

BELO HORIZONTE (Sucursa]) — Alguns líderes
da ARENA mineira estão
dispostos a pedir a inclusito, no estatuto que irá
disciplinar as inegibilidades, de um dispositivo que
faculte a, permanência, em
funções administrativas, de
candidatos aos postos eletivos. Dessa forma, os que
pretendem concorrer às sucessões estaduais não seriam obrigados à desincompatibilização.
Alegam para tanto ns
arenistas mineiros, em deíesa da tese, que os candidatos a governadores, mesmo permanecendo em suas
funções administrativas não
tém, pelas características
especiais que cercam as
eleições indiretas, condições
para influir no proc.-^ío dc
. escolha nas assembléias legislativas.

os esforços possíveis para minimizar esses proolemas, embora reconheçtunos-que é impossível eliminar todos os
abusos, em virtude da extensão territorial do País. A
questão indigenista, desencadeada por desinformação,
provocou novas acusações de
alguns antropólogos, que preferem uma atitude estática e
passiva com relação à pieservação dos hábitos e costumes dos índios. Diante das
olijeções dessa natureza, afirmo como política oficial do
Governo brasileiro, a integração gradualista. Os nativos não podem ser imobllizados como monstruosidades
em museus da selva, por
amor a uma suposta pesquish, se a sua herança cultural
deve persistir, como acreditamos que possa". .

Compreensão

• A firma vencedora da
concorrência dará andamento às obras que foram
iniciadas já que os trabalhos preparatórios estiveram a cargo da comissão de
obras da ' própria UTRAda
MIG. A nova sede
UTRAMIG e do Centro de
Educação Técnica serão erguidos em terreno doado
pela Prefeitura de Belo Horizonte.
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O Diretor do Departamento de Administração, obJetivando a seleção de pessoal para execução dos trabalhos Inerentes à mecanização dos serviços Municipais, comunica aos senhores servidores que estarão
abertas, no período de 16 a 20 do corrente mês naque!e Departamento, as inscrições para o Curso de Pro«ssamento de Dados, o qual será precedido do com. petente teste de Aptidão.
As inscrições estarão restritas aos servidores Municipais portadores de certificado de conclusão do
Curso Ginasial.
Nova Druaçu, 13 de fevereiro de 1970.
JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO SOUZA
Diretor
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O Diretor do Departamento de Administração,
com vistas no disposto no Capítulo IV — Art. 15 —
das Instruções Especiais aprovadas pelo Decreto n? 917,
de 19 de dezembro de 1969 e que regulam o concurso
público para preenchimento dos cargos vagos de Des'pachante
Municipal, comunica aos Senhores cândidatos qu* a prova de Português marcada para o dia 19
do corrente mês será realizada no Instituto de Educação às 10 horas.
Comunica, ainda, que as provas seguintes serão
realizadas no mesmo local e horário, do dia 26 próximo vindouro, i qual somente concorrerão es candidatos habilitados na prova de Português.
Departamento de Administração, 13 de fevereiro
de 1970.
JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO SOUZA
Diretor do D.A.
WO

Securitários vão
apresentar ao
ministro do
Trabalho memorial
solicitando
reformulação da
política salarial.

i__l

JOÃO DUARTE, filho

Sacrifício menor
dos assalariados
Fazendo menção a pronunciamento do ministro
do Trabalho, professor Júlio Barata, no Congresso
a deNacional, contendo
"nos últiclaração de que,
mos cinco «nos, a ¦ maior
parte' dos sacrifícios no
combate à inflação wvaiu
sobre os ombros dos assalariãdos", o Sindicato dos
Securitários da Guahabara
ehviou àquela autoridade
oficio, manifestando a- esperanca de que, o reconhecimento desse fato leve o
a tomar as medigoverno
"necessárias
para atedas
nuar dentro dos limites do
possível a atual situação de
dificuldades dos trabalhadores.
O documento assinado
pelo sr. José Antônio Gomes, presidente da entidade, lembra que, no período
citado, embora tivesse sido
promulgado um conjunto
de leis bastante rígidas no
que se refere aos reajustes
salariais, não foram adotadas, em contrapartida, medidas realmente sérias visando a um controle efetivo de preços, mesmo do

que há de mais essencial —
e
alimentação
moradia,
saúde. Pleiteia uma modificação da política que vem
sendo seguida, no sentido
de facultar aos'trabalhadores a possibilidade da comremuneração
de
quista
compatível eom as suas necessidades e com o valor
de sua participação no desenvolvimento nacional. Em
seguida, frisa que o trabaIhádor consciente hão reivindica volta a uma fase
de demagogia onde os aumentos concedidos — também inferiores à realidade
— eram rapidamente exuvidos pois desvalorização
diária da moeda, mas que
O
lhe seja feita justiça.
Sindicato dos Securitários
propõe, finalmente maior
controle sobre os lucros das
a
empresas e assegurada
participação do trabalhador
nesse lucro: valorização do
tempo de serviço do empregado: estabelecimento de
salàrios-mínimos profissionais e não apenas regio*
nais: e restabelecimento da
igualdade do direito de férias para todas as categorias profissionais.

Readaptação
O presidente Médjci assinou decreto que lhe foi
encaminhado- pelo ministro
Mário Andreaza, aprovando
a classificação dos cargos
de nivel superior do DNER,
com base na Lei 4345'64..
As vantagens financeiras do
enquadramento vigoram a
partir de 1 de junho de
1964 e o DNER definirá
todos os casos de acumulação de ca*rps existentes,
no sentido de resolvê-los
dentro do prazo de 90 dias-

m

Em outro decreto, o presidente da República concedeu readaptação a um
grupo de funcionários da
Administração do Porto do
Rio de Janeiro. Esses func i o nários encontravam-se
exercendo funções diversas
das dos cargos que possuiam na escala funcional,
sendo que. em alguns casos,
a readaptação atinge servidares que se diplomaram
em cursos universitários.

Estimados em
NCr$ 2 milhões os
prejuízos causado*
pelas chuvas à
Usina Siderúrgica
São José, em
Utinga.

Siderúrgica teve
prejuízo vultoso

SAO PAULO (Sucursal) —
O diretor da Usina Siderúrgica São José, general Aloisio Paulino de Oliveira, afirmou ontem que a empresa
que dirige, localizada na
Avenida do Estado, 5.200,
em Utinga, sofrerá um prejuizo da ordem de 2 bilhões
de cruzeiros antigos
por
causa das enchentes que tiveram inicio no último domingo. Pelo mesmo motivo, o sr. Gilberto Chamma,
diretor de uma empresa industrial instalada ao lado
daquela siderúrgica, mas já
no distrito da Vila Prudeiite, assegurou que os prejuísos causados à sua indús*
tria — sem considerar a perda de multa matéria-prima
— alcançará a cifra dos 150
milhões de cruzeiros velhos.
Ambas as firmas tinham
contratos com países estrangeiros para exportação de
seus produtos. Da Siderúrgica deveriam seguir para
os Estados Unidos, Argentina e Espanha, mais de 10
mil toneladas de perfilados,
devendo agora o movimento
da empresa ficar paralisado
por uns 15 dias. o que, talvez. venha refletir no fomecimento em tempo préviamente acertado pelos prazos
contratuais. A indústria de
tecelagem havia conseguido
contratos para a exportação
e deveria iniciar a produção
para tal fim nos meados
desta semana, plano esse que
teve de ser alterado devido
aos dias em que deverá ficar
inativa.

Mortes e ruínas
Enquanto estas divisas
correm o risco de ser canalizadas para o nosso Pais,
outros fatos lamentáveis tor-/
nam-se conhecidos, como
mortes, pessoas desabrigadas e feridas, além de ruinas de moradias e paralisa-

çáo total das atividades em
determinados centros.
No município de Itaquera,
o operário Fausto Brandão,
que foi soterrado por um
muro na altura do número
1.555 da estrada de Itaquera, chegou a ser socorrido
com vida no Hospital S.
Marcelina mas, antes de ser
medicado, veio a falecer.
No mesmo distrito, defronte ao número 104 da Rua
Francisca Emilia, um desconhecido morreu quando
tentava fugir à avalancha
de água ao meio da qual se
encontrava. As autoridades
de Itaquera acreditam que
éle tenha morrido vitima dí
um enfarte, provocado pelo
esforço físico feito na oportunidade.
Ao lado dessas duas mortes, foram ainda registrados
nessa região atingida pelas
enchentes, ferimentos em
Márcia Maciel da Silva,
Claudionor Vieira dos Santos r- Jovino Veira dos Santos que foram socorridos no
Pronto Socorro de Tatuapé,
rnquanto que para o Pronto Socorro de Moóca foram
encaminhados e casal Joaquim Machado e Ana Vieira
de Brito Machado que recebeu ferimentos quando fugia de sua morada ao ser
tomada pelas águas.
Por volta das 3 horas de
ontem, mais 22 famílias
eram desabrigadas na Vila
Manchester, a mais atingida, em virtude das enchentes que castigaram com
maior ímpeto, na madrugada de ontem, a Penha, TaTtaquei-a,
Carão,
tuapé.
Pari,
Carandiru,
Mooca,
Brás e Parque D. Pedro II.
Mais de vinte chamados, A
mais diversos, foram feitos
ao Corpo de Bombeiros para atender casos de desabamentos, pessoas tlhadas e
moradias inundadas.

Tem-se -falado muito em renovação de va- m/g
lòres na política, um rejuvenescimento de m
quadros para o qual já se preconizou até a g
abertura de escolas, tipo Escola Superior de ^
Guerra, a famosa Sorbone, e concursos, tipo _^
DASP, com mensuração de tíUdos e compo- -O
»
sição de exercícios.
A afluência de gente nova a qualquer
ramo da atividade humana depende menos
da vocação que dos estímulos. A vocação pode
explodir, algumas vezes, e afirmar-se mesmo
em ambiente contrário. Os estímulos, ès.s-c-;.
são quase tudo. Vence, por exemplo, uma r-evoluçâo e êste fato é um estímulo da maior
espécie, pululando revolucionários em torno
de todos os postos, sempre gente nova, afobada. com o ânimo vivo de construir e, principalmente, antes de tudo, de derrubar para reconstruir. Se é de militares a revolução, nos
militares atingem os estímulos e das fileiras
surgem, vigorosos em seus intentos, os estimulados. E a renovação de quadros se dá dc
qualquer jeito. E eles vão ficando, selecionados pela própria luta, até que envelhecem
também. Em 1930, foram os tenentes dos quais
vários permaneceram até hoje quando, já às
portas do último ato, estão sendo substituídos
pela nova onda.
É preciso não esquecer, porém, nessa ànsia de rejuvenescimento, que politica é uma
arte civil. A ela se destinam os civis ou, nela,
se civilizam os não civis, tomando-se o termo,
bem entendido, no sentido de tornar-se. o homem. civil e não no de fazer-se refinado. Outro dado a considerar, será o da experiência
em vida pública. Nada há que a substitua,
nem cultura, nem açodamento. Só de vivência ela é feita. Tanto que, vem revolução, vai
revolução, sobem homens novos aos pincaros
e os eíperientes, os que adquiriram vigência
efetiva, permanecem, quase que eternizados A
fulminante carreira de um moço, como esse
dinâmico Jarbas Passarinho, que demonstra
perfeita vocação, absoluta adequação à vida
pública, jogando em qualquer posição, nunca
chegará a ameaçar a experiência, a vivência
dejum Gilberto Marinho, por exemplo, deputado. senador, presidente do Senado, sempre
candidato a qualquer posto alto, candidato
para dar conteúdo ao posto e não para receber as gloríolas da posição, pois a qualquer
honrará, a qualquer dignificará, todas aquém
de si mesmo, todas dignificando^se com êle.
Nem tão drástica poderá ser a idéia da
renovação pela idade. Recentemente vimos,
mesmo, que a própria idade jovem fulminou
um candidato, que só não o foi a sério porque
tinha, apenas, nos ombros, três estrelas de
homem moço e não as quatro do homem maduro.
A política é, porém, uma seleção de populuridade íima vez que só se realiza através
de eleições. Logo, não é pelo candidato que se
renova. É pela renovação do corpo eleitoral,
pela dignificação do voto, pelo alevantamento
cultural do povo, pela vida econômica firme,
pela eleição levada a sério, em última palavra. Um eleito é, sempre-, um resultado..,

Tribunais Superiores com
novos regulamentos
BRASÍLIA ( Sucursal) —
Por força dos novos regulamentos, o STF, o TFR e o
TSE voltarão a funcionar,
na próxima semana, mudados pela Constituição. No
Supremo Tribunal Federal,
haverá menos atividade,
porque sua competência foi
reduzida, o que não ocorre
no Tribunal Federal de Re-

POE MÁGICA
Novo livro do poeta
JOSÉ DE ANDRADE BELLO
A venda nat Livrarias SanfAnna e Entrelfvrw
9868

cursos, que teve «ua com*
peténcia ampliada.
Por força da nova Constituição, a Justiça federal
julgará também causas trabalhistas, em que a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal fôr
interessada na condição de
autora oú ré.

I. N. P. S.
COORDENAÇÃO DO BEM-ESTAR
COMUNICADO
A COORDENAÇÃO DE BEM-ESTAR comunica que o INPS subvencionará as entidades beneficentes e consideradas de utilidade pública,
especializadas no atendimento de menores excepcionais.
Os pedidos serão dirigidos, até o dia 15
março de 1970, no horário de 14 às 16 horas,
SERVIÇO SOCIAL, na Rua São Pedro, 24, 5.°
ciar, onde serão prestados esclarecimentos aos
teressados.

de
ao
anin-

Os pedidos deverão conter:
a) estatuto da entidade;
b) cópia da ata da assembléia que elegeu a
última diretoria com o respectivo mandato;
c) citação do decreto que considerou a entidade de utilidade pública e data do Diário Oficial em que foi publicado;
d) atestado de idoneidade da entidade, firmado por autoridade local (ex-Magistrado, Prefeito, Promotor Público);
e) certidão do Registro da entidade no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC;
f) relatório da entidade referente ao último
exercício anterior ao pedido;
no
g) especificação dos critérios adotados
caso de participação financeira do segurado responsável pelo menor;
h) Certificado de Regularidade de Situação
(CRS) perante o INPS.
O Instituto se reserva o direito de recusar
ouaisquer propostas que, a seu critério, julgar
contrárias aos seus interesses.
LAURA BITTENCOURT COSTA
Coordenadora de Bem-Estar
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A Associação
Médica do Estado
da Guanabara, em
nota oficiai
distribuída ontem,
manifestou
estranheza pela
nomeação do
médico Pedro
Kassab para relator
da comissão
encarregada de
avaliar o Plano
Nacional de Saúde.

BELO HORIZONTE i_iii.lisiili — Duzentas pessoas, repi .sentando um sexto da população atual, estáo ve.dindo nas favela., de Belo
Horizonte e nos último* dez
anos, segundo previsões em
forma de projeção, essa população cresceu em 2!)!) por
cento, enquanto as moradas
cm igual período aumentaram
cm apenas 168 por cento.
O.s dados, agora divulgados, foram apurados por
setores especializados cH Secretaria do Trabalho e BemEstar Social, com base num
levantamento feito há quutro anos passados. Nesse periodo, pesquisa em 79 favelas
então conhecidas revelou que
metade da população lavelada situava-se na faixa etána de 0 a 14 anos, enquanto o.s maiores de no anos correspondiam a -'.35 por cento,
A explicação, pura o.s .sociólogos, é de que isto aearreta um Índice de dependeucia superior a 50 por cento
otl _.'am, mais ria metade
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Médicos contra o
relator do plano

A* Associação Médica do
Estado da Guanabara elisIribuiu ontem nota oficial
contrária à nomeação do
sr. Pedro Kassato para relator da comissão que estuda o Plano Nacional tie
Saúde. A nota na íntegra
c a seguinte:
• A Associação Médica do
Estado da Guanabara sen1e-se no dever de maniíestar sua estranheza diante
da designação do presidente da Associação Médica
Brasileira para relator da
Comissão encarregada de
avaliar o Plano Nacional
de Saúde.
C: ...prometido inteiramente com o Plano desde
o primeiro momento do seu
lançamento, o presidente
da Associação Médica Brasileira não poderia postular
o cargo nem deveria acei-

derivam do Inadequado sistema do INPS, onde a livre
escolha é substituída pelo
agenciamento de doentes e
onde o estímulo ao aperíeiçoamento dos serviços médicos é substituído pelo tráíego de influências, em preJuízo do próprio serviço pres. tudo.
Dizem os dirigentes que
com estas afirmações não
concordam as autoridades da
Previdência Social, aiegando que os desmandos porventura existentes são apenas
Uma conseqüência do gigantismo do próprio Instituto,
único grande prestador de
assistência médica no Pais,
O assunto permanece em
aberto, não podendo as investigações se ¦ limitar apenas ao Flano Nacional de
Saúde, mas sim estender-se
ao serviço de assistência médica da Previdência Social,

Epidemiologista
não vê ameaça
Os epidemiologistas Sérgio Franco e Alírio Macedo Filho, da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, tranqüilizaram ontem a
do País, afirmanpopulação"nenhum
do que
nôyo fiagelo ameaça toda a humanidade". conforme notícia
veiculada por um matutino, com base em telegrama
chegado dos Estados Unidos a respeito de um vírus
desconhecido da Nigéria,
que fêz algumas vitimas,
inclusive nos EUA. .
Frisaram aqueles medicos que a notícia veiculada refere-se a um projeto
de pesquisa sóbre ura determinado vírus como líá
vários outros projetos de
"Popesquisa semelhantes.
rém, as mais recentes publicações do Centro Nacional de Doenças Transmissiveis, onde aquela pesquisa
está sendo feita, não fazem
qualquer referencia escandalosa sóbre o'assunto" —
acrescentaram.
Segundo os epideiniologistas do Ministério da
Saiidc, o fato de se construir um laboratório semelhante ou parecido com o
das areias da Lua, não quer

¦

l.o CADERNO

CORREIO DA MANHÃ •— Rio do Janeiro, •_.* feira, 18 de revereiro de 1970

Irregularidades
são denunciadas
Segundo informações dos
dirigentes das comunidades
de saúde, diversas irregularidades estariam ocorrendo em
vários Estados oiide o INPS
presta assistência médica
acrescentando que, os responsáveis pelas Agências do-Instituto, os hospitais e os próprios médicos não estão
alheios ao problema. Cobranças de diárias inexistentes,
super-faturamento nas contas médicas, operações desnecessárias, agenciamento de
doentes sistematicamente encaminhados a determinadas
casas de saúde em prejuízo
das demais, são algumas facêtas que compõem o complicado labirinto dos serviços
médicos aa Previdência Sociai.
Com tais .afirmações alegam os dirigentes das comunidades de saúde que a solução a ser adotadas é o Piano Nacional de Saúde, uma
vez qué tais irregularidades

. ¦

dizer que o vírus a ser nele
pesquisado ameace a humanidade. Trata-se de levar
a outras doenças a técnica
avançada da Medicina Espacial.
"O Centro Nacional de
Doenças Transmissíveis, do
Serviço de Saúde dos Estados Unidos, situado em
Atlanta, mantém permanente contato conosco, através do envio de publicações; nada sôbre a febre de
Lassa, mencionada no tele«rama procedente de Nova
York, é ali referido" — disAfirmaram, ainda, que o
fato de um pesquisador haver morrido durante o exame de casos da febre da
Nigéria não acrescenta nada de novo à história da
Medicina, pois vários outros
pesquisadores têm sido vilimas do seu trabalho. "No
momento — concluíram —
há vários vírus sendo estudados, em todo o mundo,
para serem isolados, a fim
de se ver os seus efeitos no
organismo humano. O virus de Lassa, na Nigéria,
seria mais um desses, pelo
visto ainda não isolado."

tar a tua indicação em jface do evidente facciosismo.
Falta-lhe além disso; a
serenidade
indispensável
para a elaboração de um
trabalho destituído de parcialidade que servirá de
orentação 'à política governamental.
Ainda recentemente o
presidente da Associação
Médica Brasileira, através
cio jornal da entidade de
classe, recomendou a separação das atividades de assistència médica e de. me:dicina
preventiva, nds preciseis termos, preconizados
pelo Plano Nacional de
Saúde e praticada nas
áreas experimentais.
Entretanto,. dentro da
orientação consagrada pela
Organização Mundial de
Saúde, a Congregação da
Faculdade -de Higiene e.
Saúde Pública da Univer-

sifiade de São Paulo afirma
textualmente que "a. lmplantação do Plamo Nacional de Saúde implicará no
agravamento da injustiíicável e obsoleta dicotomia
entre as atividades de medicina preventiva e cura_T ...
tiva."
A Asosciação Médica do
Estado da Guanabara confia que os membros da Comissão e, especialmente o
ministro da Saúde, não
permitam o trânsito de. heresias dessa natureza * em
assunto de interesse da
saúde da popjilação brasileira e que, condenando o
Plano Nacional de Saúde,
seja definitivamente próscrlto o regime de livre escolha e pagamento por unidade de serviço, bem como a privatização da estrutura governamental de
saúde.

Favelas

Em Belo Horizonte as favelas são geralmente consi unidas de barracões de maceira. zinco ou tijolo, situam-se na periferia, mas.
como cm todas as grandes
cidades, sáo agrupamentos
residenciais desprovidos oe
rede sanitária, luz. água eniunaria c outras necessidades
mínimas, determinando um
alto grau de promlseuitiaclp,
rie mortalidade — principalmente infantil — e conta-
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______ está contaminada
A poluição das águas da
baia da Guanabara e a contaminação de cidades da
Baixada fluminense reuniram o governador Geremias
Fontes, o secretário de Águas
e Saneamento e os prefeitos
de Duque de Caxias, São
João d? Meriti eMagé, ontem, no Palácio Nilo Peçanlip.. O governador e os deda. reumais participantes ¦plano
de
nião traçaram um
ação para dar uma solução
racional aos problemas de
saneamento da região.
As fontes de poluição foram identificadas no lançamento de detritos in natnra,
resíduos de fábricas, lixo e
óleo de navios nas águas da

baia da Guanabara. A explofão demográfica na baixada, por outra parte, toma
deficiente a rede de esgotos
sanitários, tudo isso agravado pela falta-de-ossasde eliminação em diversas localidades.
Campanha

O sr. Geremias Fontes declarou' que a reunião de ontem marcou o inicio de uma
campanha "com objetivos a
curto, médio e longo prazos,
cemeçando pela obrigatoriedade da construção de fossas em todas as residências
e a • severa fiscalização,
orientação . segura e financiamento do governo". Na

Farmácia poderá Nilópolis pode
vender atestado ter intervenção
Durante a entrevista de
ontem na sede da Sociedade d_ Medicina e Cirurgia
rio Rio de Janeiro, o sr.
Júlio Sandersom de Queiroz, presidente daquela entidadi., féz o lançamento
oficial do atestado médico
que será vendido nas farmacias ao preço de um cruzeiro novo e que poderá
servir para abono de falta
tios usuários.
Segundo informou o sr.
¦Tulió Sandersom, com a
venda do atestado pretende a Sociedade de Medieina e Cirurgia dinamizar
uma série de programas
tais como de assistência sociai compreendendo assistência financeira aos médicos, amparo à família do
médico falecido, assisténcia educacional aos filhos
dos médicos e na parte cultural científica, comprar livros e revistas nacionais e
estrangeiras, adquirir projetores e duplicadores as-

sim como materiais didátitos e financiamento de
cursos dados por professores nacionais e estrangeiros.
Experiência
Afirmou o sr. Júlio Sandersom que a experiência
da venda do atestado não
ó nova pois nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e
Bahia, já vem sendo usada com grande sucesso podendo o médico se quiser,
adquirir na sede da Societlade o atestado e fornecer
gratuitamente aos usuários.
Arrecadação
Disse o sr. Júlio Sandersom que a arrecadação
do dinheiro apurado na
vinda dos atestados será
feita pelo Sindicato dos
Proprietários de Farmácia,
e que servirá também para
financiar o Congresso Brasileiro de Medicina que será re.üizado na Guanabara
em novembro próximo.

Vai bem a luta
contra malária
O responsável pelo programa da varíola da-.Organizacão Mundial de Saúde, dr.
Paul Wherle, esteve ontem
com o ministro da Saúde,
prof. Rocha Lagoa, a quem
afirmou que a campanha ae
erradicação daquela doença,
no Brasil, decorre excelentemente.
O dr. Paul Wherle féz restiiçôes, porém, aos nossos
médicos, por não comunicarem os casos de varíola de
que cuidam e tendo ouvido
dos especialistas brasileiros
que o acompanhavam que o
Ministério da Saúde também
gostaria muito que as notificações fossem feitas regularmente, o que em verdade não
acontece.
Inspeção

Tendo viajado pela Índia e
pela Tailândia, antes de vir
ao nosso Pais, o dr. Paul
Wherle — que é talvez a
maior autoridade mundial
em varíola — acaba de viS-ffir diversos Estados brasileiros onde a Campanha de
Erradicação da Varíola, do
Ministério da Saúde, se acha

em "fase de ataque". Poi ã
Bahia; Minas e Rio G ande
rio Sul, tendo afirmado que
tudo vai bem no combate á
varíola no Brasil. Manifestou o dr. Paul AVherle a necessidade da vigilância, em
todo o Pais, após a erradicac:;*o da varíola, pondo os recursos da OMS à nossa dispotfção para a formação de
novos técnicos em varíola,
que se encarregarão justamente daquela vigilância póscombate.
Na sua visita ao ministro
ria Saúde, o dr. Paul Wherle
se achava acompanhado, entre outros, pelo médico brasileiro Mário Ferreira, supervisor das Campanhas de
Erradicação de Endcmias do
Ministério da Saúde, o qual
esclareceu que a Organização
Mundial de Saúde tem ajudado muito o Brasil na luta
contra'a varíola, oferecendonos viaturas, pistolas injetoras para vacinação em massa e assistência técnica.

Favelas da capital
mineira abrigam
duzentas mil pessoas

ri;-, população favelada é
considerada economicamente
improdutiva. Outros dados
colhidos revelaram, no setor
de instrução, que 42r:- dos
habitantes favelados são representados por .letrados,
No capitulo dus profissões rieclaradas, a maioria era rie
servente rie construção, seguindo-se rio empregadas ciomestiças, pedreiros, lavadeiras, biscateiros. funcionários
e militares — da Polícia Militar.

mmmua na Baixada

minação endêmica largamen-'
le difundida.
As favelas localizam-se irremediàvelmente em terrenos
invadidos ou propriedades
municipais, problema este
que está sendo enfrentado
pela Prefeitura, na base da
desocupação violenta, através de um organismo policiai- Feita a denúncia, os
agentes policiais comparecem ao local, dão prazo rie
alguns dias para a desocupacão, oferecendo, em troca,
pequenas importâncias em
dinheiro, transporte e aprovéitámento do material apliaido na benfeitoria. Este slstwna tem beneficiado a grandes proprietários urbanos,
destacando-se em B. Horizontr. um banqueiro e deputado, cujos lotes, somente os
invadidos, são em número de
in mil aproximadamente.
Auxilio

Vmn lei municipal, votada pm 1957. instituiu uma

-M___________________________M_É_É__I

"taxa dc habitação
popular", incidente sôbre todo e
qualquer alvará dc construcão. Com estes recursos foi
criado o Departamento Municipal de Habitações e Bairro Populares, que acabou
construindo um conjunto residencial e levando alguns
melhoramentos para algumas favelas, até que desçobriu-se que tal tipo de auxilio estava concorrendo para
aumentar a favelização. Hoje é um órgão prejudicado
pela ação do BNH, embora
continue cobrando as taxas
c as prestações de lotes municipais recuperados.
Na atual administração de
Belo Horizonte não se registra qualquer ação para combater ou mesmo equacionar
o problema das favelas, apesar de o prefeito Souza Lima
ter desafiado, em recente entrevista, que lhe fosse apontado alguma grande questão
que náo tivesse sido resolviria por seu governo.

Com a adaptação da Constituição fluminense à' Carta
Federal, o governador Geremias Fontes poderá decretar
a intervenção estadual no
Município de Nilópolis. independeutemente de autorizacão da Assembléia Legislativa, bastando que Submeta o
ato ã apreciação dos deputados, decorridos cinco dias
de sua publicação.
Nos méis políticos fluminenses admitia-se, no entanto, que o decreto de intervenção estadual naquele municipio, pela legislação politica vigente, somente poderá
ser editada depois de cassa-*
dos os mandatos de prefeito
(afastado), sr. João Cardoso,
e do .atual prefeito, sr. Gilberto Castro Rodrigues.
Intimação
O delegado Newton Watz
intimou; ontem, o ex-prefeito e atual deputado estadual
João Batista da Silva, para
prestar depoimento, hoje, ás
Uh, sóbre as denúncias contra êle formuladas pelo promotor Hugo Roma. Decidiu o
policial, ouvir amanhã, o exfuncionário Aniz Abraão —
apontado como uma das peças de acusação contra o
prefeito afastado — ,e que
afirmam vir ganhando sem
trabalhai- durante a administração do.prefeito, (afastado)
João Cardoso, embora tenha
sido nomeado pelo sr. João
Batista da Silva.
O delegado Newton Watz,
que desde a madrugada de
ontem, juntamente,- com os
investigadores Rubens, Ataíde
e Comissário Aristides, vem

primeira fase, atuarão conjuntamente a Secretaria de
Saúde, a CODERJ Imobiliária, a Secretaria de Águas
e Saneamento e a SUCESA.
As industriai, ali já implantadas serão obrigadas a iniciar a construção de sistemas de tratamento des rcsíduos e ficarão proibidas as
instalações de novas fábricas
que deixarem de atender a
esta exigência.
A campanha, em sua fase
seguinte, terá como ponto
principal a Interligação .ias
fossas aos sistemas primarios de esgotos, de acordo
com o projeto elaborado e
baseado em dados corretamente levantados.

A longo prazo, o governo
cuidará do sistema completo de esgotos, interligado ao
interceptor oceânico, e do
levantamento geral do problema, através de concorrência pública para o projeto
definitivo, nos moldes do
sistema integrado de abastecimento de água da Baixada fluminense.
Quanto â bafe da Guanabara. o govêmo do Estado
do Rio Iniciará gestões junto ãs autoridades federais •
cariocas, sobretudo da Capitania dos Portos. O objetlvo imediato é reduzir ao máxinio a poluição provocada
por navios e fábricas que
lançam óleo e detritos industriais nas águas da baía.

Caxias terá
casas populares

com 30 metros de vão no
Prosseguem em ritmo
gastos
4.° Distrito, cujos
acelerado as obras de consatingirão a aproximada-, j
trução de um Centro de
mente NCrÇ 120 mií.
Tr_ag.m na cidade do Caxias em convênio com a
Economia
j
COHAB-RJ (com verba lidisse, por outro lado, que
berada pelo Ministério do
conseguiu uma economia de
Interior), a fim de permiInquérito,
dois bilhões de cruzeiros
tir moradia provisória à
'
velhos — preço anterior- j
O promotor Hugo Roma
população em caso de camente fixado na hipótese
declarou que está disposto a
lamidade pública ou quandenunciar todos os ex-prefeide uma indenização — pado a municipalidade ou o
tos de Nilópolis, informando
ra os cofres de Caxias, ao
próprio Estado do Rio deiniciar qualquer
obter da firma Nery Marsejarem
que aguarda, apenas, algumas
informações para pedir a
tins a doação à Prefeitura
processo de desfavelização.
abertura de inquérito polide uma área com 165 loO Centro de Triagem,
ciai contra o atual prefeito,
tes, na entrada da cidade,
localizado na Vila Rosário,
sr. Gilberto Castro Rodrigues.
à margem «direita da Avepara a construção do priO promotor preferiu não fanida Presidente Kennedy,
meiro parque do municílar sôbre intervenção em Ni- ' numa área com 2.500 m2,
pio.
lópolis, ressaltando que a deterá inicialmente 40 casas,
A doação permitiu ao
¦
cisão, agora, pertence ao gosolucionar um
deverão ser ocupadas
Executivo
que
vénio estadual, em face da
primeiramente por inúmeproblema que se arrastava
nova Carta, ou do Ministério
ras famílias que há mais de
há mais de 20 anos, uma ,
da Justiça.
dois anos estão alojadas em
vez que a área — onde
Depois de afirmar que tem
um galpão da fábrica Marexistia um loteamento cogtido todo o apoia da Procuramicoc, após terem sido vinominado Parque Duque —
doria Geral do Estado, o sr.
timas das enchentes que
nào obtivera liberação da
Hugo Roma revelou que vai
assolaram Duque de Capar*
própria Prefeitura
até o fim para completar o
xias, em 68. Após um pequalquer • construção, em
processo e, se as investigariodo de ambientação no
razão de os seus propri*. _¦
ções policiais confirmarem as
Centro de Triagem, todas
rios não disporem das esdenúncias, irá pedir, imediairão para moradias definitiçritüras; Isto impedia a
tnmente, a prisão preventiva
vas.
das Obras
complementação
João
Batista
cio ex-prefeito
de construção do viaduto
Proteção
da Silva.
Maracanã, porque aquele
O prefeito Moacir ¦ cio
órgão federal não podia.deinformou
estão
Carmo
que
Reintegração
sapropriar o lota .nento
sendo empregados mais de
Enquanto isso, o . prefeito
após a competente indeniNCrS 300. mirem obras de
irá
anunciou
afastado
que
remodelação
de
zacão.
praças,
dar. entrada, até quüita-feiO prefeito caxiense afirconstrução de pontes e calra, a um pedido de reinte- .
rie ruas no termou reconhecer a alta comçamento3
gração no cargo. Admitiu que
ceiro e quarto
distritos,
preensão dos dirigentes da
aeverá ganhar a causa, pois
num verdadeiro rush de
firma Nery Martins, ressalJorge
Lorettt
seus advogados
melhoramentos,
acentuando
tando mesmo que a doação
são
e Mário entendem que
permitiu, em síntese, serem
que especialmente Imbariê
inúmeras as nulidades exise Parada. Angélica serão
solucionados três probletentes na denúncia.
amplamente
mas: 1 — o dos moradores
beneficiados
com a medida do Executique não podiam receber as
indenizações e, agora, já o
vo.
Revelou que com relação
poderão: 2 — o do DNER.
ao 3.° Distrito já autorizou
que não podia complementar as obras do viaduto,
n início da construção da
Praça Santa Lúcia, entre
trazendo sérios prejuízos ao
setor viário de Duque de
(Parada Angélica e Iniba!
riè. enquanto até o final da
Caxias: 3 — o do próprio
sua administração
estará
Município, que poderá concom_iel_da a construção da
tar com um grande parque
ponte de concreto armado
sas praças de Japeri e Enpúblico onde sua população
iv*
sóbre o Rio Caivivari
possa passar suas horas de
genheiro Pedreira, destaestrada da Igreja
lazer.
Velha,
cando que pròximamente
serão iniciados os calçamentos das ruas ;untamenNOVO CONJUNTO
CENTRO DE
te com a implantação de
c
esgotos
de
HABITACIONAL
novas redes
DADOS VAI SER
dc água. esta última atraPARA
FRIBURGO
INAUGURADO
vés da SUCESA.
O prefeito de Friburgo asOs ministros dn Fazenda
Todo o sistema de tránsinou ontem os originais das
do Planejamento estarão
t
e
na
sede
sito nos distritos
plantas dos apartamentos
presentes k solenidade de
do município será" breveinauguração oficial do Cenque comporão o conjunto hamente alterado, com a insbitacional Bom Pastor, a ser
tro de Processamento de Datalação de sinalização diconstruído em Vila Amélia.
dos do Estado do Rio de Ja.
novo
rigida através de um
Ao discorrer sôbre o plano,
neiro, programada para as
emplacamento. A-aparelhalOh do dia 26 próximo. O
que terá o financiamento do
seestado
em
péssimo
gem
BNH, o engenheiro Arnaldo
término dos trabalhos de
rá recuperada antes da moCotia, do Instituto de Orieninstalação do 3' compudificação, prevista para alé
tação às Cooperativas Habitador eletrónuico adquirido
o final deste mês.
tacionais, ressaltou o trabapelo Govêmo estadual dará
lho desenvolvido pelo prefeinova dimensão,ao CPDERJ,
to' e pelo presidente da CooMovimento
que já vinha funcionando
extra-oflcialmente com a
perativa, sr. Alcindo Alves
O chefe da Divisão rie
dos Reis. A Inauguração da
prestação de serviços a diRelações Públicas, sr. Máterceira laje do Hospital do
versas repartições da admirio Braz, adiantou que o
SASE foi confirmada para
nistração pública do Estado,
interventor Ruy Queiroz
a primeira quinzena de juA diretoria do Centro de
deverá inaugurar no próxilho,
segundo a vereadora
Processamento de Dados,
Laura Milheiros de Freitas.
nio dia 26 o novo v ginásio
presidida pelo sr. Renato
O hospital terá concluídas
Faria, receberá a Imprensa
coberto do Colégio Montodas
as suas obras até o
leiro Lobato, que atenderá
flúm .isnse para apresentaefio di, CPDERJ e na ocaprimeiro semestre de 1971 o
às atividades
esportivas
assim ampliada a capacidade
slão prestará esclarecimen(vôlei, basquete c futebol
de atendimento às pessoas
tos sôbre o funcionamento
de salão) dos seus alunos
mais pobres.
do ó:gão.
e será usado como áuditório para a realização dc solenidades cívicas no muniCONVÊNIO PARA
NOVA AGÊNCIA
cípio.
A
CONSTRUÇÃO
DO BERJ EM
A Prefeitura dc Nova
Iguaçu deverá receber um
DE MAIS CASAS
BARRA MANSA
empréstinto no valor de ..
Em prosseguimento ao
O BERJ inaugurou ontem
NCr$ 1.600.000,00 da
uma moderna agência em
programa comemorativo do
SERPHAU, que será emterceiro aniversário da sua
Barra Mansa, presentes às
pregado na consecução de
administração, o governador
solenidades o governador Gevárias obras consideradas
remias Fontes, o presidente
Geremias Fontes presidirá
prioritárias, especialmente
na manhã de hoje, em Nodo Sistema CODERJ. secreas indicadas pelos adminisva Iguaçu, a festa da cumltário Renato Tinoco Faria, os
tradores dos distritos, que
demais secretários do Estaelra de 800 novas unidades
já tèm pronto, inclusive,
do, diretores da nova COhabitacionais localizadas no
um plano de calçamentos,
município, quando assinará
DERJ e do BERJ, autoridadragagem de rios e valões,
des monetárias, o prefeito
um novo convênio com a ..
iluminação, postos de saúmunicipal, comerciantes e
COHAB-RJ para a construde e escolas.
industriais de Barra Mansa.
ção de mais 1.200 unidades.
O sr. Mário Braz dis.se
Em seguida, o governador
O Banco do Estado do Rio
fluminense presidirá a inauque a municipalidade deveiá adquirir mais algumas
dc Janeiro já estava presenguração de um moderno
te no Município, mas. em faviaturas para atender ao
Centro de Saúde, em solenice do constante desenvolviserviço — já foram comdade que contará com a premento da cidade, sua alta
nença do secretário de Saúpradas 36 até agora —,
direção decidiu instalar uma
de Armando Couto, do inpondo fim ao aluguel de
nova agência em dependêncaminhões à base de ....
terventor federal Ruy Quelcias mais amplasroz e de outras autoridades.
NCrS 50,00 diários. ,

trabalhando ativamente em
busca de subsídios para juntar à'denúncia, disse que vai
apurar tudo e, para tanto,
ouvirá vários ex-vereadores,
_ vereadores que estão exerrando mandatos.

Nova Iguaçu com
novo cemitério
O diretor do Departamento de Serviços Públicos
da Prefeitura de Nova
Iguaçu, sr. Hans Ábido, informou que já estáo quase
concluídas as obras do nóvo necrotério do cemitériosede do município, dotado
de moderna câmara frisorífica com capacidade para
12 cadáveres em condições
de normalidade ou até nipsmo 200 em casos de cala-nidade pública,
Esclareceu que a municipalidade deverá inaugurar brevemente dois novos
cemitérios nos bairros de
Miguel Couto e Morro Agudo, para desafogar o cernitério-sede, que, embora tenha sido ampliado com a
desapropriação de grande
área nos fundos, está novãmente em vias de saturação. Pois atende a unia
média diária de vinte ecinco sepultamentos de pessoas
de vários distritos.
Calçamento

O Departamento rie Serviços Públicos está completando as obras de calçamento da Avenida Amaral
Peixoto, que possibilitará
ligação direta onlre Nova
Iguaçu a Morro Agudo (paralela à via férrea da
EFCB), por uma pista de
asfalto e iluminada com luz
de mercúrio. As obras absorverão investimentos de
•aproximadamente NCrS 800
mil.
Nos termos dc um convénio com o DNOS, o DSP
está dragando e saneando
todos os rios e valões do
município, visando a evitar
enchentes na época cias
chuvas, além de. através
acordo com o Ministério da
.Saúde, estar cuidando do
combate a insetos, com a
pulverização da área.
O sr. Hans Ábido disse
que está sendo concluída
também a instalação de
lâmpadas de mercúrio para a iluminação das diver-
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Estáveis as Bolsas
do Rio e de São
Paulo, com o
mercado
demonstrando
firmeza e
movimentação na
maioria dos papéis.
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Mercado estável
na Bolsa do Rio
A Bolsa, ontem, apresentou-sè estável, com o IBV
médio acusando ligeira redução de 0,2% sobre o dia
anterior, ao se fixar em
916.1, com menos 1,8 pontos. Tal acomodação já era'e
esperada pelos técnicos,
os papéis que sofreram reajuste íoram os que maiores
valorização tiveram nos últimos dias. Mas, dada a firmeza que o snercado vem
apresentando, houve reação
no final, e o IBV de fechamento mostrou alta, ao rejri.st.rar 918,2 pontos.
Houve um crescimento
d« volume da ordem de
16,4%, ao ser atingida a
77.
quantia de ...
NCr$ 10.289.781,18 cosil a
negociação de 4.087.515
ações. Em operações à vists, foram transacionadas
3.424.881 ações no valor
de NCr$ 8.270.385,98, com
üm acréscimo de 17,9% sóbre o dia anterior. As ações
* que mais influíram no volume foram: Banco do Brasil (49.000) em baixa dc
0,4%, participou com
NCr$ 1.397 mil; Belgo Miestável,
neira (471.000)
cosn NCr$ 579 mil; Souza
Cruz (95.000) em baixa de
0,5%, com possibilidades de
bonificação de 40%, com
NCr$ 574 mil; Petrobrás
ord. (339.000) em baixa tle
5,3%, com NCr$ 549 mil;
Vale do Rio Doce (60.000)
em baixa de 2.2%, com
NCr$ 480 mil; Brahma pref.
(101.000) em alta de 1,1%,
com NCr$ 440 mil; Banco
do Estado da Guanabara
(25.000) em alta de 0,8%
C03U NCr.$ 359 mil; Acesita
(242.000) em alta de 5,6%,
com NCr$ 319 mil; Petrobrás port. (64.000) cm baixa .de 1,2%, com NCr$ 273
mil; White Martins (38.000)
em baixa de 1,8%, com ..
NCrS 234 mil: Antártica
Paulista (95.600) em alta
de 3,5%, com NCr$ 228 njil.
As maiores altas do dia foram: Banco do Nordeslo
.(7.000) mais 14,0%; Docas
de Santos (103.000) mais
4,8%: Refinaria União ...
(10.000) mais 3,4%; Siderúrgica- Nacional (117.000)
mais 3,4%; Petróleo Ijiiranga port. (29.000) mais
2,7%; América Fabril ....

(171.000) mais 2,0%; Brasileira de Roupas (496.000)
mais 2,0%; Lojas Americanas (28.000) mais 1,9%;
Dona Izabel pref. (29.000)
mais 1,8%. Esteve estável:
Arno (30.000). As maiores baixas foram de: Paulista de Força e Luz
(62.000) menos 4,3%; Brasileira dc Energia Elétrica
(25.000) menos 2,7%: Mannesmann ord. (82.000) 3nenos 2,5%.
Mercado a termo
As operações a termo
apresentaram um crescimento de volume de 40,2%
sobre o do dia anterior, e
em 231 operações - foram
transacionadas 662.634 ...
ações atingindo um volume
de NCr$ 2.019.395,20, o
que representou 19,6% do
total negociado. As principais operações foram de:
Brasileira de Roupas ....
(355.000); Petrobrás ord.
(95.000); Belgo Mineira
(66.000); Docas de Santos
(50.000); Banco do Brasil
(38.800); Antártica Paulista (22.000).
Notícias
No Mercado Nacional, o
1.127,9
INBV
registrou
pontos, superior em 6,6 ao
do dia anterior. Foram negociadas 3.719.670 de ações
no valor de
NCrS 10.793.595,60. — Livraria José Olympio Editora S/A comunica aos acionistas que a partir de 23/2
começará a entregar a boniíicação autorizada pela
AGE de 2-12.69, mediante
a apresentação das cautelas para a retii-ada do
cupon n° 5 no escritório de
Amaral Fontoura Distribuidora de Títulos e Valores, Rua Barão do Fla3nengo, 22, conjunto 601. —S/A White Msrtins C03iieça3-á a fazer entrega da bonificação autorizada pela
AGE de 27-11-69, a partir
rio dia 27 de fevereiro. —
Banco Mercantil e Industrial do Rio dr Janeiro S/A
convoca AGE para o dia
27/2 para homologação da
incorporação c conseqüente
aumento dc capital social,
e outros assuntos.

Movimentação
no pregão de SP
SÃO PAULO (Sucursal) —
Os resultados obtidos na
sessão de ontem íoram dos
melhores, pois, tanto o volume de operações como o
total negociado foram superiores • ao de anteontem
com os papéis sendo bastante procurados, as cotações, subiram, e, em conseqüência o índice valorizou
em 1,7 pontos.
O índice BOVESPA fixou-sc em 598,5 pontos ..
(•í-0,28%). Sua abertura
foi de 599,6 pontos e seu fechamento de 598,9 pontos.
Da companhias que o compõem: 24 subiram, 14 baixaram e 7 permaneceram
estáveis. Do total nego-

ciado, os papeis acionários
participaram com
NCr$ 4.151.165,25 cm 1.191
operações. O voliime do
negócios atingiu a cifra dc
NCrS 5.906.522,55 e a
quantidade de 1.706.707
titulos em 1.220 operações.
As ações que mais subiram: Met. Wallig pref.
"A" -J-15,6%; D. Isaport.
bel pref. port. cup
22-M2% e Bco Mercantil
de São Paulo pref. nom.
-:-8,7%. As que mais baixaram: Artex pref. port.
"B" cup. 30 EB — 13,6%.,
ord.
Bco de São Paulo
nom — 8,3% e Madeirit
"B" — 3,8%.
pref. port.

I Agricultura
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O ministro da
Agricultura anuncia
investimentos em
1970 e até 1973
para expansão das
atividades
agropecuárias-

Governo investe
no setor rural
Depois de despachar com
o presidente Mediei no Falácio do Planalto projetos
cuja execução exigirá a
aplicação de 884,82 milhões
novos em 1970 e de 4,4 bilhões novos até dezembro
de 1973, o ministro Cirna
Lima da Agricultura declarou que tais programas
visam aumentar o nivel de
produção e produtividade
das atividades rurais, fortalecimepto da infra-estrutura rural, através de obras
de irrigação, e de eletiificação rural e estradas alimentadoras e ainda, impulsionar; a produção animal mediante a melhoria
«los rebanhos, a difusão de
métodos de defesa sanitária e ampliação de pastagens artificais e também a
pesquisa zootécnica.
Programa
Adiantou o sr. Cirne Lima que a coordenação de
um programa especial que
vi:a incorporar ao processo de desenvolvimento rural a região dos cerrados
será feita pelo Governo, e
que para se alcançar êste
objetivo serão consolidados
todos os projetos de pesquisa já realizados sobre
cerrados, e desenvolvidas

diversas linhas de estímulos, dentre as quais a do
crédito rural vinculadas às
prioridades que estão sendo estabelecidas para àquelas áreas.
Os programas prioritários disse o sr. Cirne Lima
abrangem a pesquisa a a
experimentação agropecuárias. a produção de semen*
tes meÚioradas, a mecanização agrícola, a eletrificação, a irrigação e extenção
rural, e armazenagem e a
colonização assim como o
melhoramento da infraestrutui-a da pesca e a construção de centrais de abastecimento.
Convênios
As metas do Ministério
da Agricultura aprovadas
pelo presidente Mediei, Iraduzem-se na colonização
dos espaços vazios existentes no Norte do País visando principalmente a cai'ne que vem crescendo de
cotação no mercado internacional e que para a execução dessas metas, acentuou, o Ministério executará uma política de convènio com órgãos públicos e
privados, a fim de descentralizar a execução dos
trabalhos.

Adecifquera157
para assalariados
Em declarações feitas na
reunião-almôço da Associação dos Jornalistas de Economia e Finanças, o sr.
José Luís Moreira de Souza disse, ontem, que a participação do assalariado
nos benefícios do Decretolei n° 157, conforme proposta da ADECIF às autoridades monetárias, constltuiria uma verdadeira revolução econômico-social,
e se concretizada, repreum substitutivo
sentaria
da participação do Pais. E,
como explicoui
qualquer
assalariado deveria poder
deduzir uma percentagem
dc seu imposto de renda
para aplicação prevista no
referido decreto-lei, que
atualmente somente beneficia as pessoas de maiores
rendimentos.
Mais adiante, disse o sr.
José Luiz que o problema
do esvaziamento da Guamarcaiste,
nabara é fato
da
mas que o problema
fusão é secundário. E, segundo seus argumentos,
tem a Guanabara situação
especial, com vocações que
presidam
precisam ser bem
das, e neste sentido,
convergir todos os
ços, principalmente
governo estadual.
Maior

atendidevem
esíórcs do

flexibilidade

Sustenta o sr. Moreira
de Souza, a tese que os
Fundos 157 não são fundos
de ações, razão pela qual
devesn
ter flexibilidade
para sua maior segurança.
E, deveriasn
poder, sem
distinção, formar carteiras
tanto de títulos de renda
variável, quanto os de renda fixa, admitindo no máximo, uma igualdade para
ambos-os títulos. Isto não
implica em defesa da colocação ria letra dc câmbio,
que continua o papel finaneciro de maior procura,

mas sim o de ampliar o
crédito direto ao consumidor, facilitando a compra
de bens duráveis ao maior
húmero possível de brasileiros.
¦Acredita, que os Fundos
de Investimento,
Mútuos
se tiverem a mesma trajetória que apresentam nas
grandes nações, desempenharão papel importantíssimo no desenvolvimento
de nosso País, pois permitirão um maior número' de
pessoas com participação
no capital das empresas.
Crédito nas mãos
do Estado
Disse o sr. Luis Moreira
de Souza, ser decisivo o
papel do empresário no
processo de desenvolvimento econômico, daí não compreender o crescimento do
grau de estatização da ecoAcha
nomia
brasileira.
que, nos últimos anos, foi
bastante deturpada a imagem do empresário,
que
massasofi-eu verdadeiro
cre. E, ultimamente, vem
sendo ela melhorada graças, sobretudo, à cultura e
sensibilidade politica do
3ninisti-o Delfim Neto, que
procura o diálogo com os
empresários, e afirma, que
sem a colaboração dos. mesmos nadax se poderá fazer
no campo do desenvolviTodamento econômico.
via, estranha, por exemplo,
o processo de crescente csE
tatização do crédito.
seguintes
apresentou os
dados quanto a depósitos
bancários: em 1961, os bancos particulares representavam 54.8%, e ps estatais
45.2%; em 1969 tais percenrespectivatagens eram,
mente, 38.3% e 61,7%. e se
continuar assim, ponderou,
em 1977, os bancos comerciais terão baixado
para
28,7%. e em 1985, a 12,2%,
E. assim sendo, está o crédito nas mãos do Estado.

Expansão dá GB
será programada
O Ministério, da Indústria
e do Comércio, através de
seus diversos órgãos setoriais •— CDN, CDC e CONCEX — iniciará, na próxima semana, o exame de medidas concretas capazes de
estimular o desenvolvimento das atividades industriais
e comerciais da Guanabara.
Na reunião da Comissão
Especial,
ontem, foram es'
tudados os documentos preparados pelo Departamento
de Estudos Econômicos do
MIC, e da Federação das
Indústrias, devendo o govêrno estadual e a Associação Comercial, no prótambém
ximo encontros
apresentar suas análises e
sugestões para impulsionar
o desenvolvimento da economia carioca. À reunião,

de ontem, estiveram presentes o coordenador sr, Alberto Vieira Ribeiro (MIC), e
os representantes da FIEGA,
Associação Comercial e govêrno do Estado, respeelivãmente srs. José Carlos
Figueiredo, Pedro Leão Veloio, Osvaldo Sampaio e
Luis Fernando Portela, além
dos srs, Nelson Beaumont
de Mattos 3 João Batista
Menescal B*iuza do MIC.
O representante do governador Negrão de Lima,
sr. Portela, durante a reunião, adiantou que o dccumento preparado pdo
governo estadual e que
será apresentado à comissão
coincide, em grande parte,
com as sugestões já divulgadas pela Federação das
Indústrias.

Finanças

As taxas de juros para as operações bancárias representativas de *financiamento à produção e à comercialização foram
reduzidas em 0,2 por cento, durante a reunião de ontem, em
Brasília, do Conselho Monetário Nacional, sob a presidência
do ministro Delfim Neto, da Fazenda, tendo sido marcada
para o primeiro dia de março a entrada em vigor da nova
determinação do Conselho.

I

Juros reduzidos
em 0.2 por cento
O Conselho Monetário Nacional, reunido em Brasília
sob a presidência do ministio Delfim Neto, aprovou
ontem uma redução de 0,20%
ao més nas taxas de juros
para as operações bancárias
representativas de financiamento à produção e à comercialização,
Participaram da reunião os
ministros Reis Veloso, do Piavice-presidente
nejamento,
do Conselho, Cirne Lima, da
Agricultura, Fábio Yassuda,
da Indústria, e do Comércio e
representando o ministro
Costa Cavalcanti o secretario-geral do Ministério 'do
Interior, Henrique Brandão
Cavalcanti, além dos presidentes do Banco do Brasil,
Nestor Jòst, do Banco Centrai, Ernãne Galvêas e os diretores déste último estabelecimento.
A nova redução nas taxas
de juros, determinada pelo
Conselho Monetário, entrará cm vigor no dia primeiro
de março.
Os níveis fixados são os
seguintes:
— Teto máximo dc 1,6%
ao mês (incluindo taxas c
todas as despesas) para as
operações dc prazo até 60
(sessenta) dias, quando lançadas em duplicatas, cositratos ou outros titulos, inclusive nas promissórias, representativos de financiamentos à produção e á. comerciallzação.
— Teto máximo de 1,8%
ao mês para o mesmo tipo
du operação de prazo superior a 60 (sessenta) dias.
Crédito pessoal liberado
A Resolução do Conselho,
a ser divulgada em sua inte-

gra amanhã pelo Banco Centrai, ressalva qye as operações típicas de créditos rural, «financiadas com recursos de instituições financeiras oficiais ou as que sio realizadas mediante repasse de
recursos externos continuario regidas pela legislação
especifica.
As operações de crédito
rural têm juros mais baixos,
que não poderio ser aumentados.
O Conselho deliberou também liberar os bancos para
as operações de crédito passoai, ou sejam os empréstl¦ mos realizados a particul:;res, jiessoas físicas, inclusivs
cosn deposifiantes dos. próprlos estabelecimentos. . Estas operações não estarão
sujeitas à limitação de taxas nem A restrições rclat!vas a prazos.
Finalmente decidiu o Conselho Monetário elevar de
30% para 55% a parcela rcnumerada dos depósitos compulsóriosque os estabelecimentos bancários poderão
aplicar em obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Esta decisão se destina
a conceder aos bancos comerclais, dentro da nova estrutura das taxas de juros,
a margem de recursos neoossárias à diminuição rie seus
custos operacionais.
Além de reduzir os Juros
das bancos % comerciais, o
Conselho Monetário ontem
reunido em Brasília sob a
presidência do ministro Delfim Neto adotou duas outrás importantes medidis
relacionadas com os custos
dos financiamentos propor-

após três horas o mela do
reunião do Conselho Monetário Nacional, em Brasília,
•aue os Bancos Comerciais
rodeião aplicar mais 90 mllhões de cruzeiros novos ésle ano, além dos limites airançados em 1969, para as
operações e financiamentos
da fabricação de bens indust riais destinados à. exporta*
ção. ¦
Acrescentou o ministro da
Fazenda que esta decisão foi
adotada pelo Conselho, tendo
em vista os excelentes resultados do sistema implantado
o ano passado, que amparou
unia parcela significativa das .
exportações industriais, financiadas pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil. Esta modalidade de
crédito permite à CACEX fii:anclar os empresários que
fo dispõem a exportar, duFinanceiras
rante a fase de fabricação
No que se refere as finiui- dos bens industriais.
cciras, o Conselho Monetário
Os bancos comerciais Já
determinou a redução de três
eram autorizados a utilizar
por cento para dois por cen- unia faixa de reclusos trinta
to na taxa de colocação cobrada pelas distribuidoras de por cento superior aos seus
titulos aos tomadores de fi- limites normais de redesconto nessas operações de ref 1n andamento.
nanciamento, a juros de 8%
Finalmente, o Conselho Ini- ao ano. Agora esta faixa exciou a análise de um projeto tra, foi ampliada para 40%,
elaborado pelo Banco Cen- o que representará a adição
trai relativo ao remaneja- dc 90 milhões de cruzeiros
mento das agências banca- novos ao sistema de refinanrias. Tendo em vista a du- ciamento da produção para
ração da reunião (três ho- exportação.
ias), o Conselho resolveu
Na reunião do Conselho
deixar a discussão final da
matéria para um novo en- Monetário, o diretor da ....contro, provavelmente na CACEX, Benedito Moreira
fêz um relato do andamento
próxima semana.
das exportações industriais
Bancos e milhões
em janeiro, quando foram
O ministro Delfim Neto tiovamente batidos todos os
informou ontem, à noite, recordes do ano passado.

cioiiados pelos bancos de mvestimento e companhias ds
crédito e financiamento.
Com relação aos bancos
de investimento, determinou
o Conselho a redução de ..
10% no custo total para o
financiado de todas as operações de credito, inclusive
as realizadas mediante aceite de letras de câmbio. Esta redução atingirá o custo
total das operações, assim
entendido a soma da correção monetária, jurps, comissoes, IOF e quaisquer outras
despesas cobradas no vencimento da obrigação principai ou antecipadamente.
A medida entrará em vigor a partir de 2 de março
e a redução será calculada
com base nas tabelas de
custo total em vigor cm 30
de dezembro de 1969.

Mediei decide hoje sobre
compra de óleo boliviano
BRASÍLIA (Sucursal) — A
compra pelo Brasil do petróleo boliviano deverá íicar decidida no encontro
que o presidente Garrastazu Mediei vai manter, na
manhã dc hoje, no Palácio
:1o Planalto, com o ministro das Minas e Energia,
sr. Dias Leite. Não foi confirmada a informação de
que o presidente da Petrobrás, general Ernesto G-eisei, também participaria
desse encontro.
Equador
Fonte do Ilamarati informou, ontem, que a compra
011 a própria exploração de
petróleo pela Petrobrás 110
Equador é recomendável
sob o ponto de vista eco*
nómico c estralégico-político: aquele pats será futuramente imia segunda Venezuela do Continente em 3nateria dc petróleo, portanto
poderá vender barato, e o
Brasil necessita diversificar
mias fontes de suprimento
do combustível necessário
para as suas atividades industriais.
Entre as resoluções aprovadas na reunião da Comissão Mista Brasil-Equador, foi decidida a criação
de urna subcomissão permanente, que examinará a
viabilidade de navegação
dos rios Tupumayo e Apa,
pelos quais seria transportado o óleo extraído ou adquirido pela Petrobrás naquele liais, e destinado íi
refinaria de Manaus, que
recebe a matéria bruta quase exclusivamente do Peru,
através do Rio Solimões. Os
técnicos da Petrobrás consideram também interessante
o transporte rie óleo, cm
volume considerável, atra*
vés do Estreito de MagaIhães.
Necessidade
O ex-presidente da Pe-.
trobrás e atual conselheiro
econômico da presidência da
empresa, cng.,) Geonlsio
CaB-valho Barros, que integrou a delegação do Brasil,
considera que a firma estatal nacional "deve e pode
efetuar pesquisas no exterior, quer venha ou não a
possuir no país um volume
de óleo recuperável capaz
de atender às suas próprias
necessidades".
— Ela pode porque é um
direito que lhe assiste, ressalta o sr. Barroso, facultado na lei que n criou. O
artigo 41 da Lei n.° 2.004 é

claro e preciso, Éle não sòsnente permite, mas também define quesn pode autorizar êste passo normal,
assim como estipula como
pode ser feita a associação.
A autoridade é o presidente da República, após ser
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. E. como se
fosse uma empresa partictllar, está previsto que a
sua participação pode .ser
mesmo minoritária, restringindo, apenas, que tais
associações sejam feitas
desde que a participação
seja prevista cm tratado ou
convênio.
Razões
Entende ainda o sr. Baríoso que "para a Petrobrás
será compensatório por diversas razões. Em primeiro
lugar porque, queiramos ou
não, em cada barril de óleo
importado, estamos pagando as despesas e os lucros
da pesquisa e lavra efetuadas por terceiros que, inclusive, se associasn a outros para obter peü-óleo
que não o do seu próprio
país".
— Em segundo lugar,
acrescenta, pela neccssidade que a Petrobrás tem de
diversificar sua fonte de
suprimento e dar o porte
internacional que de direi1o lhe cabe. E, finalmente,
liara aproveitar e baiganhar com um mercado que
está sob seu controle, que
é o monopólio da imporiação de petróleo.
Reconhece o engenheiro
que a ida da Petrobrás ao
exterior pode suscitar uma
série dc questões, sob os
variados
aspectos.
mais
Uma delas é sobre fontes
dc recursos para se lançar
no empreendimento.
— Mas ai, assinala, lemos uma grande fonte para obtermos recursos, que
é o nosso mercado. Infelizmente, somos um grande importador, somos porém um livre comprador.
E não se deve esquecer
que, atualmente, no mundo, é mais difícil encontrar
um novo mercado consumidor que um novo campo. De início esta será a
nossa arma, nosso olemento de barganha. Se náo
fôr suficiente, descobriremos outras fontes de recursos.
"E por que não?, indaga
êle. Outros paises, tudo in-

dica, em condições inferiores ao nosso, promoveram
meios e encontram a solução. Também acharemos o
nosso caminho. Em suma:
achamos que temos condições de demarrar o problema entrando com parle
rio nosso mercado e, posteriormente, se necessário
fôr, com outros sneios, que
serão encontrados."
Diz ainda o .sr. Gconisio
Barroso que 'a grande preocupação de muitos se relaciona com a auto-suliciência interna. E alguns
admitem, 3nas acham que a
Petrobrás só deveria ir ao
exterior após atingir a auto-»uficiéncia interna.
Considera que a ida ao
extci-ior será tanto melhor
quanto mais cedo fôr dccidida, por uma razão sim"As áreas que aprepies:
sentam melhores possibilidades, e talvez estejam disponíveis, são poucas, e não
muito,
devemos esperar
pois, do contrário, as melhores oportunidades serão
perdidas. O momento aluai
é o mais oportuno para a
em
lançar-se
Petrobrás
pesquisa no exterior, porque o Brasil é um grande
importador de
mercado
óleo, e a oferta é maior do
que a demanda.
— Seria precisamente a
nossa demanda, acentua 0
engenheiro, o trunfo ou iator ria barganha com a qual
participaríamos de um empreendimènto externo, com
maiores vantagens. Y. esta
uma das razões básicas da
oportunidade do momento
presente.
Indaga ainda: e se a
oferta é maior do quo ;. riemanda, haveria, então, superprodução dc ó!co no
mundo, c se es'a situação
continuar, o ijuc fará a
Petrobrás com o óleo do
exterior, após atingir a auto-suficiéncia interna? E
responde èle mesmo:
"A maior dádiva que poderia acontecer não so a
Petrobrás, mas muito especiahnente ao Brasil, seria a
auto-suficiència interna e a
participação cm bons campos de petróleo fora do território nacional. O primeiro seria o coroamento dos
grandes esforços exploratórios que têm sido feitos
em todas as baeias sedimentares e, outro, sua con«olldação total, demonstrando sua capacidade téc-

nica e administrativa ao
cumprir mais um dos artigos estipulados na lei qua
a criou."
Se ambos os casos acontecerem, o que fazer com
tanto óleo?
— Verificar custos e a
possibilidade de econômizar, tanto quanto possível,
o que está no nosso território. Importar o máximo de
onde estivermos trábalhando fora da Pátria. Isto não
é novo: os Estados Unidos
assim fazem. Em 1908 importaram cerca de 2,8 milhões de barris diários de
petróleo e derivados. Todavia, muito mais do que isto
deixou de produzir nos
campos situados em seu
próprio território. Segurança íoi uma das razões fundamentais.
E prossegue: "se o volume viesse a ser excepcionalmente grande, apesar da
não haver novos mercados,
tentaríamos deslocar aiguém de algmn mercado já
existente. É difícil. Maa,
verifique-se a diversidada
de companhias vendedoraj
de vários países cqm ai
quais a Petrobrás tem negociado. Uma desbancando
a outra, é vci-dade, com radução do preço por barril,
mas todas atuando no mercado competitivo e obt>ndo, com lucro, colocação
liara seu óleo extraído.'
Esforço
" interno
engenheiro declara
O
que a Petrobrás não deva
e nem pensa diminuir aeu
esforço exploratório interno, "sem dúvida um doa
maiores em qualquer paia
do mundo, principalmente
agora com um novo horlzonle, a plataforma contlnentai, que traz um justificado otimismo sobre as
nossas possibilidades íuturas. E se ela vem mantendo êste í-itmo excepcional
de trabalho é ainda uma
prova convincente das esperanças que tem nas formaçóes fubsuperficiasj do
Pais".
Enfim, ressalta o fí.
Gconísio Barroso, a Petrobrás pode e deve ir pesqulsar no exterior, porque assim fazendo passará de fato
a viver no mundo internac-ional do petróleo, aprendendo e verificando se está
comprando e/ou vendendo
bem, e se preparando para
o futuro promissor, como
tem acontecido com outras
congêneres.
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Os brasileiros, em nova investida na guerra do solúvel, anunciam a entrega de um estudo ao minlstro^ábio-Yassuda contendo subsídios que viabilizem a pretensão dos industriais de
anularem o confisco cambial de que é afetado aquele produto em suas exportações para os Estados Unidos. Representantes das indústrias de café solúvel de todos os Estados produtores participaram da elaboração do documento a ser entregue ao Governo.

Cafelculfura

mlm&Ê wm

lm

m

tm
Recursos

]
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SAO PAULO (Sucursal) =3
Industriais do caie solúvel
entregarão sexta-feira ao mlnlstro Fábio Yassuda o trabalho realizado pelo sindicato da classe contendo subsídios para o Governo na íormulação da política de defesa
dos Interesses nacionais na
próxima reunião bilateral
Brasü-Estados Unidos.
O documento será entre•fue ao ministro da indústria
# do Comércio durante a vitlta que fará a esta capital,
oportunidade em que manter* contato com empre*tios de vários setores, na sedt da Associação Comercial.

O sr. Joeé Procóplo de LIma Azevedo, presidente do
Sindicato da Indústria do
Café Solúvel, Informou, ontem, ao CORREIO DA ....
MANHA que ainda não foi
marcada a data da reunião
entre as autoridades brasileiras e norte-americanas para discutir o problema do
solúvel, cuja realização deveria ser no Rto. "Todavia,
disse, é> possível que o encontro se dê em Londres, paralelamente à reunião da OrRiwiüaç&o Internacional do
Café."
Os empresários paulistas
vão pleitear Junto ao ministro Fábio Yassuda que se in-

chia na delegação brasileira àl
reunião elementos representativos da Indústria do café
solúvel, no sentido do Govêrno contar corri, uma assessoria mais completa e eficiente. Isso, a exemplo do quo
fazem os norte-americanos
em suas reuniões internacionais, onde suas autoridades
são sempre assistidas por representantes da iniciativa
privada.
Na noite de ontem, o Sindicalo da Indústria do Café
Solúvel de Sâo Paulo realizou
i-ma reunião extraordinária
para discutir e aprovar o estudo a ser entregue ao minl3tro Fábio Yassuda, sejftafeira. O trabalho é simples,

de poucas laudas, tendo como
ponto principal a abolição dó
confisco Imposto pelos nortesunericanos ao nosso solúvel. |
Apesar de todas as gestões
privadas estarem sendo desenvolvidas pela entidade
paulista, explicou o sr. José
Procóplo de Lima Azevedo
que o Sindicato da Indústria
do Café Solúvel no Estado de
São Paulo é atualmente um
órgão nacional, já que congrega todas as indústrias do
ramo no Pais. (São Paulo,
Paraná, Estado do Rio). Está
inclusive procedendo à mudança de sua denominação,
mais condizente com sua
atuação de caráter mais ampio.

OIC quer apurar
evasão de cotas
LONDRES (AP-CM) — Os
' 11
países membros dia OIC
acusados de terem dado evasao de cotas do café — cêrca de 800 mil sacas — ganharam, ontem, da Junta Execütlva da Organização Internacional do Café mais 14 dias
para provarem inocência.

A Junta pediu ao diretor
executivo, sr. Alexandre Beltrão, do Brasil, que volte a
examinar Individualmente cada um-dos casos tendo em
conta a nova documentação
a ser apresentada por aquêles países como prova da não
violação do regulamento da
OIC

A Junta também declinou
iniciar a ação depois de aa
delegações a r g lamentarem
que as penas que se apliquem
aos exportadores nesta etapa
reduzirão o abastecimento
nos mercados ainda afetados
pelos preços elevados.

Os delegados argumenta*
ram que estas evasões converteram-se agora num problema do mercado e como tal
<ieveriara ser incluídas na
próxima reunião da OIC,
convocada para 5 de março.
Nesta conferência serão estudados os mercados e se tentarão encontrar os meios paia diminuir o crescente au*
mento dos preços do café no
mundo. Beltrão Informara

Café da África
causa protesto

criminaçoes se suprimam,
LONDRES (AP-CM) — As
nações
latino-americanas
porque incidem contra as
exportadoras de café aprenormas da organização caíeeira.
sentaram um protesto de
dois pontos contra a taxa
O acordo de Amisha, adualfandegária de preferência
zem, é uma ameaça direta,
concedida pelo Mercado Copois o Kênia, Tanzânia e
mum Europeu às suas naUganda produdem cafés
arábica médios e sem lavar,
ções associadas da África.
em competição com os proEm memorando apresendutores americanos.
tado à Junta Executiva da
A Comunidade EconômiOrganização Internacional
ca Européia rebaixou no
do Café (OIC), se opusuanos passado os direitos ao
ram ao acordo recentemencafé dos exportadores não
te concluído em Arushft,
associados de 9.6 a 7 por
Tanzânia, enhe os Estados
cento.
da África rio Leste e o Mer*
Os oaíses latino-americacado Comum. O acordo esr.os rli3'.pm que essa medida
tende à África Oriental a
é plausível. m?s indicam
tava alfandegária, de preque isso significa um auferència, já negociada co.n
mento dos direitos estabeas nações africanas de linlerklos por alsuns memgua francesa.
bros do Mercado Comum,
O memorando também
aue eram até de quatro por
exjpressa que o Mercado
cento.
Comum não cumpriu a proA Junta decidiu unammessa de elaborar um promemente levar o protesto à
taxas
grama para suprimir
ordinária da OIC
sessão
alfandegárias de preferêndeste verão, oue provávelcia.
mente se realizará em juOs países latino-americ-s*
nho ou julho, ou em amnos expressam queoacònb
bos os meses.
africano ocidental discrimiO Conselho t a Junta ri»*
rou os cafés robusta que
sienarsm um grupo de consulta r.-ara que estude o
eles não produzem. Entromemorando • faça reco*
tanto se trata de uma que.<tSo de princípio que as dismendações.

sobre suas conclusões ao
Conselho.
As evasões das cotas iea*
lizaram-se no primeiro semestre do ano cafeeiro 196869, antes'que se pudesse aplicar a primeiro de abril do
ano passado o ano regulamento mais severo.
Escassez

Cerca de 800 mil sacas estão envolvidas nessas evasoes e as penas que se apliquem poderiam significar a
retirada desta quantidade do
mercado, onde a escassez dt
café provocou alta nos preços. Entre as 11 nações mencionadas, afirmaram fontes
da Conferênria, Angola, com

Crise na Zona da
Mata persiste
BELO HORIZONTE (Sucursai) — O deputado João
Belo, o prefeito de Carangola, sr. Juarez Quintão
Hosken, o presidente do
Sindicato Rural daquela
cidade, sr. Fernando Quintão Hosken, que estiveram
na sede da Federação da
Agricultura de Minas Gerais, disseram ao presidente da Comissão Coordenadora do 3.° Congresso Nacional do Café, sr. Newton
Ferreira de Paiva que os
cafeicultores da Zona da
aguardando
Mata estão
com grande interesse a realização do certame, certos
de que serão discutidos e
encaminhadas as soluções
para os graves problemas
da lavoura cafeeira.
Informaram os representantes de Carangola que o
principal problema da cafeicultura da Zona da Mata é a necessidade urgente
de renovação das lavouras,
exauridas em conseqüência
de falhas na aplicação do
programa de arradicação.
Os recursos liberados pelo
grupo executivo de racionalização d» cafeicultura
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quase a metade do café exportado, seria o principal
país violador do regulamento.
Entre os outros países qu»
se suspeita terem violado o
regulamento das cotas, figu»
ram quatro latino-americanos: El Salvador, Costa Rica,
Peru e Equador. Delegados
consumidores disseram que
em principio eram partidarios de castigar severamente
os infratores, mas acreditavam que a retirada de café
nesta época seria prejudicial
ao mercado: "Com o novo regulamento controlador, as
violações agora são práticamente impedidas, disse o delegado norte-americano. £
uma questão de princípio a
que estamos discutindo".
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foram aplicados pelos piudutores no atendimento de
compromissos anteriores e,
dessa maneira, os caíèzais
improdutivos foram uubstituídos por pastagens, com
a correspondente eleição da
criação de gado leiteiro para principal atividade econômica das fazendas, em
detrimento do plantio do
café. Com a queda do preço do leite e o abandono
cia lavoura cafeeira surgiram problemas graves de
ordem econômica e social,
pois, enquanto os produtores se sentem cada dia
uma
mais desalentados,
enorme massa de trabalhadores ociosos percorre inütilmente as mas das principais cidades da região à
procura de emprego.
Por isso, o prefeito de
Carangola, sr. Juarez
Quintão Hosken, defende
uma política financeira de
larga escala, como única
perspectiva de solução a
médio prazo para o problema do café da Zona da
Mata, que tem mercado
certo.

O Banco do Estado de Sio
Paulo inaugurou, ontem, na
Guanabara, a agência Candelárla que, futuramente, será transformada em núcleo
de administração regional cio
BANESPA, dada a importância socio-econômtca dêste Estado aliado à importancia dos interesses comuns
que une o melo empresarial
do eixo São Paulo—Rio. A
inauguração da nova «gencia, que coincide com os mil
dias de administração do
presidente Lélio Toledo Pi-

»», compareceram o minlstro Delfim Neto, da Pazenda, oi governadores Abreu
Sodré e Negrão de Lima, de
São Paulo e Guanabara, e,
ainda, o cardeal Dom Jaime
de Barros Câmara, tendo o
presidente do BANESPA ressaltado, em seu discurso, o
papel do banco, nos três últimos anos, cujas aplicações
passaram de 362 milhões de
cruzeiros para 1 bilhão e 700
milhões de cruzeiros novos,
enquanto os depósitos, que
eram de 362 mllhõfes de cruzelros, se elevaram da 1. bl-

Mo e selscentos milhões de
cruzeiros novos.
Em seu discurso, o presidente Lélio Toledo Pizza discorreu sobre as atividades
do banco, cujo capital passou de 50 para 242 milhões
de cruzeiros novos, com o
capital e reservas orçados
em 341 milhões, enquanto,
há
três anos, era de 73 mi'
Ihões de cruzeiros. Acrescentou, por outro lado, o
número de agências que de
..121 passou a 201, quando
íoram dados os primeiros
passos para o Exterior, com

a fundação da Agência Nova
York, inaugurada em setembro passado. Quanto ainda
ãs aplicações do BANESPA,
o presidente Lélio Toledo
Pizza, disse, ainda, que, só
no ano passado, o montante ultrapassou a casa de'4 e
melo bilhões de cruzeiros.
Finalmente, o sr. Lélio Toledo Pizza reafirmou junto
ao empresariado da Guanabara o firme propósito do
Banco do Estado dé São
Paulo "percorrer com eles oa
seus notáveis caminhos de
progresso".

BNDE vai investir
mais na pesquisa
O Banco Nacional de De*
senvolvimento Econômico —
BNDE —- do Ministério do
Planejamento, assinou contratos com empresas industriais e instituições de pesquisa, visando aprimorar a
tecnologia da Industrialização de alimentos, a identiflcação de nossos recursos em
minérios que pesam ainda
em nossa pauta de importação, o aperfeiçoamento das
técnicas agronômicas, pontos considerados pelo ministro Joáo Paulo dos Reis Veloso como. de excepcional
importância para o processo
de desenvolvimento da economia nacional.

Somente através de sua
Agência Especial de Financiamento Industrial do ....
FINAME, pela qual são refinanciadas transações de
compra e venda de equipamentos de fabricação nacional, foram amparadas operações em valor superior a
NCr$ 8 mühões. No ETNEPE,
programa de amparo às pequenas e médias empresas,
foi contratada operação do
montante de NCr$ 2.380 mil,
com a firma^Polimatlc Éle. trometalúrglca S/A, para
permitir o deslocamento de
sua fábrica para Diadema,
em São Paulo.

Pelo Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico
— FUNTEC — íoram assinados outros quatro contratos. O primeiro, com a. Secretaria de Agricultura do
Estado de Sâo Paulo, no vaÍor de NCrí 285,2 mil, complementando recursos para
projeto desenvolvido pelo
Centro Tropical de Pesquisas
e Tecnologia de Alimentos;
outro com o Instituto de
Geociênçlas, da Unlversida*
de da Bahia, no montante de
NCr$ 1.462,7 mil, para realização da um projeto de
pesquisas visando a delimitação de zonas mlneraliza-

das de cobre e enxofre; ou*
tro ainda, com a Universi*
dade Federal de Viçosa no
Estado de Minas Gerais, no,
montante de NCr$ 992,3 mil,
para amparo a um programa de pós-graduação em
agronomia e, por último,
com o Instituto Brasileiro de
Bibliografia e Documentação
do Conselho Nacional de
Pesquisas, no total de NCr$
484,1 mil, para apoio à realização de um programa de
pesquisas visando a desenvolver o fluxo Informativo
básico para projetos de pesquisa em diversas áreas cl*
entíficas do Pais.

Mediei inaugura
estrada no NE
como do trecho Salvador—
O presidente Mediei irá
Feira de Santana. Aceni n a u g urar na primeira
tuou que o diretor-geral do
quinzena de abril um treDepartamento Nacional de
cho da BR-101, com 160 km
Estradas de Rodagem, eng.0
de extensão? que liga NaEliseu Resende/viajou retal a João Pessoa, e já foi
centemente para os EUA,
inspecionada pelo ministro
dos
Andreaza.
Mário
para firmar acordo com o
BIRD para a pavimentação
Transportes, o cel. Rodrigo
Ajace, secretáric—geral do | dos trechos.
MT, o vice-diretor do .... *
DNER, eng.0 Evaristo de
Salientou o'ministro que
Morais, e estudantes uni•
até o final de 1970
"Operação
versitários da
BR-116 estará asfaltaJa de
Mauá".
Fortaleza até Cabrobó, na
divisa entre Pernambuco o
Êste trecho da HR-101
Bahia, no Rio. São Francisteve 140 dos 160 km de ata
co. A BR-116 atravessa os
extensão delegados pelo ..
Estados do Ceará e PerDNER ao 3.° BEC do 1.°
nambuco, integrando-se cm
Grupamento de Engenharia
Salgueiro, com a í!R-2:i2, a
da Divisão de Vias do
grande transversal pernamMinistério
Transportes do
bucana, que també.n estado Exército. Toda a sinalirá concluída em dezembro
zação horizontal já se ende 1970. A 3R-232 passa
contra concluída, faltando
pelos municípios pemamapenas a vertical que estabucanos de Arco-Verde,
rá pronta brevemente.
Caruaru e Serra Talhada,
começando em Recife.
O ministro dos Transportes, em entrevista coletiva
Em Paumirim, a BR-116
em Natal, anunciou que o
entronca-se com a BR-230,
Governo federal já .havia
a transversal paraibana,
destinado os investimentos
cujos serviços íoram delepara as quatro principais
—
..
rodovias do Nordeste
gados ao DVT do MinistéBRs 116, 230, 304 e 101 —,
rio do Exército e ao DER
num total de 201.5. milhões
da Paraíba, para ultimarem
novos.
de cruzeiros
a sua conclusão. Esta rodovia passa por Pombal, PaInformou, ainds, o cel.
tos. Soledade, Campina
Mário Andreaza que os ediGrande e vai até João Pestais da BR-101, na Bahia,
soa.
já foram publicados, bem
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CORREIO DA MANHA — Rio He Janeiro, 4.a feira, 18 de fevereiro de 1970
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Igreja colombiana condena a participação de padres nos movimentos guerrilheiros • Deputado conservador inglês pede
'.B||_^[
jH
pacto militar no Atlântico Sul • Rècome,1 _^ ^|waL_É||fl
ça, em Genebra, a Conferência sôbre deI K^V^I I sarmamento • Diminui a violência dos
I
¦¦¦_-:¦
combates no Laos, enquanto a frente de
sem altera'
¦** guerra no Vietnam permanece
¦
ções importantes. Ü Thant faUíà Imprensa.
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Aviação israelense, após cinco dias longe
do Cairo, volta aos céus da capital egípcia.
ítU: Thaiit admite a volta das forças da
ONU e critica quem condena suas atituAiès. Golda Mèir fala de paz.

Oriente Médio

14
Duas Europas e desarme
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América katina e Vietnam
(Agências AP, FP, Reuters e ÁNSÁ, Radiofotos AP)

à Capita!'< ' egípcia
voltam a atacar próximo
Israelenses
'.'
A '
'' •.''•'
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Cairo entra em estado geral de alerta
/-—
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As leis internacionais reconhecem o direito d*
conquista? A pergunta, aparentemente incrível,
anda por ai enquanto a crise do Oriente Médio
penetra num anuiranhado de contradições no qual
o tumulto é comandado pelo petróleo, velho personaaem de slogans rebeldes latino-americanos. A peníiwula do Sinai enuolue tanto petróleo quanto ação
de conquistadores que se afirmam .com direito a
uso e gozo.
Israel acaba de comprar equipamento moder*
no de perfuração petrolífera submarina. O barco
que o transporta deia-ou o Porto de St. Lawrence,
na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e
fêz uma escala tática em Dacar, onde se encontra.
A conclusão é uvta só, em Moscou ou Washington:
os israelenses não têm aintenção de devolver o
¦• • •:
¦».
.
Sinai.
>' ! • "V
INQUIETAÇÕES
Significativo é que ás reações mais fortes partiram primeiro dos Estados Unidos, onde'o falo foi
denunciado. Empregando suas escassas reservas em
dólares nessa'operação, Israel estaria certo de que
dispõe dos meios necessários, sobretudo militares,
para garantir bons resultados à inversão em equipamento petrolífero. Prèssupõe-se. portanto, que
tiõo hesitará em deflagrar uma. "guerra do petróleo" em defesa do que afirma ser seu direito. Saem
dai as' inquietações dos Estados Unidos, pois entramem jogo grandes interesses norte-americanos .
instalado».em pofses drnbes,' ';....
Israel tira petróleo da plataforma submarina
do Sinai com. equipamento capturado c mediante
um acordo tácito com o Egito, segundo o qual nmbos os paises coníinuariam o mouimentar os poços
em funcionamento antes da'guerra de junho, rie
1967. A abertura de novos poços uiolaria o acórdo e restdtaria fatalmente em operações militares,
já que os egípcios não teriam condições psicológicas para aceitar o fato. Dominando o espaço aéreo
do golfo, onde já operam as cinco canhoneiras subtraídas à Trança, os israelenses entrariam na "guerra. do petróleo" com supremacia militar, o que colocaria- sob risco dc destruição as instalações d"
Egito na região. As mais importantes são exploradas em sociedade com a empresa norte-americana
"Standard Oil of Indiana".
Na América Latina como no Oriente Médio é
o petróleo, portanto, um personagem de cartadas
inesperadas". A crescente pressão norte-americana
sôbre Israel, por exemplo. O Egito advertiu ao Canada, Estados Unidos e Inglaterra que tentará destruir o equipamento comprado por Israel caso êle
se dirija de Dacar para o golfo de Suez. Mas os
governos canadense, norte-americano c inglês não
coíisepuem fazer com que os israelenses suspendam a
¦ operação. Israel
diz-se com o direito, reconhecido
por lei internacional, de explorar águas próximas
ao Sinai ocupado por suas forças ?niliíares.

As sirenas voltaram a
soar ontem, à tarde, em toda
a cidade do Cairo. Poucos
antes duas deflagrações íoram ouvidas em certos
bairros da Capital egípcia.
Fontes oficiais de Telavive
confirmaram que aparelhos
de sua Força Aérea atacaram duas posições da RAU
situadas a 30 km ao Sul do
Cairo.

ao kibutz Nahal Kikla, no
exlrenio Norte do Sinai,
um soldado israelense ficou
gravemente ferido em conseqüência da exp'.osão de
uma mina unti-veiculos
que atingiu o trator por êle
dirigido.

Os objetivos atacados,
segundo o porta-voz 'sfaelense, eram bases militares
para foguetes soviéticos do
tipo S-1.2. Após o bombardeio, que se estendeu
por duas horas, todos os
aparelhos israelenses regressaram sem perdas às
suas bases.
Na faixa ocupada de Gaza oito transeuntes árabes
fica ram feridos, ontem,
guerrilheiro
quando um
árabe atirou uma granada
de mão contra um aútornóvel particular, informou o
porta-voz militar de Gaza.
Noutro incidente, próximo

escritor

Morre Shmuel Agnon,
Nobel de Literatura
:© escritor israelense Shmuel
Jésef Agnon, prêmio Nobel
de Literatura dc 1966, faleceu
ontem no hospital de Rehovoth, aos 82 anos dc idade.
Agnon nasceu em Bochatz,
na Galitzia, atualmente territórrio polonês, viveu algum
tempo na Alemanha e em
1924 estabeleceu-se definiuVaihente em Jerusalém.
Desde os vinte anos Agnon
começou a escrever, produzindo sobretudo contos e relatos nos quais descreveu a
vida das comunidades israclcnscs da Europa Oriental
e dos imigrantes israelenses
na Palestina.
Considerado o escritor judeu mais importante de sua
sua. principal obra é
geração,
"Contos de Jerusalém",
traduzlda para 15 línguas. Nela

teve oportunidade de expressar todo seu envolvimento pcla mística cidade, descrevendo
suas peculiaridades e as belczas naturais. Para Agnon,
o pôr do sol dc Jerusalém,
tinha brilhos especiais, o vento talvez soprasse dc forma
diferente e as árvores trepidassem cheias de sentimentos especificos.
Agnon participou do movimento que colonizou as
áreas quase despovoadas de
Jerusalém situada fora das
muralhas da Cidade Velha.
Escritores e intelectuais escolheram o bairro de Talpiot que durante a Guerra
de 1948 foi conquistado peIas forças israelenses. Talplot
ficava exposta aos ataques
árabes mas sua beleza, fonte de inspiração para os artistas, fazia-os resistir ao
perigo.

Úm dos três iordanianos
detidos terça-feira última
acusados como çesponsáveis pelo atenta-io contra
um avião israeUnsè' : em
trânsito em MUniqüõ, reconheceu ontem sua intciia
responsabilidade pe'a itc.r.o.
Habidi, de ü6 anos,' informou ser o chefe c'a rrifeSo
'
que deveria seqüestrar o
avião para a Libia, e que
o projeto da ação íoi elaborado em Bagdá òtld-s líies
haviam facilitado a aquiíição de pistolas e granada?
de mão.
Momentos antes.do-Boeing
707 da Companhia El-Al
decolar rumo a Londres i
seus passageiros e tripu-

Palestinos pressionam Hussein
A aparente calma registrada após a crise da- semana passada .entre os comandos palestinos e o góvêrno da Jordânia começa
agora a delinear suas conseqüências imediatas. Dirigentes de dez organizações
palestinas unificadas num
organismo único desde anteontem . dirigiram-se ao
Rei Hussein para exigir o
afastamento dc elementos
conservadores cie seu govêrno ou pelo menos, a mudança de sua posição intrajisigente aos guerrilheiros palestinos.
Na reunião prevista para
o próximo fim-de-semana,
quando representantes do
Comando das Organizações
Palestinas encontrar-se-ão
com os representantes do
governo de Amã, as con.versações serão encaminhadas no sentido de se en-

contrar uma solução pacífica entre as duas forças.
Obsevadores políticos, em
Beirute admitem que no
caso do Rei Hussein não
conceder liberdade exigida
pelos palestinos nova,crise
deverá eclodir. Acreditam
também que se se reeditar uma nova confrontação
entre guerrilheiros paicranos e forças regulares, a
jovem oficialidade do éxor*
negar-se-la a lutar
cito
contra os comandos.
Uma maioria moderada
de ambos os lados aguarda ansiosa o acordo entre
seus representantes admitindo que um nôvq conflito só iria enfraquecer a luta principal do mundo árabe contra Israel. Paia os
os
comandos
palestinos
principais elementos da
corrente conservadora c
oposta a quo se conceda

maior liberdade de açào à
sua luta são o. general-dedivisão, Sheriff Jamil, tio
do Rei Hussein; o comandante-em-chefe das Forças
Armadas, Ben Nasser e o
ministro do Interior. Mohammed Rassoul Al Kilani.
Depois ria derrota árabe
dc junho dc 1967 vário? incidentes ocorreram toda
vez que as orgnizaçôes
guerrilheiras desafiaram a
autoridade real de Amã.
Segundo observadores de
Beirute o Rei Hussein conquistaria uma situação da
maior gravidade caso tentasse reprimir as atividades
dos guerrilheiros através
da íói-ça cm lugar de procurar Um acordo negociado.
O objetivo principal deste
acordo seria reconhcc?r os
como uma
guerrilheiros
íórça independente não sujeita às leis jordanianas,

ti thant

DESCONTROLE
Ê possível, assim, que uma "guerra rio petróleo" encontre os Estados Unidos sustentando postções legais do Egito. Nesse jogo complicado, no
qual um pais procura impor o direito dc conquista,
Israel enfrenta a hipótese de ter de atacar instalações norte-americanas em território egípcio. Petróleo tem dessas coisas.
Esse quadro justifica a apreensão dc A'i.rô)i. O
Oriente Médio escapa cada vez mais ao controle das
potências. E isto nenhuma delas pode suportar.

REVELAÇÕES

lantes foram surpreendidos
pelas granadas, dos. guerrilheiros.
Um
passageiro
morreu e mais onze ficaiam feridos. Habidi declarou ignorar que entre os
passageiros estivesse o filho de Moshe Dayan. ministro da Defesa de Israel.
As autoridades alemãs informaram que Habidi negou-se a declarar seu verdadeiro nome ou cdiifirmar sua nacionalidade, dados contraditórios aos que
figuravam em seus oocumentos.
Em Atenas foi adiado indefinidamente o julgamento de dois comandos árabes
acusados de terem meiralhado uni avião comercial
israelense em dezembro de
19G8. Fontes seguias deciaram què a atitude do
goyêoio grego íoi resultado
da solicitação feita pelas
organizações palestinas. Estas parecem comprometerse a não cometer novos
atos de sabotagem contra
Israel em território grego.

Forças da ONU poderão voltar
O secretário-geral das
Nações Unidas, U Thant,
afirmou durante entrevista
à Imprensa na sede da
ONU que já existem muilos denominadores comuns
entre as Quatro Grandes
potências, sobre uma solução para o Oriente Médio.
Acrescentou ser provável
que o emissário especial,
Gunnar Jarring, venha a
receber novas instruções
para reativar sua missão
na área. Segundo U Thant,
o desenvolvimento da missão Jarring depende em
grande parte das decisões
dos Quatro Grandes. Ainda hoje, Gunnar Jarring
deverá entrevistar-se com
U Thant, em Genebra, uitimando os preparativos para nova viagem ao Oriento
Médio.
O secretário-geral declarou-se otimista sôbre os
resultados a que deverão
chegar os Quatro Grandes,
recusando-se, porém, a fornecer detalhes sóbre o andamento das conversações.
SITUAÇÃO EXPLOSIVA
U Thant declarou que a
trégua no Oriente Médio
tornou-se totalmente sem
efeito e "unicamente algumas vigorosas medidas poderão evitar nova catas-'
trofe". Em sua primeira entrevista do ano, o secretario-geral voltou a repetir
que a situação é perigosa,
principalmente ao longo do
Canal de Suez, onde egíp-

cios e israelenses estão
frente a írente.
A uma pergunta íormuliida pelos jornalistas presentes à entrevista colotiva, U Thant negou que aigum governo tenha sugerido reunião especial do
Conselho de Segurança:
"Cabe ao Conselho de Segurança adotar novas iniciativas, se elas forem necessáias, e não tenho a intenção de tomar qualquer
iniciativa que se antecipe
âs que possam ser adotadas pelo Conselho. Até o
momento, o Conselho não
íoi convocado".
A entrevista ocorreu após
dois dias de conversações
com o tcnente-general Ocld
Buli, cheíe dos observadores da ONU nas linhas de
trégua do Oriente Médio.

suntos, afirmou: Sc bem
que tenham circulado versoes sóbre a possibilidade
de que a ONU envie tropa*
ã oonvulsionada região para separar os contendoreu,
no caso dc que assim o recomendem as Quatro Grandes Potências. As declaracões dc Thant, ontem, constituem o primeiro indicio
concreto c oficial a resprito.
IMPOPULARIDADE

U Thant atacou com violência a atitude geral da
Imprensa européia contraria à 'sua permanência na
Secrctaria-Geral da ONU,
em conseqüência ¦ dc sua
atitude cm relação à cx-Rcpública do Biafra. considerada parcial.
Ao responder perguntas
sobre a situação na NigéSEM PRECEDENTES
ria, criticou o fato dc a Im"Ambos os lados anun- prensa ocidental, "de Oslo
ciam freqüentemente e pú- a Viena", estar contra éle,
blicamente as violações co- afirmando que tudo c conmetidas por eles próprios, seqüência do trabalho dec isto não tem precedentes, senvolvido pela agência de
alar- publicidade contratada peé verdadeiramente
mante" — disse ainda U los separatistas biafrenses.
Thant. Para U Thant é ai- No entanto, os jornalistas
tamente provável que os presentes notaram certo
Quatro Grandes se decidam embaraço de U Thant ao
pela volta de efetivos mi- tentar novamente justificar
litares das Nações Unidas
à região, por um período a retirada das tropas da
ONU no Oirente Médio, em
não inferior a 10 anos.
da 1967 — o
O correspondente
que apressou o
Agência Reuters nas Nada
terceira
início
guerra
ções Unidas, Michael Littie
Johns, referindo-se ao as- árabe-israelense.

Refugiados

Abba Eban aceita conferência
O chanceler israelense Abha Eban declarou-se íavorável à realização dc uma coníerência internacional para
examinar a questão dos reíuglados palestinos. A declaração íoi feita durante
discurso pronunciado ontem
ante a Associação Holandesa
de Relações Internacionais,
em Hain.
Abba Eban indicou que a
conferência sôbre os refugiadas poderia se realizar antes
mesmo do início das negociações de paz entre os paises
árabes e Israel, podendo cstar representados, além de
árabes e israelenses, outras
países da comunidade internacional c as, aeencias especializadas da ONU.
FRONTFTP.AS
COMUNITÁRIAS
O ministro israelense pro-

pôs, como possível, o estabelecimento de "fronteiras
comunitárias entre Israel o
seus vizinhos árabes, análoga- às que existem atualmente dentro do Mercado
Comum Europeu, ou os paises do Benelux (Holanda,
Bélgica e Luxemburgo), ou,
ainda, os países escandinnvos". E acrescentou: "Não
moveremos a linha de trégua
sçm uma paz neaociada, e
não acreditamasque as grandes potências possam se erlsir em juizes, porque olns
têm Interesses próprios e dlvergentes-, Nós não permitireinos que nossos interesses
vil ais se.iain definidos em detalhe por. outros".
CAMINHO DA PAZ
"Manteremos aberto o .rambiho dn pa?". destaro'1
Et>an, "evitaremos qualquer

coisa que exclua, a possibill»
dade, utilizaremos todos oi
contatos e exploraremos tô«
das as aberturas cuja expio»
ração possa nos aproximar
da paz. Permaneceremos dispostos a negociar todos os
pontos em litígio e não poremes qualquer condição préria às negociações". Todas as
fórmulas de solução internacional para os problemas do
Oripnte Médio foram provadas, salvo a da paz", Finalmente, Eban defendeu a elabnfnçãb de um acordo internacional sôbre a administração dos lugares santos.
O chanceler não se referiu
í».s freqüentes informações
sôbre contatos secretos entre
seu govêmo e o da Jordânia
— noticiados extra-oficialmento, o nunca confirmados
pelas autoridades.

Golda Meir fala de paz
A primeira-ministra Golda Meir voltou a formular a
proposta dc paz de Israel,
com o respeito ao cessar-fogo estabelecido pela ONU »•
negociações bilaterais entre
israelenses c árabes. Acusou
Nasser de pretender realizar
uma guerra de desgaste, mas
lembrou que suas forças
"estão dispostas a fazer
írente a qualquer tipo de
ataque, em grande ou pequena escala".
Discursando no Knesset
(ParlamentoI, Meir declarou:. "Uma vez mais nos dirigimos aos árabes, não por
fraqueza, nem por arrogancin, mas de modo sério, «
llios pedimos que acabem
com o derramamento de wmgue c falem de paz". Nntlian Gurdus, da Agência
France Treiwe, relata que
seu apelo foi "dramático" e
"em tom graque cia falou
".
ve
Meir garantiu que Israel
está disposto a observar integralmente o cessar-fogo
decretado pelo Conselho de
Segurança da ONU, n 10 do
junho de 1967: "Se o Egito
o observar, nós o observaremos, mas se o Egito coniinuar violando-o, que ninguém espere que nós lhes
demos imunidade".
JUSTIFICATIVA
Justificou a atitude de
seu país, dizendo que "Tôdas as operações dc Israel
na írente de Sue7. são represálias às operações e^ipcias", e deu as seguintes ra7,ões para as atnque.s aéreos
contra o Egito:
Para esclarecer que as
violações da trégua não podem ser unilaterais.
Para transtornar o.s pianos de Nasser dc uma guerra em larga escala.
Para csciarccer que enquanto náo existir uma tregua "náo lhes permitü-einns
travar uma guerra dc d*.-.gaíle como lhes è conveniente".
ALVO DO ATAQUE
Golda, Meir afirma que °:n
julho de 1969 Nasser anillou publicamente a trégua, e
"guerra rie
proclamou uma
desbaste". Sua* declarado»*
de
ncompanliada*
foram

descargas de artilharia e
ataques do comandos dostinados n destruir as defesas
de Israel, para uma guerra
em grande escala, Nossos
aviões atacaram a linha do
Canal de Suez para aliviar
a pre.s>ãn nesta írente, e
frustrar o piano rio Nasser",
concluiu e!a.
Meir citou Nasser como
autor de "pronunciamentos
belieislas", invocou-o para
evitar o "derramamento de
sangue" e condicionou tudo
à possibilidade délc realmente "querer a paz". Disse que o cessar-fogo, para
os egípcios, é um meio de
ganhar tempo e não de preparar a paz.
O GABINETE
ESTA COESO
A primeira-ministra constdera que não há crise no seu
gabinete, afirmando: "Todo
o gabinete, sem exceção, está unido em torno da politica que expomos públicamente, que propugna, o reconhecimento do cessar-togo,
com a condição de que esta
medida seja compartilhada
por ambos os lados". O
chanceler Abba Eban é con.
siderado como uma voz distoante do belicismo geral.
ACIDENTE
O ataque da aviação israelense contra uma fábrica
metalúrgica do Cairo, matando mais de cem civis, íoi
considerado apenas como
"lamentável acidente". Meir
elogiou o ministro da l>fesa, Moshe Dayan, por sua
atitude "inusitada", ao avisar a.s autoridades egípcias
d*, existência do unia bomba-relógio de 40U quilos, para que íósse possível "Inutilizá-la a tempo". E loco
destacou que c* ataques dos
egípcios contra a população
civil israelense são "sem escrúpulos", e otou "jardins
de infância, mercados, lojas,
e universidades", como alvo
de "atos de violência' arabeô. Também lembrou o caso do ônibus d» passageiros
judeus de Munique, que íoi
atacado há dia.s, no caminho
para o «eroporto, » acentuou
que "esta*, ações têm um caráler pre<medita'io".
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tchecos

Subversão é ser contra
a política soviética
"subversivo*
Acusado de
as rela- o
atacado
haver
por
çôes entre 6eu país e a
União Soviética, o escritor e
jornalista Oto Filip íoi condenado ontem, na cidade de
Ostsava, a 18 meses.de priafio, -segundo anunciou a
noticiosa oficial da
«géncia
¦Tcheco-Eslováquia, CTK.
WOp íol acusado, também, da hafer deformado,
propositadamente, ctn seus
«rtígos, a evoluçSo da situaçfio interna na Tcheco-Eslováqui* • de haver difamado, on seus comentários, o

'

presidente da Republica,
marechal Ludvllc Svoboda, e
do primelro-secretário do
Partido, Gustav Husak.
A acusação criticou Fillp
não somente pelas opiniões
manifestadas em artigos publicados em jornais e emlssoras estrangeirai como
também pelos pontos de vista em cartas dirigidas a amlgos na Áustria,' Alemanha
Ocidental; Sulca e República Democrática Alemã. O
condenado poderá apelar da
sentença.

Quanto custa fazei
negócio com Moscou?
Quem responde a essa
pergunta é o jornal
tcheco Rude Pravo, numa série de artigos recentes, com* o objetivo de
Justificar os termos, em
que se processam as relações comerciais entre a
a
e
Tcheco-Eslováquia
União Soviética.
A questão toda resumese em refutar a tese, que o
projornal -apresenta como1
"encampaganda ocidental
tchecos
pada por muitos
iludidos", de que a TchecoEslováquia é prejudicada
quando vende seu urânio
aos soviéticos e compram
deste, petróleo e: minério
de ferro.
Ne caso do urâniio, o
ponto fulcral das éríticas
ao comércio com os soviéticos reside, na constatação
de que os tchecos poderiam
obviar grande parte de
suas dificuldades econômicas vendendo seu urânio
por dólar ou outra moeda ,
forte, necessária à aquisição de bens para > remodelação de seu parque industrial.
Ao rebater essas criticas,
o jornal esclarece que, logo após o término da II
Guerra Mundial,/ quando
as grandes potências se
lançavam à fabricação de
armas nucleares, jè estavam dispostas -a pagar
qualquer preço pelo urânio, a Tcheco-Eslováquia
íoi sondada pelos EUA mas
optou pela URSS por motivos não só comerciais e
técnicos, como políticos e
militares.

'
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va em torno de US$ 15 a
tonelada, os tchecos pagavam cerca de 25% mais caro pelo petróleo soviético.
Mesmo com o fechamento
do Canal de Suez, que provocou um grande aumento
nos fretes* o petróleo árabe
continua mais .bafato do
que o soviético, .
Para justificar a compra
do petróleo na URSS, o órgão do PC tcheco vale-se
do artifício cambial, alegando que os cálculos: acima são feitos à base da
taxa oficial (um dólar =*
0,90 rublos = 7,20 coroas),
quando o correto, em sua
opinião, seria o cálculo à
base do que chama de "valor de reprodução'' do dólar ou do rublo.
Dentro dessa relação, os
tchecos teriam de despender 32 coroas para comprar
um dólar e 18 p-ara o rublo. Em outras palavras, a
Tcheco-Eslováquia teria de
no
exportar mercadorias
valor de 32 coroas para obter um dólar, enquanto para conseguir um rublo lhe
bastaria exportar bens no
valor de 18 coroas.

No caso do minério de
ferro, o Rude Pravo procura rebater a crítica de
que é desfavorável para a
Tcheco-Eslováquia sua dependência da União Soviética, que lhe fornece quatro
quintos de suas necessidades de minério (de quaüdade inferior e preços mais
elevados, uma das causas
do alto custo do ferro gusae
da produção ineficiente no
camipo dos metais não ferO LUCRO
. rosos na Tcheco-EslováPelo acordo firmado em quia).
1945 com a, URSS, os tcheempréstieos receberam
SEM DÓLARES
mo a longo prazo e sem
juros, além de equipamento especializado e assistênSegundo o órgão do PC
cia técnico, fornecendo, em tcheco, a Tcheco-Eslováquia
troca, o seu urânio a pre- não poderia depender *ios
çcs fixados pela íomia fornecimentos do minério
"produção
lucro", da Suécia (cuja capacidade
mais
nos quais não estavam in- de exportação é de 30 micluidos os custos de prós- lhões de toneladas) porque
pecçâo e abertura de novos
carece de dólares para padepósitos, os quais íoram fiá-los, e* mesmo se tivesarcados totalmente nela
se as divisas, teria de 50URSS, segundo et jornal.
correr-se de outros mercados.
o BraNa década de 60, o pre- sil e provavelmente
a india, o que lhe
do
urânio
continuava
o
ço
exigiria um dáspêndio de
mesmo e os tchecos teriam
USS 13 milhões por ano.
agora de arcar com 50%
dos custos de prospecção, o
E os preços? O argumenque, na realidade, equivalia a uma redução nes pre- to é o mesmo utilizado no
ços do minério. Para o caso do petróleo: tomandoRude Pravo, entretanto, se como
base a paridade
essa queda situava os preços pagos pelos soviéticos cambial, uma tonelada de
ao nível do mercado mun- minério ocidental custaria
dial, qué, ha ocasião, caíam
aos tchecos 56,02 coroas
para entre 15 a 25 dólares enquanto o preço
que lhe
C quilo.
pagam, no mercado sóciaE o petróleo e o mine- lista, é equivalente a 74.75
rio de ferro fornecidos pe- coroas (Os preços do milos soviéticos?
nírio de ferro têm caido
f, verdade que o preço acentuadamente nos merocidentais
desde
pago pelo petróleo sovié- carieis
tico. pelos tchecos, é su- meados da década de 60,
perior ao preço do wodu- enquanto os preços do Coto do Oriente Médio? í*
— o Mercado Coverdade que a URSS ven- mecon
de o mesmo tipo de petró- mum socialista — são fixos
leo a preço mais elevado e, no caso particular, desta
na Europa Ocidental? K vez, mais elevados).
verdade que o petrólec foviético é de qualidade inUsando o artifício
do
ferior no do árabe, e "valor
de reprodução", o
mais sulfuroso.
portanto.
de mais diffei! "processa- jornal tcheco chega à sefo que encarece guinte conclusão: a tonelamento
ainda mais o produto)?
da de minério de ferro do
Ocidente, preços CIF, custa
MAIS CARO
aos tchecos 123,84 coroas,
rest-o-iòe enquanto o produto forneciRude Pravo
afirmativamente a tódaç p.sdo pelo vizinho soviético
sas perguntas. Dez ?.nes lhes sai,
por esa forma de
atraí, quando o nreco médio do petróleo não refina- cálculo, por 74,77 coroas.
do do Golfo Pérsico flutua-
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Caverna reconhece
crise industrial
Bonn-Moscou
de
encontro
paz
e critica Salazar
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Um encontro'de uma ho- Brandt para conversar, dia
ra, entre. o chanceler An- SfrS '
7
drei Gromyko e o enviado
¦¦
especial do governe de ',-;.:. 7-DKTENSAO
Bonn, Egom Balir, encerrou
Dentro dessa abertura
ontem, em Moscou, a fase
preliminar 7dw conversa-- . para o Leste, Brandt enções entre União Soviética
'¦_*- viou seu' secretário de Estado Georg Duckwitz, que
e Alemanha Ocidental
teni o mesmo nivel diplobre á assinatura de um•
mático do negociador em
pacto de nlo-agressão.Moscou, a Varsóvia, na priBaihr, que é colaborador meira aproximação entre
intimo'do chanceler Willy os dois paises desde o fim
Brandt e ocupa o cargo de da Segunda Guçrra Munvice-ministro do Exterior, .dial.' .""
De parte dos paises sovolta hoje a Bonn para informar seu país do anda- ' cialistas, procura-se utilizar essa disposição de
mento das negociações, e
na próxima semana retor- Brandt no. diálogo para lenará à União Soviética pa- var o governo de Bonn a
ra -prosseguir as eonversa- duas concessões fundamentais: o reconhecimento da
ções.
República Democrática
Alemã e a fronteira OderSATISFEITO
Neisse, que separa a RDA
Ao sair da reunião com da Polônia, e pela qual ano chanceler, Gromyko, a tigas cidades alenr-ãs, como
quinta que realizou desde Dantzig, Breslau e Stettin,
sua chegada a Moscou, dia passaram a ser polonesas
28 de janeiro último, o re(Gdansk, Wroclaw e Czpresentante do governo ceczin).
alemão ocidental declarou
MELHORIA
para os jornalistas: — O
enoontro foi altamente saEm Bonn, porta-vozes do
tisfatório e agradável. Na
semana que vem, estarei de governo de Brandt disseram que as relações com a
volta.
União Soviética apresenAs conversações com os tam sensível melhoria dessoviéticos fazem parte do de o inicio das conversaesforço que vem promo- ções em Moscou. As negovendo o govêmo social-de- ciações foram iniciadas em
mocrata de Willy Brandt, dezembro pelo embaixador
visando à melhoria das re- Helmut Allardt e em jalações entre a Alemanha neiro retomadas, em nível'
Ocidental e os países sócia- mais elevada por Egon
listas da Europa Oriental, Bahr, que tfeora retorna,
inclusive com a Alemanha satisfeito, à Alemanha OciOriental, que já convidou dental.

Nazista recebe multa
O proprietário de um
bar em Berlim Ocidental
foi multado ontem em
1.500 marcos (cerca de 400
dólares, ou NCr$ 1.800,00)
por haver proibido a entrada de judeus em seus
através
estabelecimentos,
d_ um cartaz, fixado à
"Permitiporta, que dizia:
do o ingresso apenas de
arianos".

O bar é freqüentado por
membros do Partido Democrata Nacional (neonazista), segundo êle mesmo
confessou perante o tribunal, como a cervejaria de'
Munique onde Hitler tramou o golpe de terminaria levando-o ao Poder, e
à guerra que matou 30 milhões de seres humanos.

inglaterra

Britânicos: Nós somos
indispensáveis ao MCE
O ministro de Assuntos
Europeus da Inglaterra,
George Thompson, disse
ontem que seu pais manterá negociações para ingresso no Mercado Comum
Europeu com "firmeza e
boa fé".
Falando numa reunião de
empresários de West Midlands Thompson afirmou
"se aproque a Inglaterra
mesas
de negoximará das
ciações suficientemente forte para ficar à margem se
não chegar a um acordo
no Parlamento Europeu".
Acrescentou ainda que o
ingresso inglês abriria um
mercado interno europeu
de cerca de 300 milhões de
consumidores. Referindose aos empresários afirmou
que tem certeza de que
Birminghan e West Midlands não temem a competição de Milão! e Dusseldorí.

Thompson advertiu ainda que "a menos que a
comunidade possa ser ampliad**, para incluir a Inglaterra e outros cândidae
tos (Irlanda, Noruega
Dinamarca) a Europa não
poderá manter e impulsionar seus próprios inferes*
ses num mundo dominada
pelas superpotências".
O ministro de Assuntos
Europeus salientou que não
é só a Inglaterra que tem
r ganhar ou a perder com
a ampliação da comunidade. "O fracasso neste aspecto não será fatal só para nós. ou para o Mercado
Ccmum mas seria trágico
para todos os países europeus".
Concluiu que o "preço
econômico da unidade política européia não
pode
ser pago apenas pela Inglaterra. mas todos os paises estão empenhados para.
alcançar êxito nesta empresa".

Pacto do Atlântico Sul
O deputada conservador John Biggs Davison pediu» a criação de
um Pacto do Atlântico Sul
até o Oc-eaque se estenda
no tndico "a fim de salvaguardar as vias marítimas
d. mundo livre contra a
infiltração comunista". Os
pontos chaves sobre os quais
assentaria o Pacto deveriam
ser a Guiné Portuguesa «
as Ilhas de Cabo Verde.
As colônias portuguesas
foram escolhidas como bases da ação do Pacto porque seus habitantes "travam uma guerra de libertação contra um governo
odiado". Em seu livro intitulado "Contra a Mentira" Biggs Davison diz ainda
que dois terços da Guiné
Portuguesa e da3 Ilhas d.
Cabo Verde estão dominadas "por subversivos, coma

diz a propaganda, mas o
situação atual é bastante perigosa".
O deputada conservador
visitou quatro vezes os ter-

ritórios portugueses. Biggs
Davison ressalta a "importância estratégica desses
últimos bastiões ocidentais
ao norte do Equador que
estão em mãos de uma potência (Portugal) que pertence a OTAN".
"Embora a OTAN (Tratado do Atlântico Norte)
seja necessária, mais necessário ainda será um pacto
do Atlântico Sul que se estenda até o Oceano Índico"
— salientou Biggs Davison.
Em seu livro o deputado
conservador reclama o fim
das sanções impostas a Portugal e acusa a Inglaterra
de "má fé" por aderir a
tais medidas.

O secretarie de Estado tins para uma platéia de
para a Indústria, Rogério 700 peritos e industriais que
Martin., anunciou ontem a participam do seminário.
necessidade de reformas raEsta frase do 'secretário
dicads para aumentar a de Estado pára Indústria
produção industrial. -"O foi interpretada pelos obgoverno «tá consciente da servadores como o desejo
gravidade da situação" — de Portugal de abrir suas
assinalou. Martins na inau- . portas , para .investimentos
giiáçiSjn-ljr um seminário estrangeiro., suprimindo
sobre política industrial em também algumas barreiras
Lisboa. .
aduaneiras... " •-.
.
"O
pàls Inteiro aguarda
o estabelecimento de uma
RESTRIÇÃO ÁO LUCRO
política industrial vigorosa
'Martins
destinada a-dàr: a Portugal
Rogério
revelou
um passaporte para o mun- que ó governo'está disposto
"severidade"
do moderno" — frisou Ro- a agir com
gério Martins. Criticando com os industriais que se
veladamehte o ex-primeiro- preocupam mais em acuramministro, oliveira Salazar, lar lucros do que em pro-disse o secretário de Esta- duzir "bens valiosos"
com
do para a Indústria qué o "custos bancos",
"regime industrial
que regeu nossas vidas durante o
O secretário dé Estado
último quarto de século não para a Indústria não fez
nos permitiu superar as di- nenhuma referência ás coferenças existentes entre lônias africanas. ObservaPortugal e os demais países dores salientaram que esta
desenvolvidos"
atitude indicava o desejo de
Marcelo Caetano le concePOUCO CONSUMO
der mais autonomia aos
territórios atingidos pelas
Rogério Martins regres- guerrilhas. Além disso o
sou recentemente de uma primeiro-ministro está mais
visita à Alemanha Ociden- 'senvolver
preocupado agora em dea indústria da
tal e disse que Portugal se
encontrava entre as nações metrópole.
da Europa que possui o
mais baixo índice de conAs inovações propostas
sumo. Acrescentou que uma por Rogério Martins provonova Lei Industrial, com caram algumas reações neincentivos para a indústria gativas dos ministros conprivada e estatal, será apre- servadores, que foram posentada brevemente no Par- rém derrotados numa votalamento.
ção decisiva para as aspiraAdiantou que as diretri- ções de Mareelo Caetano.
zes básicas da lei residem
na necessidade de melhorar
Fontes diplomáticas assea produção nacional a pre- guraram que o governo teços competitivos, a fim de me cada vez mais que Porneutralizar o grande defi- tugal fique completamente
cit da balança comercial isolado da Europa, especialprovocada pelas importa- mente depois da admissão
da Inglaterra no Mercado
ções.
"O futuro não está ape- Comum Europeu. Ingresnas em nossas mãos, pois sando no MCE automáticanenhum pais pode furtar- mente a Inglaterra abandose à influência das potên- nará a Associação Européia
cias que forjam o mundo" de Livre Comércio da qual
— ressaltou Rogério Mar- faz parte Portugal,

Guerra antipornográfica

ji
,

.

O Ministério do Interior
divulgou ontem um comunicado pedindo o fim imediato da "avalanche pomográfica" que está. invadindo
Portugal que "destrói as
velhas tradições e as substitui, por, coisas indesejá-veis*. I O comunicado do
Ministério informa ainda
que só em 1969 foram apreendidas 383 mil publica(um
ções pornográficas
grande número delas sobre
homossexualismo) procedentes dos paises escandinavos, da Holanda. e do
Brasil.

didos. Em conseqüência
desta atitude do governo
os estudantes resolveram
. suspendeor a greve que
haviam programado para
hoje.
O ministro Veiga Simão
anunciou também a criação
de uma Comissão Especial
de professores que terão a
tarefa de reforçar a cooperação entre as autoridades
das Faculdades e os estudantes.
Ontem o novo reitor da
Universidade de Coimbra,
João . Gouveia, disse que
não aceitaria o cargo se os
estudantes não dessem sua
Os estudantes da Facul. aprovação. O novo minisdade de Letras da Univer- tro da Educação, Veiga Sisidade de Lisboa venceram mão, de tendência liberal
mais uma luta contra as está procurando chegar até
autoridades universitárias os estudantes. Neste sentidepois que o ministro da do anistiou todos os estuEducação Veiga Simão dantes que sé encontravam
anunciou que os pedidos pa- presos ou punidos pelas
ra supressão de alguns se- Universidades por motivos
mestrais haviam sido aten-* políticos.

Itália

Lei do divórcio pode
emperrar a coalizão
O presidente do Partido
Liberal, Giovanni Malagodi
criticou ontem o plano dos
democratas-cristãos de realizar um plebiscito popular
sobre o divórcio. Por outro
lado o lider do Pertido Comunista no Senado, Umberto
Terracini, declarou que a intervenção do Vaticano no
problema do divórcio havia
sido "uma interferência inadmissível de um estado estrangeiro nos assuntos italianos."
A aprovação do projeto' de
divórcio peio Senado, esperada para os próximos dias,
está tendo uma influência
direta mis negociações de
Mariano Rumor para formar
um novo governo. Se Rumor
nâo conseguir formar um
novo governo de coalizão de
centro-esquerda, serão convocadas eleições gerais e o
projeto do divórcio provávelmente só será votado pelo
novo Senado eleito. Rumor
intenção de
já manifestou
'
prosseguir nas negociações
excluindo delas o problema
do divórcio.
PAPA: O ESTOPIM
As declarações do Papa na
última quarta-feira denunciando a violação do Trata-

do de Latrão com a aprovação do projeto de divórcio tumultuando a vida política
Italiana. Os comunistas e 11berais que patrocinam o projeto e que fazem oposição ao
restabelecimento da coalizão de centro-esquerda, protestaram contra o que chamaram dejjintervenoáo indevida do Papa em assuntos
italianos da Itália".
Os quatro partidos que formariam o novo governo de
coalizão, os democratas-cnstãos, os socialistas de esquerda. socialistas -moderados e
republicanos, também estão
divididos em relação ao dlvórcio. Os democratas-crlstãos são inteiramente contrário à aprovação do projeto, enquanto os outros três
partidos são favoráveis.
O deputado liberal Antõnio Baslini, um dos parlamentares que participou da
elaboração do projeto de dlvórcio, defendeu a existência de um estado forte e efeciente cuja autonomia e poder não possam ser prejudlcado pela intervenção do Vatlcano em nossos assuntos
internos. Disse ainda que
uma coexistência entre a
Igreja e o Estado, "nâo é
concordata mas sim concórdia".

sobre a limitação de armas
Mas nos debates sobre o
A Conferência sobre Desarmamento, que conta com emprego de annas químicas
a participação de 25 países, e biológicas houve um confoi reiniciada ontem, com fronte entre aoviéUcos. •
debates gerais sobre a proi- americanos. Smith confirbiçfio de testes nucleares no mou que os Estados Unidos
fundo do mar e controle de apoiam o esboço do acordo
armas químicas.
preparado pela, Inglaterra
esOs Estado» unidos e a que proíbe a confecção, **•*¦
União Soviética chegaram, a tocagem e utiliza-lo de
sobre mas químicas, mas ias uma
um
entendimento
questões de emprego de ressalva para 6 emprego de
-,.,,
bombas nucleares mas di- gases lacrimogêneos.
vergiram profundamente a
Nem a Inglaterra nem os
respeito do controle de armas químicas. Os Estados Estados Unidos estfio dispôsUnidos estão dispostos a as- tos a assinar um Tratado de
slnar o Tratado preparado proibição geral' ao uso de
pelos ingleses que excluem armas químicas sem um slsarmas químicas táticas e os . tema adequado de verifica?
gases lacrimogêneos dos tèr. ção e fiscalização, que os sómos de proibição. Os sovié- viéticos certamente recusa*ticos pedem ò extermínio to- riam. Os ingleses acreditam
tal dos estoques de armas qué co soviéticos mudaxfio.de'
idéia é aceitarão o Tratado,
químicas e biológicas.
para qüe o assunto fique reNAO PROLIFERAÇÃO
gulamentaco por um acordo.
O delegado americano na
Conferência' Gerard Smith,
que também participou das
negociações para limitação
das armas estratégicas em
Helsinque, manifestou-se otimista sobre as perspectivas
das conversações bilaterais
còm os soviéticos para pór
fim à proliferação de armas
nucleares. As reuniões bilaterais serão reiniciadas em
abril em Viena.

A Inglaterra insiste poiüm
na ressalva de nfio incluir
os gases Lacrimogêneos "CS"
no texto do Tratado. Esse
gás provoca fortes dores no
peito e uma sensação de asfixia, mas não traz grandes
Os
prejuízos para a saúde."CS"
gases lacrimogêneos
são utilizados na repressão
às manifestações de rua.
Êle já íol utilizado durante
os últimos distúrbios entre
protestantes e, católicos na
"espí.Smith referiu-se ao
. Irlanda e no Vietnam, pelos
rito sério e prático que-ca- americanos..
racterizou a. primeira fase tf.
nossas negociações" e acresO delegado soviético Roscentou que "se pudermos chin disse que o "problema
continuar assim, me parece da erradicação completa do»
que as perspectivas são até - gases tornou-se extremamenmais- otimistas que no ano te urgente e sua solução rapassado e poderemos conse- dicai faz-se imperativa".
gulr algum progresso visan- Apesar de nfio se reíerlr dldo a um acordo que conve- retamente aos gases lacrinha a nossos interesses e ao mogêneos e herbicidas, que
interesse geral".
não estão inseridos no, Pro-,
tocolo' de Genebra de 1925,
Por outro lado o delegado Roschin disse que qualquer
soviético, Alexei Roschin tentativa de interpretar, o
expressou o mesmo otimis- Protocolo de Genebra "pode
mo de Smith quanto ao fu- ser considerado um desejo*.,
turo do tratado para proi- ' de minara eíetividade deste
bir testes com bombas hu- acordo e evitar a adoção de
cleares no fundo do mar e outras medidas para elimido Tratado de Não-Prolife- nar por completo os metoração de Armas Nucleares, dos químicos e bacteriológieos na guerra".
que íoi elaborado em 1937.

ANASTÁCIA
Juiz nega que Anna Anderson
seja a herdeira de Nicolap I
"Sim, ela é Anastácia",
gritou uma mulher no re-'
cinto da Corte Suprema de
Hamburgo abarrotado de
velhinhas apreensivas quando o juiz negou o reçonhecimento de Anna Anderson
como a grã-duquesa Anas*
tácía, filha menor e herdeira legítima d» tzar Nicolau
I da Rússia
Por falta de provas suficientes a senhora Anna de
69 anos de idade, terá que
renunciar a seu sonho de
meio século.
INÍCIO DO PROCESSO
Anna, libertada de um
sótão na Sibéria, por amlgos leiais à família imeprial,
mantida em segredo enquanto se restabelecia dos
ferimentos, foi mais tarde
retirada clandestinamente
da Rússia.
Baseando-se nestes fatos,
Anna Anderson iniciou, sua
batalha jurídica depois de
anos de visitas a palácios
reais em todas as partes
da Europa, aceita em aiguns como Anastácia, c rejeitada por outros. Ém
1933; interpôs uma ação pa. ra ser reconhecida como
herdeira da propriedade da
família real imperial russa. A duquesa de Meckerenburg, sobrinha da última
tzarina, se opôs ao pleito,
declarando-se a legítima
hedeira do tzar.
Os adversários da senhora Anna afirmam que se
trata de uma operária gerPKT.icK-polonesa chamada
Franziska
Schanzojowski.
que desapareceu de sua casa de pensão em Berlim
quase ao mesmo tenroo em
que Anna foi recolhida de
um canal, onde se tinha
lançedo nm uma tentativa
cie suicídio.
A HERANÇA COBÍÇADA
Quando à herança, circulam persistentes versões
de uma fortuna de 20 milhões de rublos-ouro, qne
segundo se disse, o tzar N:colau, assassinado durante
a revolução bolcheviqne,
depositou no Ban;o da Inglaterra para seus filhos. A
pretensa Anastácia afirmou
contudo que a questão não
era o dinheiro e sim o reconhecimento de sua crigem.
Agora, com a nobreza européia e as ex-casa^ reais
divididas em dois grupo*,
não se sabe ainda se a senhora Anna persistirA na
sua intenção de ser "-Anastácia".
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Bogotá vive tensão sindical em agremiações de
bancários, professores secundários e motoristas assalariados, enquanto 14 mil
'estudantes paralisam, desde ontem, a Universidade
Nacbnal da Colômbia.
O presidente Carlos Lieras Itestrepo falará hoje à
noite, pelo rádio e televisão, sobre "a a agitação estudántil e trabalhista" que
_afeta ó pais no crítico período de uma das campanhas presidenciais mais renhidas do pais.
GREVE EM APOIO

está contente com vietnamização
laos

Norte-americanos violam
tratado com bombardeios
¦ Òs bombardeios diários
da aviação tática e.estrtégica dos Estados Unidos são
admitidos, apenas de forma
implícita pelo seu comando
¦ de. Saigon.
Interrogado acerca destes
na rota Ho
bombardeios
Chi Minh e na planície de
(onde age o Pathet
'|. Jarroscomunista),
Lao'
porta-voz
i do.qlío comando estadunidense em Saigon,. qucrend.
assunto com uin la| evitar o "som
comentários"
cônico:
; Á. operação de qualroeení tos., caça bombardeiros fusj tigando as colinas de Jairos
j situada num território como
' a Laos, de extensão menor
do que o Estado do Ceará,
. nãò passou despercebido dc
j, nenhuma agencia noticiosa
í do mundo, Apesar disso, o
porta-voz do alto comandoestadunidense não quis confirmar nem desmentir os
ataques aéreos. O reconhecimento oficial desses vôos,
no espaço aéreo laosiano,
eqüivaleria a confirmar a
violação di«s acordos de

Genebra de 1954 que proibem a presença militar de
norte-americance e nortevietnamitas no território do
Laos.
Entretanto, por vias indiretas, esse reconhecimento
se deu, pois o mesmo portavoz invocou um discurso do
próprio Nixcin, pronunciado
recentemente, no qual o>
chefe do Govêrno afirmou,
que estavam deserçcadeando-i
se bombardeios.."de.proibir
'
ção íiesta estrada.- Ho -.Chi-,
Minh." utilizada pelos nor..
io ;vietnamitas-, para; encaminhar tropas,-armas e.-mu-nições com destino a;> Vietnam do Sul-'
Aó mesmo tempo,
os observadores de Saigon
sabem não só que os bomos
bardeios se realizam.com
'aviões
B-52
gigantescos
como também que esses
aparelhos levantam vôo dos
porta-aviões da 7a . frota
norte-americana, estacionada no Golfo de Tonquiin e
das' bases da Tailàdia.

Campo de Bon Hei é atacado
Enquanto na frente do
Laos hqjive uma diminuição
dos ataques, aéreos norteamericanos, na fronteira com
o Camboja,'houve um acrescimo: oe. superbombárdeiros
B-52 lançaram quase-mil toneladas de bombas - contra
supostas posições norte-vletnamitas. Mais precisamente
o ataque se deu a sudorste do
camjio Ben Het — acampomento de forças especiais.
Cerca de '30 B-52 realizaram a. operação nas planícies
centrais durante a iriaárugada .de ontem. Aparentomente,o propósito era impedir o sitio do cambo Ben
Het pelas forças comunistas
especiais, a exemplo do que
ocorreu no ano passado.
Mais de 6.400 toneladas de
bombas nas últimas quatro
semanas, foram- despejadas
nos tíanaltos centrais para
fuSBjjifiífàs forças nortevietnamitas que poderiam
Ptacar a região.
O acampamento de Ben
Het e/n maio e junho de 69
esteve sitiado durante 54 dias
por vários milhares dp vietcongs e . horte-vletnamitas.
Essas tropas depois se dlrigiram a 279 km ao sul. lançando ataques em novembro
aos campos de forças especiais de Duc Lap e Bu Pranp.
Teriam em seguida retornado ao norte pelo Camboja,
reaproximáhdo-se da Região
de Ben Het. Ontem, artilheiros vietcongs fustigaram nove posições norte-americanas

i

e sul-vietnamitas entre elas
a base costeira de Phan
Kang. Segundo o alto comando estadunidense apenas
alguns norte-americanos saíram feridos.
Quanto ao oeste das mesetas centrais, desde de derembro que. não se noticia
çonCJiitrações de tropas comunistas no local. Apesar
disso, os comandantes norteamericanos d e s e ncadeiam
bombardeios com os B-52 na
tegião — justificação: redu;:ir a ameaça.
DA

NANG

•

Os "marines" norte-amerlcanos rechaçaram, ontem, a
tiros de canhão, dois ataoues vietcongs ao sul de Da
Nang. inflingindo 26 mortes
aos atacantes, segundo estiinativa de porta-voz militar
estadunidense, que não registrou babias nos defensores.
A defesa antiaérea da
Frente Nacional de Libertarão íFNLl foi mais bem sucedida: derrubou dois helinorte-americanos,
cópteros
elevando a cinco o número
desses aparelhos destruídos
cm três dias no Vietnam do
Sul.
, Uni clus helicópteros caiu a
fil) km de Saigon, na direção
sudoeste e o outro na provincia de Bien Hoa, 30 km a
noroeste da capital. Três pilotos norte-americanos saiiam feridos.

Herança de guerra antiga

O governo da Tailândia
solicitou ontem à Cruz Vermelha sua cooperação para
perdurar o Vietnam do Norte a receber os restantes ..
40.000 refugiado*, vietnamitas que ainda permanecem
tio nordeste da Tailândia.
Há vinte anos, 85.000 nortevietnamitas haviam fugido
para este país, durante a
francesa
colonial
guerra
contra o Vletminh.
Essa presença tornou-se
inquletante depois que o govêmo tailandés considerou
ésse6 refugiados cemo -elementos perigosos pró-comunistas, poi.s são ferrenhos
partidários rio Vietnam rin
Norte. Além rin mais, a

maioria deles mora próximo
as bases americanas da Talíándia.
A petição de ontem foi
fpimulada pelo subsecretário
do Interior da Tailândia,
Puang Suwannarat, durante
uma reunião com "Michel
representante da
Testuz,
Cruz Vermelha Internadonal, em Bankok.
Hanói parou de receber
refugiados em 1965, afirmando que os bombardeios aéreos norte-americanos contra seu território tornavam
a repatriação impossível.
O Vietnam do Norte aceltara acolher todos os reguziados. em um acordo dc repatriação assinado com a
Tailândia cm 1950.

Em seguida, Nixon receO presidente Richard Nij»n mostrou-se, ontem, su- , ,beu uma delegação da chada Liberdamamepte satisfeito com os mada Fundação
"Valley Forge", que
realizados com a de de
progressos
"vietnámlssaçáo" — proces- também esteve np Vietnam
"vosso de transferência das res- dó Sul, e lhe declarou
dando
está
ponsabilidades de combates sa luta pela paz
dos efetives norte-america- resultado".
Logo após esses encontros
nos para as forças armadas
6Ul-vietnamltas: a retirada estimulantes, o presidente
jornalis»
gradual das tropas estava Nixon convocou os informal,
processando-se .dentro dos tas, em converea as boasprazos fixados, mas desço- paro lhes transmitir
nhecidos da opinião públi- novas. Só fiz apreciações
otimistas. Destacou que o
ca,
O presidente conversara, relatório de Laird é alentadurante uma hora, com o se- dor e ratifica os informes
recebidos pela
cretárlo de Defesa Melvin anteriores
R. Laird, ocasião em que Casa Branca que davam
este apresentou um relato- conta não somente do prorio sobre sua . viagem ao gresso no plano da vletnaVietnam do Sul, onde ava. mlzaçáo da guerra, como
liou os resultados do pro- também no programa de pade veitnamização. cificação do govêmo do gecesso
Constatou um progresso pro- neral Thieu de Saigon. Ua
missor satisfatório, ainda ponto ds vlsta militar, quaque as forças sul-victnaml- lilicqu a situação como"bá- tas pudessem sofrer alguns slcamente positiva!*. .
Em- abril próximo; o nú! revese-. Era essa também
a opinião do general Parle. mero de efetivos níortc-ameG. Wheeler, comandante do ricanos desmobilissdos ;deve<
Esado-Maior Conjunto, que rá ter'chezado a 110.000 hoacompanhou Laird em sua mens. Baseado no relatório
viasem: "Não conheço qual- de Laird, Nixon anunciara,
quer guerra em que ambos provavelmente em abril, a
os bandos tenham ganho tô- próxima redução das tropas
das as batalhas. Estou cer- estadunidenses — fala-se
to de que haverá alguns re- numa retirada de mais 50
mil soldados.
veses.

reforço

Vietnamitas pedem mais
ajuda a sukoreanos
Mais de 350,aldeões vietmamitas realizaram uma
manifestação em sua localidade de Hoa Kien. Pediram que as tropas militares
sul-coreanas voltassem a ser
destacadas para seu povoado — segundo porta-voz
sul-coreano.Os camponeses carregavam cartazes, nos quais se
pedia que as tropas fossem
'enviadas
novamente à aideia, a fim de protegé-la
contra os ataques vietcongs
Ao mesmo tempo manifeslavam fé nos soldados sulcoreanos.
Os manifestantes percorreram durante dii3s horas

a aldeia de Hoa Kien; na
proximidade de Phu Yen,
a cerca de 375 km a noroeste de Saigon, no último
domingo. Só- se dispersaram, quando um alto funcionário sul-coreano chegou
ao local e prometeu transmitir o pedido de socorro.
Forças sul-coreanas foram destacadas para a ai-deia, há dois anos, e depois
transladadas para outro local. Desde então, os guerrilheiros vietcongs Voltaram a infiltrar-se, sequestrando, c cometendo atos de
pilh.agem — segundo alegaram os manifestantes.

çrifne/eua

Mistério total envolve
tríplice assassinato
A esposa e as nuas filhas
dn capitão-médico, Jeffrey
MacDonald. deixado em Fort
Bragg na Carollna do Norte,
foram assassinadas a punhaladas ontem por dois brancos c uni negro. MacDonald.
rie 26 anos. testemunha do
crime telefonou para a poli.:ia militar pedindo socorro.
As autoridades ao chegarem
á residência dos MacDonald
in encontraram os três cadáveres sobre o chão do dor.
mitório.
Um porta-voz do Exército
"Informou
"porque a palavra
o
com
ces" estava escrita
sangue das vitimas nas paredes e que o corpo do capitão jazia inconsciente junto
ao> cadáveres de sua esposa,
Collete, de 26 anos, e das filhas Kimmerley, de 6 anos e
Kristen Jean, de 2 anos.
Os MacDonald viviam no
bairro residencial para oficiais em Fort Bragg, uma
das maiores bases dosEstados Unidos, onde estão estacioiwdos cerca de 60.000 solCados. O objetivo dc For
Bvaap é fornecer um treinamento especial para os continaenteís rie.sterados para o
Vietnam.

SUSPEITAS
A Policia Militar descreveu
o crime como "de tipo riui?l". Entretanto assinalou
que nos crimes de Sharon
Tate e de Leno La Bianca,
os acusados Charles Manson
p s-ia "família" de hippifis da
Califórnia também escreve:am as palavras "porcos" e
"morte aos
porcos" nos locais da matança. A Policia
Unde a concluir que os responsáveis pelo caso MacDonald também sejam membros de grupos hipples viciados em drogas do tipo LSD
Ü capitão MacDonald reeorria-se que a mulher do
;rupo usava um chapéu
branco de abas caídas e bòta< cobertassde barro. Durante a chacina segurava
uma vela gritando: "O ácido
(drosa) é bom. Matemos os
porco?."
A policia cercou Fort Bragg
c a cidade vizinha de Fayattcville com barricadas enquanto várias diligências dc
investigação eram mobilizadas. Até a noite de ontem
as delegacias policiai* da cirade. unificadas na missão
rie caca acs criminosos, não
haviam apurarin nada rip
concreto.
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Soldados siil-vietnamitas obríguú. viet corig d -aíltor do tanque em movimento
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nas 3fi0 cruzeiros novos e
reivindicam o dobro.
'
PROFESSORES DAO
PBAZO .
,
O governo enfrenta também a ameaça de uma pardisação total dos professores primários e secundarios que estão autorizados
por sous sindicatos a entrar
eni greve a qualquer momento. Exigem aumentos
e melhores
de salários
condições de trabalho, entro outras coisas. O magistério deu inicialmente
um prazo até a primeira
semana de março para que
o govêmo satisfaça seus
pedidos, caso contrário entrará em greve.

Os universitários decretaram greve em solidarie*
dade aos estudantes da faculdade de Medicina que se
negam-a assistir as aulas
desde janeiro em razão de
Os
problemas acadêmicos.
"Medicina
de
estudantes
também apoiam os jovens
médicos residentes em hospitais que abandonaram.
há duos semanas, seus postos para reclamar aumentos salariais. Ganham ap*5*

O CONTRATO DOS
BANCÁRIOS
Em Bogotá, trabalhadores de cinco bancos encontram-se frente a frente com
reivindicações apresentadas
há vários meses. Os bancários ameaçam entrar em
greve se não conseguirem
novo contrato de trabalho
'rapidamente.
Por sua vez
os motoristas profissionais
renovaram projetos de uma

brasil/argentina

Divergências já estão
prejudicando comércio
O comércio latino-americano. enfrentando sérios
problemas á procura de um
mercado consumidor^ que
de
possibilite a expansão
sua indústria, começou ,a
apresentar sintomas de. divergências regionais principalmente entre Argentina e
Brasil, segundo comentário
da revista Anolisis publicada em Bueno Aires.
'
A revista, em sua reportagem publicada ontem sôbre o ministro das Relaçeõs
Exteriores Juan B, Martin,
diz: "a Argentina, não procura incrementar seu coda
mércio com o resto
América Latina e o bloco
comunista, encontra sérias
dificuldades com o Brasil",
TRIGO & CAFÉ
Durante os comentários é
levantada a possibilidade
da Argentina reduzir sua
cota de trigo destinada
anualmente ao Brasil, em
vista das "exigências dos
de
produtores brasileiros
café". Desta forma, sepundo assinala a revista. • c
possível que a Argentina
consinta que os Estados
Unidos cubram as necessr
dades de trigo do Brasil,
caso se dê a redução, situação que cm outras circunstânciás teria deséncadeado enérgicas reclamações da chancelaria local.
UM ENTRAVE AO
PROGRAMA
do governo
objetivo
O
do general Ongania é atingir 1,8 bilhão de dólares
(8.1 bilhões dc cruzeiros
novos) em exportações :ieste ano de 1970. segundo o
programa econômico anun*
ciado pelo atual ministro
da Fazenda, Dagnino Pastore, Neste sentido o mercado consumidor interno dn
um
continente pode ser
bom meio para se atingir
aquela meta. No entanto,
"o
para a revista .Anaüsis-,
panorama comercial çernlmente atraente da América
Latina se anuvia bastante
cada
cnm as negociações

vez mais difíceis com o
RrssiL"
O IMPASSE INDUSTRIAL
O problema comercial,
comentado pela revista
com referência ao trigo e
ao café, fica mais claro
quando se refere a produtos industrializados. A indústria argentina procura
com ansiedade um mercado consumidor. Os possíveis consumidores dentro
dos Estados Unidos — cobicados por todos os latinormericanos através do ...
CIES — parecem difíceis
em virtude dos problemas
econômicos que aquela nação enfrenta. O mercado
europeu está sendo procurado — o ministro da
Fazenda retomou há pouco de uma viagem a vários
países da Europa — mas
esto já está comprometido
a Áfri.
principalmente com"este
ano
cr.. De forma que
será difícil", conforme o
ministro do Exterior, que
a.gentíno conc comérc
siga colocar os produtos
industriais desta nação.
Resta o mercado latinoamericano através da Associação Latino-Ar -icana
d: Livre Comércio, e o
mercado do bloco comunista.
BRASIL: A EXCEÇÃO'
0.;c.
Serrai, comentarisla da Associated Press
cm assuntos do Continente.
diz que "o comércio com
ns outros países da ALALC
representa dificuldades, sobretudo no caso do Brasil". Isto porque com excsçüo do Brasil, os outros
países limítrofes estão dispostos a comprar mais da
Argentina. Em 1968 a Argentina exportou para a
rüia da ALAI" um total
de 338,1 milhões de dólares e importou 275,3 milhões, tendo tido um superuvit, que quer manter e
superai', de 62,8 milhões.
Em relai. j ao bloco comuiflsta a possibilidade deste
ser comprador de carnes
argentinas entusiasmou os
funcionários do governo.

chiie

Reforma fracassa sem
apoio das esquerdas
O bloco esquerdista chileno fêz com quo fracassa»se estrepitosamente o projeto de emenda constitucional para uma segunda etapa nas eleições presidendesistir de dar
ciais, ao
seu apoio à iniciativa.
Os seis grupos político.-'
na frente marreunidos
j.ista que concorre com os
can didatos
democratascristãos e independente clv
direita, anunciaram na noite de anteontem que, dcvido à diferença dc interpretaçâo, não apoiarão a
reforma por dois senadores
pertencentes ao Movimento
dissidente riemnc-ata-cris-

tão de unidade popular ..
(MAPU).
MOÇÃO CONTINUA
Gumucio c AlRafael
berto Peres anunciaram
que não retirarão sua morão do Congresso. Os grureconhepos de esquerda
ceram os "louváveis proos parpósilos" de ambos"sanear
o
lamenwres para
desenvolvimento das eleimas
çõe.- presidenciais''
decidiram que a discussão
dos cidistrairia a atenção
dadão.-:, e:n •¦momentos em
nue as campanhas presirienciais vão entrar eir. luta
segundo a
sem quartel",
pela
declaração , emitida
fren>

greve geral em apoio de
salário fixo e jornada de
oito horas.
Ao referir-se à incorporação d0 padre espanhol
Domingo Lain aos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, a .IgreColombiana
Católica
ja
"bucha dc
Usou a expressão
canhão", dizendo que os
guerrilheiros usavam os sacerdotes.
Monsenhor JAlfonso Lopez, porta-voz da Cúria Arde Bogotá, dequldlocesana "as
guerrilhas
clarou que
só procuram criar mitos,
tal como sucedeu no caso
de Camilo Torres. Não é
este o caminho para procurar mudanças de estruturas; é cumprir sua missão
dentro da fé". Camilo Tòrres foi o primeiro padre
guerrilheiro. Morreu lutando com o Exército nas seivas do Oeste do país, onde
opera há mais de cinco
anos o Exército de Libertação Nacional, guerrilha integrada por jovens universitários e intelectuais.
SEM DISTINÇÃO
As Forças Armadas aminciaram que estão intensificando seu assédio ao ELN

depois dn anúncio da incorporação à suas fileiras
do padre Lain. Afirman
que acuarão sem distinções
o padre guerrilheiro. Domingo Lain, que no ano
passado havia sido expulso da Colômbia depois de
ter-se dedicado a "intensa atividade subversiva",
fêz contatos com as guerri
lhas e proclamou a necessii
dade de uma revolução
violenta. As autoridades
acreditam que o padre voltou ao país através da Venezuela.
CENTRO DE
TREINAMENTO
As rádios de Bogotá afirmaram, citando fontes extra-oficlals, que um centro
de treinamento de guenllhas colombo-venezuelano
atualmente na
funciona
fronteira dõsédois países.
As mesmas fontes aduiflram que as autoridades mllitares dos dois países ordenaram uma imediata investigação para apurar a
veracidade de tais versões.
Recentemente os governos
da Colômbia e da Venezuela
acertaram um plano conjunto para lutar contra os
focos guerrilheiros.

uruguai

Governo proíbe
politica no
ensino médio
"É obrigação, que não
admite dúvidas, eliminar
as práticas de'propaganda
politica e alijar de qualquer dos setores do ensino
secundário todos -os elementos que assim atuem."
Com essas palavras os interventores dos colégios secupdários uruguaios defin%am sua posição quanto
à medida tomada pelo govêrno de Pacheco Areco de
intervir naqueles estabelecimen tos
O decreto adotado pelo
período de fér
govêrno, em
rias para "evitar alterações
da ordem", teve a reação
dos setores afetados (professôres, estudantes, funcionários e políticos) e foi
qualificado como '"ant iconstitucional" por ter sido
tomado sem a decisão do
Parlamento, sob a justificativa de "medida pronta
de segurança".
ENQUANTO SE
DISCUTE...
Enquanto dura a polèmica em torno da legalidade
da medida adotada pelo
Governo, os interventores
no Conselho de Direção do
Ensino Secundário advertiram que "não permitirão a
ocupação dos locais nem o
nedesenvolvimento de
nhuma atividade proselitista." Foram categóricos afirmando que "não se deve
permitir a ocupação dos locais e que caso isto ocorra
se deverá comunicar o fato
imediatamente à policia e à
justiça para que se proceda
a evacuação pela força, te
fôr necessário".
PODER E
POSSIBILIDADE;
O Parlamento uruguaio,
apesar de o fato já estar
consumado, tem possibilidados de suspender o decreto, já que segundo a Constituição è o Poder Legislativo o "dono" das medidas
prontas de segurança. Todavia não se prevê tal decisão. O governo mantém
tim controle sôbrc o Parlamento composto de Colorados (partido no poder) e
Blancos (partido co-participacionista). Em certos momentos da política uruguaia alguns setores esboçam alguma reação contra
os dirigentes do regime,
porem nestes instantes o
presidente vale-se das chamadas "medidas prontas de
seguridad". Segundo o
Buejornal La Nación ele "arma
nos Aires esta é a
que o presidente usa para
governar om regime constitucional extraordiná r i o,
semelhante a um estado de
:>itio, para combater a excopcional inflação c a tenI são sindical desde junho (ie
10G8".
!
ao joyo
Paralelamente
dos "Blancor." e
político
"Colorados", um grupo de
esquerda radical desenvolvc uma intensa atividade:
os "tupamaros". Ontem o
Governo enviou para pri.-_ão
quatro integrantes desVi organização clandestina. Entre estes encontra-.-.e un
dos mais antigos dirigentes,
proso juntamente com <-s
outros no Balneário Cuchilla Alta. a 74 km do Montevidéu, na semana pa.-^.iHa.
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1— Ao lado das construções modernas, uma
lona suja e furada servindo de teto. No échão
um
umTapete-natural de capta. A mesa
caixote, vários pratos • muitas veias acesas.
Não se trata de nenhum ritual: é a hora N
de mais uma refeição numa cabana deciganos.
Na era espacial, quando o homem vai
à Lua, um grupo constituído de gente que
respira, sente frio, fome, chora e ri, connomadiamo^inexplicavel pela
serva um
cigahos, são os
própria História. São os A interrogação
cananeus, são os boêmios?
existe há muitas gerações e nem os próprios ciganos sabem como surgiram.
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"Maldito seja Canaã, servos dos serVos sejam os seus irmãos". Esta maldição
proferida por Noéi num momento de colera, foi, segundo a Bíblia, à origem, dos ciganos. A interpretação bíblica da origem
• dos povos conta que Npé, depois de saborear "um bom vinho", íirou a roupa e deito» sob uma frondosa árvore. Um de seus
filhos, Cam, vendo o pai despido ficou- a
espiar, ao contrário de Sem e Jafé, que, de
olhos vendados, cobriram a nudez do pai
com um lençol. Diz a Bíblia que Noé ao
despertar ficou cheio de cólera ao seber
que Cam o tinha visto nu, amaldiçoou o
filho e seus descendentes, que são os cananeus, os boêmios ou os ciganos. A B.íblia revela ainda que os descendentes de
Cam rebelaram-se contra o destino de escravidão imposta por Noé, transformandose em povos nômades. Os ciganos, sem que
a História explique, é .o tínico povo do
mundo aue não admite servidão; vivem
desde os tempos mais remotos num regime s semi-anárquico, que, por questão da
própria sobrevivencia.se padroniza com
qualquer tipo de vida. Os mais antigos
uniam-se apenas dentro dos princípios de
6iia religião, que gerava seus próprios -usos
e costumes. Seus ensinamentos religiosos foiam tirados da lei de Hermes, que está para os ciganos, ou boêmios, ou cananeus,
t-ssim como Cristo está para os cristãos.
Por origem, os ciganos não são cristãos,
mas só os mais antigos seguem a bíblia de
Hermes. A nova geração está inteiramente
integrada nas religiões dos paises onde vivem. Os ciganos brasileiros assistem missa,
casam-se de acordo com as normas cristãs e
são devotos dos mesmos santos.

'

OS f u gitivos
¦rim

da maldição
de Noé
Origem na Ásia Menor
A Biblia ressalta nos seus capítulos V,
VI. e seguintes, que os ciganos são produto
úa maior punição imposta por Deus à corrupção humana, conforme consta no livro
de Moisés, Gêneses, revelando que o Criador extirpou da terra tudo que havia criado, sêrcs, plantas e animais, preservando
apenas Noé, sua família e tudo que por determinação do próprio Noé, pudesse ser cmbarcado na arca, construida para enfrentar
o dilúvio. As Escrituras, nas quais se baseia
a igreja, dizem que todas as coisas tiveiam seu reinicio após o dilúvio, com os remanescentes da arca (Cap. IX e seguintes
rio Gêneses). No estudo da descendência
da Humanidade, o livro de Moisés conta
que os ciganos de hoje descendem dos caruineus, e que dos cananeus compunham-se
os povos tirados por Moisés do domínio estrangeiro e levados para a organização dos
hebreus e israelitas, ramificados por Sem
e Jafé. Para os cananeus, coube a área que
vai desde Sidon, passando por Gerar, até
Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adorna
e Zebolim, até Lascha (estas terras comMesopreendem hoje a Ásia Menor, antiga
a
toda
espalharam
por
Daí
se
• potámia).
ensinaparte do mundo, conservando seus a Bíblia,
mentos religiosos) que, conforme
constitui a revelação divina.
História não registra
¦ A História resistia a presença ilo homem, como povpação, há 50 mil anos aliás
e que esses homens eram nômades pnr necessidade de sobrevivência, mas foram se
lixando aos poucos, originando as priinitivas civilizações. Há IV mil anos antes rie
Cristo, revela o aparecimento das primeiras
tribos nômades guerreiras, que se iam fixanrio através rias conquistas aos povos já sedentários, absorvendo seus usos o costumes
e perdendo aos poucos sua tendência nômade. Mas a História mostra, ainda, que
pessa mesma época, numa certa região ria
Mesopolâmia, desenvolvia-se uma população inteiramente divergente. Seus componentes eram nômades e viviam livre o peidosamente. Essa região coincide com a
apontada pela Bíblia. A História rias civilizaçôes antigas não íaz outras referências a 1a!
povo, dizendo apenas que vivia num regime semi-anárquico, não possuía chefes e
náo admitia a escravidão. Guerreavam
quando se viam ameaçados e eram coristantemenle hostilizados pelas outras tribos
nômades e pelos povos já em fase dc semicivilização. A História, entretanto, não se
refere aos cananeus da Bíblia. Ninguém
sabe afirmar se os ciganos dc hoje são remanescentes desse tipo rie gente que vivia
"livre e perigosamente", numa determinada
parle da Ásia Menor, ou seja. a Mesopotamia. Não faz qualquer menção aos cigaros de hoje. permanecendo o mistério riessa
gente que se integra em qualquer nacionaliriade, mas conserva seu e<tario nômade.
Os ciganos não lutam, nem esperam um
pedaço rie terra, como se imagina. 0^ mais

nntigos não admitiam qualquer elo que os
pudesse escravizar. Em cada nação, vivem
como filhos da natureza. Preferem uma cabana tosca de lona a uma casa. Eles mesmos
r.âo sabem explicar essa rebelião nata contra qualquer tipo de fixação. Chegam a morar num mesmo lugar por um longo penodo. Se estabelecem, vivem como qualquer ser normal, mas um dia, sem eles mesmos notarem, uma força interior os impele.
encontro da natuDeixam tudo para ir ao"uma
boa sombra",
reza, ao encontro de
mesmo que lhes ofereçam um arranha-céu.
Revelação

divina

A Bíblia diz que a revelação divina que
prendeu os ciganos no estado primitivo de
nomadismo veio de Manavadharma para
Crisma, através dos Vedas para Buda, no
Zeud-Avesta para Zoroaslro. Dos livros
Hermáticos para Hermes. Dos Kings da
China para Ho-Fi e do Lau-Tseu para Conlúcio. Do Pentateuco para Moisés. Do Korão.a Mahomed, do livro de Job ao Pontífice Job e dos evangelhos para Jesus. Os
estudiosos que escreveram sobre quiromância, cartomancia e zoroastria ressaltam_que
essa revelação vinda através da religião é
responsável pela perícia dos ciganos nas
artes dc carteado e ciências ocultas. Pápus,
aslrólogo rio século 13, fala no seu livro El
'1'arnt tle los Bohemios, que os boêmios pos"facilita seu» modo
suem uma bibiia, que
de viver, aprendendo a praticar a boa vontade, e que essa biblia é também um moentivo contínuo de ópio, pois ela permite
"esse jôIreter-se jogando". Diz ainda que
go de cartas dos boêmios denominado tarnt, é a bíblia das bíblias, é o livro rie ThotHermes-Trismegisto, é o livro de Adan, é
o livro da revelação primitiva das antigas
civilizações". Pápus íaz uma analogia dizendo: "quando Mason, homem inteligente
e virtuoso, perdeu sua tradição, quando um
sacerdote, homem igualmente inteligente e
virtuoso, perdeu sua fé, os boêmios, homens
ignorantes e viciosos, nos fornecem a chave que permite explicar todos os simbohsmos". Também outros contemporâneos de
Pápus como Raymund Lulle, em Ars MaPostei,
Rna Jerome Gardan, Guilhaumc Eliphas
Louis Claude de Saint Martin e
Levi, mencionam que foi graças ao jogo de
cartas dos boêmios, que começaram a entender a lei sintética que encerra todos os
simbolismos.
Terra

prometida

Ao contrário dos israelitas, que vive"terram dispersos pelo mundo a espera da
fiesperam
não
ciganos
os
ra prometida",
"mistério"
xncão. Nascem e morrem com o
rir» nomadismo. Se nascem no Brasil, são
brasileiros, se nascem na França, são franeeses, ou então chineses, ingleses, russos
etc., pois os ciganos não sáo apátridas.
Dentro de cada país, se adaptam ao uso e
co .ume, mas não se integram pela fixa-

nômade. A população os
pela própria vida
encara como "estranhos e perigosos", ladrões de crianças e de tudo que possam
roubar. Os homens são mais ariscos e desconfiados, já as mulheres são versáteis, com
muito poder dè persuasão, adquirido pelo
meio de vida que empregam, através de
suas tradições, que é a cartomancia e quiromancia.
Os seus usos e costumes são os mesmos de cada lugar onde nascem. Seus filhos nascem em casa ou na maternidade,
são registrados e chegam às vêzes a frer.üentar escola, só náo estudam .quando o
"nomadismo
dos pais é mais acentuado. No
casamento obedecem também os mesmos
rituais de cada lugar; uma tradição que

seu
ção. O cigano prefere viver livre, com
misterioso nomadismo,.e acham que fixação é sinônimo de escravidão. Os brasileiros são brasileiros iguais a qualquer um,
mas por serem diferentes pelo nomadismo,
são olhados com hostilidade pela população
e surgem diversas lendas'*» respeito deles.
E essas lendas contribuem para a hostilização, da mesma forma que se hostilizavam os israelitas, antes de se fixarem em
Israel, "a terra prometida", segundo a Biblia. .

Os

"estranhos

perigosos"

Os ciganos possuem uma reserva de
defesa e tolerância muito grande, adquirida

ainda nlb perderam, pelo menos entre qs
brasileiros, é o uso de lenço na cabeça para as mulheres casadas.
As ciganas, principalmente as cariocas,
já estão perdendo o uso das saias compridas e coloridas. Músicas, eles tocam de ouvido, com mais tendência para o violino e
acordeão. Escolhem nomes para seus filhos de acordo com os que estão mais em
moda e poucos conservam os nomes dos
antepessados, como Nádia, Vladimir, Zoraia,
Natacha, etc. O cigano José Stanesco, conta
c,ue, quando seus dois primeiros filhos nasceiam, estava acompanhando uma novela
pelo rádio, cujos autores se baseavam na
vida de um acampamento cigano e os personagens principais eram Sarai e Vladimir,
o que o féz balizar seus filhos com esses
nomes.
Tendência
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é acabar

Os ciganos tendem a abandonar o nomadismo em conseqüência do modernismo.
Para eles, que a natureza é tudo, dispensentir à tersando os sapatos, para melhor "morar".
Por
ra, já estão sem lugar para
falta de lugar onde armar as barracas, as
famílias estão se dividindo.
"muOs mais velhos lamentam essa
aança" imposta pelo progresso. Os velhos
riizem "que já não se encontra mais natureza". Para a cigana Maria Stanesco, grega de nascimento e com 50 anos de Brasil,' a moradia numa casa normal é impôssível. Diz ela que seus filhos moram em
residência fixa, desde que casaram_ com
brasileiras não 'ciganas, mas "suaela não' se
casa", onacostuma, preferindo armar
de fôr mais conveniente. Dona Maria conhece toda a Europa, todos os Estados do
Brasil e grande parte da América do Sul,
morando um mês em cada lugar. Essa velha cigana diz que a nova geração dos ciganos vai quebrar a tradição do nomadismo. pois os casamentos fora do grupo são
muito constantes.
A cigana Nádia, nascida na Rússia e
exprime esse desecom 16 anos de Brasil,
"essa vida de constantes
jo, dizendo que
viagens não é boa. Aluguei uma casa e vou
tentar pór meus filhos no colégio, pois nunca pude estudar, e méis pais andaram por
quase todo o mundo". Os ciganos arcam
com as conseqüências do nomadismo. Sua
casa mais comum é uma barraca, e para
armá-la sofrem todas as restrições. Ficam
sem as condições essenciais para uma vida
normal, pois é difícil instalar água, luz e
esgoto numa cabana de lona. Muitos, hoje,
vivem em núcleos, mas de todos os entrevistados, poucos conseguem morar por muito tempo, mesmo dentro do núcleo. Os homens se adaptam a certos tipos de vida com
mais tradição. São verdadeiros artífices em
utensílios rie cozinha, e se dedicam mais
freqüentemente ao comércio de cavalos _e
ióias. Quase todos possuem carros e nao
enfrentam dificuldades financeiras.
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Aí, está Jean Paul Belmpndo.
no tempo em que ainda chuDe Já prá cá
pava dedinho'charme
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lirou o dedo da boca. Hoje,
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Na mensagem,,
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6 e 7
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Rebolar é assim: pegar um canto, um
— e deixar que
^^7t l^^VaW^ '¦
samba — no máximo
¦ 1
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êle vá escorrendo. Devagar. De dentro
ou vicepra fora. De cima pra baixo
versa. Há quem diga no pé, cheio de
malabarismo, fingindo que vai mas não
vai. Fazendo charme do tombo.
Mas só charme pdr que quem faz essas
coisas não cai. O pé direito na frente
do esquerdo ou o esquerdo na frente
do direito? E quando os dois estão
na frente, no ar, onde fica a lei da
gravidade? Não fica pois quem faz essas
coisas desconhece as leis.
Ou melhor, desconhecia. Pois quando 6
rebolado vai abandonando o pé,
fazendo tremer a batata da perna,
subindo pelas coxas e chegando aos
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quadris (ah! que raiva dá na gente
o assunto
que escrever quadris quando
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é rebolado). Mas, dizíamos, quando
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com perdão do eufemismo
"qüe é isso? Onde é
vem a lei e diz:
'.fll que nós estamos? Suspensão, no
mínimo de oito dias, pra deixar
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essa linguagem, jamais proibiria o
rebolado. Quando a lei fala ela é cheia
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disposições em contrário, de publicações
no Diário Oficial, de artigos e coisas
que nada têm em comum com o samba.
Dura lex, a gente concorda. Mas o
samba é molex, repartido, tripartido. Mas
a lei quando fala, às vezes, desafina.
E tendo falado a lei, Marlene acordou
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no espanto. Seus quadris petrificados.
Suas pernas, estacas Franki plantadas
num palco qualquer. Embaixo a massa
exigindo o rebolado. E Marlene ali,
querendo dizer as coisas que seus
quadris aprenderam desde os tempos
de Vitória Bonaiutti. Sua voz saía,
seus braços podiam se abrir. Mas
era como o Cristo Redentor: braços
abertos .e pedra, numa imobilidade digna
de Cristo mas indigna de um sambista.
E Marlene ali, dizendo — só com a
"a música brasileira é toda
boca — que
sensual" que ela não quer excitar
"extravasar o
ninguém, que só quer
que
sinto enquanto canto". Marlene olhou
pro samba e virou estátua, mas a Bíblia
não tem nada com isso, Deus não
castiga quem rebola. Deus tem um
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ótimo humor e braços abertos de
abraçar sambista. Marlene olhou pro
samba e virou estátua, por força da lei.
Seja feita a vossa vontade. Nós, os
fãs, as macacas, nós pegaremos a
no alto
Marlene/estátua e a colocaremos
do Pão de Açúcar. De braços abertos,
saudando quem chega ao Rio e quer
saber das coisas. Marlene.
Estátua do samba.

CIÇA

José Antônio Menezes

';.
«Vi

¦ *.

¦

.-•'•

¦**<•<«*¦¦ 15*-***

1 -*>"~'-''

*¦¦*•.,.

..-•--*

'Yv

•

1 ..4 --..'-..»1».»,.^.™...>-¦..»•
,., M..*.w."7.v„)..**fUfi.-,-i..--M

/

y
..—_

1970
CORREIO DA MANHA - Rio- de Janeiro, 4.» feira, 18.de fevereirq.de

w

ANKXO

¦

t

SlÂf£&£0&áiiffl&itâ

^^^

ü
,

x:'A'r.
TCfnlVipr

rW^
I C\ Hi—
il
I II ,\t\

Wm

wmm^m^êéà

Odila Moreira é uma.
rendeira de FlorianÔpolis, Santa Catarina. vEm
sua casa do Ribeirão da
Hha. recebe diariamente
a visita de muita-génte,
de todas as partes do
Pais,, interèssaüla em ad-.
quirir, diíétamiente .da.
fonte suas rendas maraA pereííina-;;
vilhosas.
'• •¦;•
.
i A.S..m-7y-_A<i__ ção é tamanha que. hoie,
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Especialista em rendas tráthóia; de origem
açoriana, seus desenhos,
todos êlés, são uma espécie de tradição de família. Aprendeu-os com
sua mãe, que por sua vez
recebeu lições da mãe
dela e assim por diante,
há um bocado de tempo.
E para os turistas, a sen*
sação diferente de assistir a confecção do trabalho, na hora, é o que
mais vale. Os preços não
são caros. Chegam a ser
irrisórios em comparação com os do comércio
local. Mas artigos grandes, toalhas, e colchas,
só por encomenda.' Leva
em média três meses e
uma colcha sai por ....
NCr$ 200,00.
Quando esteve no Rio
para participar da Barraça de Santa Catarina
na Feira da Providência,
Òdila Moreira foi aquêle sucesso. E continua.
Tanto qüe vai-ser cartaz, em cores, do'Déj>ar*.
tamento de Turismo de
seu Estado.
A'

O trabalho das rendeis
ras açorianas de Santa
Catarina é conhecido até
mesmo fora do Brasil,^
para onde inclusive são'
muitas peças;;
exportadas
,
, encomendadas. .SV
A tradição manda que
os bilras. as peças e os
modelos sejam passados
de mão em mão, pelas
famílias, seguindo-se assim um trabalho, todo
feito não só de muito talento mas muita tradição. segundo os velhos
moldes de antigamente.
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foi n primeiro brasileiro
a quebrar o tabu. Xo mesmo dia. abria outra exposição. no Studio Galery.
com 35 quadros, dos
quais 30 foram vendidos
em 24 horas. Seoane. o
brasileiro que não conseguia ganhar dinheiro aqui
i:o Brasil hoje tem apartamento em Bethesda,
Maryland, é assistente dá
cátedra de Artes Plásticas- na Georgctown Universily: faz conferências
por todo o país fe depois
de cada conferência vende muitos quadros); tem
tido excelentes criticas e
tom um empresário para
cuidar de seus negócios.
1 m outubro deste ano vai
representar o Brasil na
Bienal de Pittsburg — o
terceiro maior saião úo
arte do mundo. Há dois
anos atrás a representanic do Brasil era .Maria
Vieira.
— "Creio eu — diz Seaone. em carta recente —
que este será o maior
acontecimento nn minha
v;da de artista e um acontecimento importante paia a vida artística brasileira."
Atualmente. Scaonc tra-

l

Correio
Correio

Celina Maria —
(Volta Redonda)
— Se você tém o
tipo esguio,. é alta,
esse modelo em
jérsei plissado
deve ficar-lhe
muito bem. As
mangas são
raglan, tem corte
em cima do busto
eo plissado abre
ligeiramente em
évasée
Na cintura faixa
molenga da mesma
fazenda. Como
cores sugerimos, o
rosa-sêco, o
marinho, azul
bebê, o branco
(se você tiver
bronzeada), e o
preto, que faz
gênero sofisticado.
Sè preferir
estamparia, ela
deve ser miúda,
em cores pastéis.
Como bijuterir.
moderna, outro
detalhe sôbre o
qual você nos
consulta, use e
abuse, para o seu
tipo, de colares
mais para o longo,
como esse aí do
desenho, em
bolas grandes, Fica
lindo, em colorido
ton sur ton,
contrastando com
¦A'
YY,;!.à^côr'dô
•
;v
vestido t
t Magali (Jardim
Botânico),— Aí
está a sugestão
para um macacão
íem jérsei cpinizado
- -;' bege escuro,
ajustado na cintura
por cinto com
;;;Y.fvêjàrdp metal. O
coletão longo de
màríga curta, Teito
ém jérsei xadrez,
Para ser atendida
nessa seção,
escreva pára o
Suplemento BELA.
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da Moda I

H

Comida
romena

I ropicali
há 22 anos
SAO PAULO (Sucursal)
— O moço nasceu cm
Santos, quase foi padre
(estudou vários anos no
Seminário São Bento) c
logo depois de sair do semínário começou a pintar. Pintava pássaros, fôlhas, flores, mas as formas se transfiguravam,
as pessoas olhavam e diziam que eram estranhas.
Além disso, sua tinta parecia luminosa, tinha brilho de vitrais. Participou
rie Bienais, expôs particularmente. ganhou prémios e boas críticas. Só
o que não ganhou muito
íoi dinheiro. E então, um
clia. resolveu emigrar para os Estados Unidos. Sua
bagagem: apenas quadros
e poucos dólares. Conta
r;ue se sentiu perdido:
lievava muito. Seoane não
falava bem inglês e os dólares eram ..escassos.. Hoje. 3 anos são passados e
está acontecendo isto: N.
Seoane inaugurou uma
.exposição com 60 quadros
(todos de colecionadores
particulares) no Fundo
Monetário Internacional
de Washington, um salão
reservado sempre para
Wtlstas europeus. Seoane
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balha em quadros inspi- Falar do Japão e da sua
rados nas Baehianas de gente é quase que impôs\ illa-Lòbos. E acabou de sivel apenas em cartas."
voltar do Japão, onde
Em abril ou maio. N.
expôs na Hishi Galeria de Soaone vem ao Brasil.
Vai expor em Sào Paulo,
Arte. "Foi
—
uma das maio- seus últimos trabalhos,
res e mais encantadoras om técnica <*m acrílico.
mudou. Mas
experiências que tive na Sua técnica
"cores luminosas"
minha vida profissional. suas

¦ i
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— no dizer de Jorge
Amado — permanecem.
Nos Estados Unidos, os
sua pincríticos chamam
tura de "tropical". E não
é por moda que Seoane
pinta assim: faz 22 anos,
seus quadros já estavam
i nquadrados no "tropicalismo",

Tem um bar na frente, no
fundo um enorme salão
com mesas cobertas de
toalhas vermelha^ e azuis
e as paredes enfeitadas
com cartazes turísticos da
Romênia. O dono, Mateus
Feldman, conta que saiu
de lá (onde tinha um
restaurante anexo a um
super-mercado) há 8 anos.
O Cotnari fica aberto
dás 10 às 24 horas e lá se
pode comer bem e barato: uma refeição pode ficar por NCrS 5,00
NCrS 6.00 ou NCrS 7.00
dependendo do que você
pedir. Se vier a São Paulo. anote o endereço do
Cotnari, e estas "pedidas": tuiçã laperitivo, destilado de ameixa, que é a
bebida nacional na Romênia). Junto, oeça iera, que
é um patê de ovas de peixe. que se come com pão
e cebola picada bem fininha (uma delícia!) Depois
experimente mititei, uma
linguicinha ótima, acompahhada de batatas fritas,
POPULAR
ou feiião branco. Se preferir, peça charuto de fôO Cotnari nâo é um lha de parreira,
muito
rest a u r a n t e grã-fino. jrostoso prá quem gosta
Sio Paulo, fsueursal) —

"Mititei — Antriçoate —
Muschi — Speciaíitati —
Aperitive — Fructe, Or*
ganizám nuntl, losodne,
agape, bar-mitzva" —
"Gratar Special — La Ori*
ce Orâ". Tudo isso quer
dizer: "Lingüiças, contrafilé, linguicinhas. especiaÜdades, aperitivos, frutas.
Organizamos a 1 m ô ç o s,
banquetes, temos serviço
de buffet Especialidades
grelhadas. Cozinha internacional." A língua é romeno. e o restaurante c o
Cotnari que fica na rua
Bento Freitas 66. ao lado
de La Gratinée írestaurante francês) e na frente
do Restaurnte Budapest,
^e, já se vê
que, pelo nc
que é húngaro. Em São
Paulo, onde se pode comer comida de qualquer
país do mundo. t só pro*
curar. E, às vezes, não é
preciso nem procurar.

de comida com paladar es- |
íranho.
COMO SE

FAZ O ICRE

|

O dono do restaurante ;
conta como se faz o icre,
aquele patê gostoso de
ovas de peixe. Cozinhe
ovas de carpa. Ponha no
liqüidificador com óleo es*
trangeiro, limão. sal. Ba*
tá como maionese. Corte
cebola bem fininha e sir*
va em outro prato.
CHARUTOS DE FOLHA
DE PARREIRA

Quanto ao charuto de
folha de parreira já é
mais difícil. Faça um re*
fogadinho com carne moida. um pouco de arroz, todos os temperos, mais um
cheiro verde que não é
salsinha. e que se chama
dil (para os japoneses)
e marar para os romenos. Embrulhe um pouco
do refogado numa folha
de parreira fechada como
um envelope e ponha para cozinhar no vinho seco,
com sal. rchnia e uma pi:
tadinha de açúcar.

w^^pwp^wr» ¦ W.S1.*-r .5jf.'

ANEXO
•

NI

CORREIO DA MANHA — Rio de Jairçiro, 6.» leira, 6 de fevereiro de 1970

-•

-

?tKv.«*$s5HaBlft^»,>^-»^.

¦¦;-•

:

—^—

'

P0NIDFRI0,

|

A ORGANIZAÇÃO QUE DETÉM
31X DAS VENDAS DE
ELETRODOMÉSTICOS NO BRASIL,
PROGRAMOU EM DEZEMBRO

EXCLUSIVAMENTE ATVTUPL
CANAL 6, DA GUANABARA.
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1 em NCr$ ........... 51% sobre igual período de 1968.
em unidades ..... 76%èòbre igual período de 1968,
1
43.000
Clientes atendidos
(só Guanabara e Grande Rio)

^^MMMlMMMr

¦ jjjr O Ponto Frio
(Globex Utilidades S.A.)

Crescimento das vendas
emcJezembrode1969:

¦

_.

•mm .

é uma grande organização, que já representava
31% das vendas de eletrodomésticos de todo
o Brasil em 31/10/69, apesar de só manter
lojas no Rio, Estado do Rio'e Brasília,
A sua Agência (SGB Publicidade e Promoções Ltda.)
"trabalha" os índices e tem inovado em matéria
de programação. O sucesso das vendas do Ponto
Frio é.um exemplo vivo dessa técnica de programação.

mas e as PESQUISAS ?
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números não têm bom gosto... nem capacidade aquisitiva!
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a imagem viva do bom gosto... que vende!
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tio! que coisa mais policial. Yustrich comanda p Mengo im base do
y vale-tudo. Até o dia em aue a coisa não funcionar, é óbvio.
Por enquanto a festa é grande. Mas o paraíso já está perdido, pelo
do
menos para o teatro, diz Grotomkk a participação direta
uma
espectador é impossível porque não existe mais um só sütema,
~
mesma fé, uma mesma liturgia, Mas há quem faça féno
o
Viveiro da* Garòm,emJanUJoplin e no Pasquim ao Vivo que
vi
o Canal 9 vai lançar, > r.
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a vida de Ho e a de BeHo — A Face de um
nedite (Joanna ShimCriminoso, de Robert
kus); e a de 0'Casey e a
Enrico (aquele mesmo
francês que fêz um car- ... deBriand (Paul Grau.
chet), e a do vendedor'
naval, no Festival do
de gravatas, e .a da maRio). À história de um
mãe jovem que livra seu
bandido: François Holin. Que também se po- . bebê do tiroteio, e a do
dia chamar Michel Poicpróprio espectador que
rói as unhas e torce.
card ou Mineirinho.
Com a fuga de Ho da
Uma criança em briga
com as circunstâncias.
prisão de. La Santé, ÈnLembrando personagens
rico demonstra que conglauberianos — aqueles,
tra cuca de nada vale a
que portam um balãoforça
e a burocracia.
zinho invizível (tipb his!
a
morte de BeneCom
toria em quadrinhos) sôa
dite,
prisão do jorna.
bre a cabeça, com a sene o fim de
lista
Briand
tença de seu, destino.
ferido sob
e
Ho
preso
Um policial. Um filme
de fiasaraivada
uma
para todas as platéias.
Enfotógrafos,
dos
shes
Porque não se prende
òs
sublinha
rico
parale.
apenas à. sua própria
los. E vai mais longe
trama.-Excede o policial
ainda, quando aborda o
e traz mensagem de viproblema da imprensa.
da. Baseado no romanDaquela. imprensa bem
ce de José Giovani, com
comportada, adepta dos
roteiro de Pierre Peleensinamentos' do progri, Luciefme . Hamon c
fessor Weaver, de Har
Robert Enrico, fotogravard, segundo a qual o
fado por Jean Boffety
jornalista não deve e.
(trabalho de primeira).
não pode colocar nada
Entre outras coisas traz
de si em seu trabalho,
uma crítica aberta à viofazendo um jornal que
lência dos dias que cor"
rem, E mostra clarapublique apenas aquilo
" até os
mente como
que seja do interêsse
agentes da lei e da orgeral e sirva ao bem (?)
da comunidade. Aponta
dem.podem trazer tancausa, conseqüência e
tos danos quanto os crialternativa. Êle faz com
minosos, quando liberaque todos esses probledos .pela necessidade-prender
mas transcorram no inum
dever de
terior da fatia de munmarginal: Ho troca tiros
do que escolheu (polieom a polícia nas xuas
cia e ladrão). Mas nem
apinhadas de gente, cspor isso as coisas deiquivando-se das balas
de ter nomes ou
xam
por entre cabeças e resusam as máscaras de
pondendo com balas por
carnaval que protegiam
sobre cabeças. De geno
os irmãos Schwartz nos
te, é claro. Este não é
Exclusivamenassaltos..
filúnico paralelo que o
-r
do
te
no
Condor-Largo
evidenteme traça
uma
filme
é
o
Machado,
conmente, há quem se
das boas pedidas da setente apenas com o bamana. Para quem quiser
lanço quente dc seu ritapenas se divertir com
mo gostoso e a simplisua
um policial gostoso. Pacidade aparente do
ra quem, além disso,
trama. Mas, quem quialém
quiser acompanhar um
ser ver um pouco
c. porque não,
raciocínio
do colorido que Boffety
uiii
os
pouquinho,
pensar
garante, enxerga
também.
pontos dc contato entre

1

1
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o
Fernando

?| Uma. das proposta* mais originais
/:de íerzy;urotówski — o mais ianioso
èx discutido diretor/inovador ae teatro dêsté lim de década -- mere-se
à'participação d|iretá dp espectador
nas tepresentaçôesl Jüiiía eie,, no II
BITÉF — Festival dai Novas Tendência» de Belgrado — em resposta as
teatro aristocráacusações de set seu'.'deve-se
entender
tico & eütizanté:
'. que, na nossa civilização, a participação direta do espectador íéimpôssível
sistema,
porque nãò existe mais umsó liturgia".
mesma
uma
fé^
uma mesma
. Esta posição, aparentemente linear & simples, no entanto traz/ faz
uma grandereviravolta na .concepção
do teatro contemporâneo. Quase toda
a preocupação, hoje, entre qs,diretores de grupos ocidentais ou nãò, esta
na maneira de fáier/ transformar o
teatro num fato popular «vj/t:OU de
massa. Butínoy nà URSS; Kíntor na
Polônia; Garmelo- Be^ie; JMrto-.fo e
Giorgio Sthreler naItália; Durrenftiatt
na Suiça, só para citar algürisdir. r
res novos e mais ainda quase, a tota.lidade dos antigos que pensaram &
:¦lutaram
houvespor um teatro, onde
'.',
espectado
direta
se a participação
cêespaço
dor, A própria ruptura do
happening,
nico, o-aparecimento do
dos grupos de teatro Pela Rua & pútrás modalidades + i ;nções, básicamente,mais ou menos iguais, vão de
encontro a vontade de fazer participar o espectador. No pa?sà,,ano>,dêste
século, tentou-se tudo: >s futuristas,
dadaístas & surrealistas, lançaram o
sêmem às formulações da contra-çultura — hoje, ponto de partida para várias manifestações de vanguarda
artística / política nos EUA Muropa. Antonin Artaud, na primeira grande crise da arte teatral moderna* lem*
brava-nos a necessidade de déracinement burguês & reflexivo, francês é a
conseqüente volta às origens. — não
só da representação saeralizada, mas
da própria relação conceplual hòmc.-.i
/ natureza. Os construtivistas na
URSS, Meierchold e Tairov. criam
rupturas nos espaços cênicos com
claras intenções de movimento criativo permanente. Enfim, após todas
essas experiências & muitas outras, de
repente, Stanislavski encarna-se em
seu mais diligente & genial discípulo,
Jerzy Grotowski, que interrompe tôda uma seqüência ja com altura / importância de foros de escola, de cátedra.
"Misturar espectadores com atores
é separá-los. Se isto se faz conscientemente a coisa pode até funcionar com
eficácia; mas se com isto acreditamos
que haja uma participação direta entre espectadores e atores estamos engarrados: não há participação direta e
qualquer espectador, no fundo, o sabe muito bem". Como obter a participação direta, então? Há necessidade
desta participação direta? Grotowski,
provando mesmo que saiu da costela
de Stanislavski, vai tentar responder
"se o ato do ator é toa partir do ator:
tal se transmite até o fundo suas possibilidades, aí então há participação.
Na nossa civilização há maior participação quando inexistem reações exteri ores: se depois do ato do ator não
há aplauso, mas silêncio, quer dizaque aconteceu alguma coisa, que os
espectadores participarem diretamente sem o recurso da participação di, reta'*.
Esta participação, a partir do
ator. como proposta substitutiva ao
teatro quantitativo & popular / de
niasga é uma premissa interessante e
aberta a discussão. Êle mesmo, Grotowski, é o primeiro a não fixar padrões, encerrar discussões: "todos nós
atravessamos este período de proc-,,a
do paraíso perdido, e não há retorno".

Oscar Araripe

César Ferreira
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leiros. Seu pilOr a flauta. E a gíôria fin
xonfrato para fazer música par* SSp
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Mendes, Seu nome: Danilo Caime.
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O Mengão 70 está mandando brasa.
Até aí tudo bom, que ver o Flamengo
em maré boa é. ver a cidade um
pouco mais feliz. ^
.0 chato da história é que o sucesso
do Mengo carrega prestígio para os
métodos de Yustrich. é â glorificâção da violência.
Debaixo da inegável necessidade de
disciplina que toda organização requer, aquele algo mais. ORDEM,
RESPEITO, HIERARQUIA, MORAL.
Mussolini babaria de gosto vendo o
nôvó Flamengo. Todo mundo muito
contido, cabelinhos cortados, cada
um np seu lugar. E no alto da piramide, o chefe.
O pior de tudo é que a nova ordem
fascina a torcida e, até agora, têm
dado resultado nò campo. O quo
também não é novidade, pois é sabido que o autoritarismo tem efeitos'
a curto prazo e é capaz mesmo de
fazer milagres,
Mas depois, cansa. Gera revolta.
Extravasa. Explode. Pede represália.
Aí é que. eu quero ver. O dia em
que o Fio cismar de usar sua camisa
de rendão vermelho. Com calça
roxa. Bem justinha. Ou quando o
Doval bater o pé e não quiser cortar
o cabelo.
Aí.vai ser fogo. O Reich vai desmoronar. Còm todo o apoio da Diretoria, Com toda a fascinação daquela
parte da torcida que está achando
lindo o arrocho. Com toda a sede
de poder do técnico.
Cá para nós, o homem está exagerando.
Os solteiros, por exemplo, são obrigados a dormir na concentração. E
querem mandar seus bilhetes para o
exterior, para as minas que deixaram
cá fora. Pois não é que o homem
resolveu fazer censura prévia da correspondência?
Um absurdo, como se vê. Eu só
queria saber de onde êle tirou essa
idéia.

ter nascido?
1. Adianta p^ir desculpas por
_ Vou pensai".
voe* s«r *
2. Qut culpa e»b« a seus pais por
sim?

_ Foi a maior desgraça que eles fizeram..
3. Somos todos «ssassinos. E voct?

'•¦—

Sou o maior deles.

4. Somes todos inoetnte». E voeô?

Às vezes, quando é necessário.
5. Mulher: matadt cúmplice, metade vítima?

Mulher é tudo.

,-M

6. O hábito faz o monge?

O monge é que faz o hábito.
7. O tempo apaga tudo?

Se tiver apagador.
8. De grio em grão a galinha enche?

Não gosto de galinha.
9. Roberto Carlos está

perdido nas curvas da

Via Anehista?

Nunca esteve.

José Antônio Nonato

- -
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10. Drummond já não devia estar na Academia?

Sai dessa, bicho. Ele não deve gostar'disso.
11. lies têm medo do amanhã?

Eles quem?

'

¦

. <

Armando Marques: que pito toca?
Da escola de samba.

12-

h

13. Gal Costa sabá o que está fazehdo?

Ela sabe mais que todo inundo.
14. Você sab« o que está fazendo?

Não.

'¦'¦

15. Eles sabem o que estão fazendo?

Como eu não sei, espero que os outros tam*
bém não saibam.
16. A nova geração ainda está no ôvo?

/

Não existe nova geração.
17. Casar ou caçar?

Caçar e casar.
18. Se a gente tem

uma bruta dificuldade eni

comprar o pão nosso de cada dia, por que vo.
'

cê continua falando em McLuhan?

Bode velho morre solto.
19. Chico

Buarque- vale quanto pesa?

Pra mim é importante.
20. Você não tem sido mais snob do que devia?
—¦ Não sou dessas coisas não.
21. Toda nudez está sendo castigada?

Está.
22. Sua idéia fixa?

)-¦
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Noruega, gelo e alegria.
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TELEVISÃO

MUSICA

LIVROS
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m%
No Viveiro d* Garota*, aventura. Tenho a im', *^__k>__________
* ;:'i5í,'Ç*SjH
____B
de Adam Diment. lança- pressão de que, No Vi;
%*i__________Í___l
mm
m¦
mento da Expressão e veiro das Garotas o vai
_$§¦
I
Cultura, não é muito ex- consolidar. Pnncieditora
a
se
têrmos-de—paimente
em
e
pressivo'
"•¦^t^B ___________ ;
i
B''''
cultura é zero à esquer- cuidai-. mais o próximo
da. Isto para ós sérios livro. Uma segunda resenhores, que não se visão, senhor editor,
¦
_^Hf':: '.__¦___________.
f____M
K': ' ' íg9H
wM
impõe. No
_______¦
•¦
:'-^3H
permitem momentos de sempre àse venda
mmm%'%3Mm* mw^;'! -'-":'^H
no movolume
___________K___f___B H_^^
descompromedistração
• ¦ ¦ :¦ • v ;sis____ m
me>-to, alguns barbaris_____________¦
'
>____________________r
senhosérios
Estes
ti.-iii.
~:;wmjr.?
.
m mm.
m
^;;$b
m
r°s devçm torcer o na- mos agravam os erros de
.í-M£ÉJHB ____________!
;-,""™r ¦
'^-ifl^B^I ^RtvÉiP'''' '^j_^______
_______
riz, nas livrarias, sem- uma tradução pouco fea
mauv
É
claro
liz.
vogmm
o
que
encontrem
pro que
-*» ai
lume em espò leão. ííTás, ria das pessoas que vai
._______________p ^^_______l ____________!
No Viveiro de
quem gosta de descon- comprar estará
tão inteGarotas
tração vh um poMcialzi§ÜHH
mf \
MÉm
nho salpirado.de .espio- fèssáda em saber logo,
oiS^H
liíiisB _______ 'i
'^^^^B
riagem; não é bem isso d?pressa. como é rjue
Vi
^|
____^^.^_^H^tB
____________!
mm
k
^H
__K_______I ______PK_í:-^ist^l ____________!
filie deve faer. Deve é McAlpin? vai se livrar
encaladaquela
ou
desta
o
Porque
comprar logo.
BM
J^m
I
romance, sem qualquer çvk.dà em que se meteu
mui;
vai
nâo
rate
mesmo
prestar
pretensão, nem
na área do gênero em ta at^câo a esses det*
^i_._^^w
Bi'rnp se enquadra, prende lhes. Mas nus cenas mas
'mentes,
as
como
que
___!_¦!
i^
e diverte. A seu favor,
pa
erudito logo dc início o êií vive— entre quatro muimmUà'À^..'i^JmY^r^
e como são
fato de apresentar um redes
horói-escião medroso co- t.ps — mesmo os menos
mo qualriuer um de nós presente* se rés^sntirão.a
23. Sua idéia móvel?
forma,
Qüe como quakmer um De aiia'nnpr do Clube
Comprar uma Honda de 450. cilindradas.
de nós, só é herói quan- descrição
do forçado. E que ra- Aviarv de Estocolmo é
24. Eu. Eu. Eu. Sabia que existem outras pessoas
ciocina em termos numa- tão real que qualquer
no mundo?
nos. lógicos e sem ma- mortal mip a nrove fi''a
ne
Infelizmente nâo tenho espelho em casa.
n e i r i*s m o. igualzinho mordendo os beiços y de
dispor,
não
vi
raiva
eu
por
àquele sujeito que
A presença de .Tanis .Toplin no
ontem, no Largo da Ca- cinco mil dólares para dea
Brasil pôs a turma da pesada de
25. Seriedade. Ficou na saudade?
olhavamrioca chupando um pi- taxa de ingresso, nem as
irmão.
cabelo em pé. As pessoas
"é ela, é ela"
. —• Ficou na casa do meu
cole bem melado. Eu três mil dólaresparanem
se e desacreditavam:
E você
exagerei um pouco, prestações anuais,
e toca a pular deslumbrado, com
26. Biafra. Favela. Segregação. Genocídio.
de que
certeza
da
livro
sequer
o
disse
que
toda razão. Como não se deslumquando
aí no bem bom?
o.s Clubes Aviatem
-. '>*
pretensões,
existem
não
brar ante aquela descabelada rea.
•
.íi
Faltou napalm.
deTem sim. file se preten ry. Mas. graças aoindúslidade, a própria musa dos blués
em es senvolvimento da
mas
inovador,
de
a
em carne e osso visitando Tropivalha
realmente
27. Diga alguma coisa que
cala muito limitada. tria do livro, quem não
cália.
d>spena?
; pi.i-.
Anresentando um prólo tem tantos dólares à ore.Tanis é uma das maiores influMulher boa.
muita
mã«
nes^üo.
an
cinematográfico
sofridas por Gal Costa. Ela
ências
go
capítulo, ténsãb-e-ima-nwoao, tem
do
tes
canto de Gal o que Eric
primeiro
no
féz
28. Por que o Brasil vai perder a Copa do Mundo?
e antes dos demais, uma semore NCrí JftflP-W.?
Stevie Winwood e outros
Clapton,
Não sei, talvez pelo excesso de otimismo
coisa que eu chamaria é on?r*" ?"*•* No v,ye!"
na música de Gil (intervafizeram
ro da« G»r6ta«. em qualde meias-premissas.
da rapaziada
Io para o grito dos D.R. — defenlivraria da cida.ie.
Phil
quer
"ah, eu náo disDe
tudo funciona.
sores das raízes:
cre
29. Por que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo?
Mc Al pine. o herói, o Brase?"), o que é muito natural. Náo
sil já conheceu uma
Vai perder.
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Êste ano não vai ser igual àquele que passou?

31.

Cem quantos paus se faz um cavalo branco
de Napoleão: o ôvo ou a galinha?

Vai ser igualzinho ao ano que vem.

Bode velho morre solto;
32. O bom senso perdeu o sentido?

O bom sentido é que perdeu o senso.

33. Repita: cacei paca, tatu. Cutia, não?

Sarapemba nas pumbas druris.

34. Que é que é: uma caixinha de bom parecer,
nâo há carpinteiro que possa faxer?

É muito chata essa.
35. Que e que é: cai em pé e corre deitado^
/

Bêbado.

(

36. Por que cachorro entra na igreja?

Eu não sei o que éle foi fazer lá dentro.

37. Por que êle sai?

Por que èle acabou rie rezar.

38. Por que crioulo usa suspensório?

Por que não é flamengo.
39. O homem é um animal simbólico?

Fálico.
coi40. O processo é a permanência do finito nas
ms finitas?

Nossas roupas comuns dependuradas na
. corda qual bandeiras agitadas pareciam um estranho festiva! internacional.
41. Sem caráter se pode tocar um instrumento?

Não tem registro.
42. A grande revolução é passar do estado nómade para o estado sedentário?

Que pergunta ignorante.

.ia?

43. O homem é um animal simbólico?

_ É muito profundo. Tou descendo para procurar a resposta.
44. Quem com ferro fere será ferido?

A não ser algumas pessoas.

45. Tudo vale a pena se a alma não é pequena?

— Tou fazendo a segunda parte.

RELIGIÃO

unidade
Um dos problemas realmente mais sérios, com
hoje. e sobretudo os
que se defrontam os cristãos,
católicos, é o da unidade na pluralidade. O pluratempo.
lismo exisle e é uma das marcas do nosso
dois
granVivemos numa civilização pluralista. Os
são
histórica
precisamenidade
des sinais de nossa
te a convivência dos contrários ou a sua complementaridade e a primazia do trabalho.
A unidade dos católicos dentro do pluralismo,
como o da pró
eis um problema fascinante. Quase
Igreja. Creio que uma das
pria renovação íntima da
tempo foi a
surpresas mais sensacionais de nosso
apenas
transformação da velha Igreja, que parecia
dele.
uma realidade do passado, um prolongamento
realidade do
e súbito se impõe como uma sedutora
impedir,
futuro. A unidade não impede, nem pode
nem deve impedir o pluralismo.
de hoQue há de mais variado que esse grupo
mens e de idéias que vai de um Teilhard de Chardin
a um Etienne Gilson? Há entre o.s pensadores cato
licos as tendências mais diversas. Vejo um Jean
Marie Domenach e um Fulton Sheen. Há um Maxitain com seu tomismo c um Gabriel Mareei com
seu existencialismo. Encontro um Chenu, um C°nde Piem
gar, um Calvez e um poeta do equilibrio
Emmanuel ou um Charles Journet com suas linhas
a
piramidais, clássicas. O problema é conservar
unidade na diversidade.

Antônio Carlos Villaça

vou recapitular aqui todos os meus
argumentos contra esse eu não
disse. O importante é que é preciso conhecer o que Janis faz.
No Brasil só saiu um Lp, que
comentei há pouco tempo aqui.
Foi gravado ao vivo, quando Janis
ainda fazia parte do Big Brother
& the Holding Companv. conjunto
originário do underground de San
Francisco, fisse Lp. embora não
seja uma amostra das melhores
daquilo que Janis pode fazer já dá
uma pala da força da menina. DeJapois. deixando o Big Brolher.
nis atacou de solo. Ela mesma diz:
"pu nunca
pensei que as coisas fôssem acontecer desse jeito. Nunca
sonhei sequer em tornar-mc uma
estréia".
E tornou-se, da noite para o
ciia. Quando o pessoal das gravadoras percebeu o que estava acontecendo no Pillmorc Auditorium,
onde se apresentavam Janis e o
Big Brother. metade da juventude
americana já conhecia a nova forma que Janis havia dado aos blues.
Quando foi lançado o C h e a p
Thrills Isaído aqui no Brasil pela
CBS há uns fres mcso.si não deu
outro bicho: hit parade direto, cmhora a critica americana não houvesse gostado muito da escolha do
repertório.
Daí para a frente, tle badalaçao
em badalação. Janis fêz o nome. O
Big Brother desmanchou-se. sobrou apenas Andrew, o guitarrista
que acompanhou Janis no seu primeiro Lp de solo. Kozmic Blues,
que pra variar estourou também.
Atualmente ha uma opinião
unanime sobre Janis. Minha também: é a cantora mais importante
que aconteceu no cenário americano desde Rillie Holiriay. Quem
não acha. levante o dedo.
LUIZ CARLOS SA

Quarta-feira, dia da DISCOTECA DO
CHACRINHA, um programa que não mistifica (é o que é) e que usa ao máximo a capacidade de comunicação da TV. Quarta-feira,
quando os bastidores começam a ficar cal'
mos, prenunciando o fim de semana.

GUERRA
Outro dia, a Tupi publicou um anún'"bom-gósto também
cio onde apregoava que
vende". Como o ambiente é de guerra entre
as emissoras, o pessoal da Globo viu a coisa
como provocação. E partiu para a resposta.
a falar
Quinta-feira passada, começaram
"conceitua
"Zé
o
do
Quadrado", figura que
e
bloco"
em
raciocina
tempo lodo, mas não
tudo
está
Agora
outras gozações do gênero.
explicado: "Zé Quadrado" é uma gozação à
Tupi e vai aparecer nos intervalos da Globo,
E um dos textos é sutil como um elefante...

NOVE & PASQUIM
Na primeira sexta-feira rie março, o Ca9
nal
(futura TV-Cariocai lançará ESTA FOI
A SEMANA QUE FOI I20hlõmin), programa
que comentará os principais acontecimentos
da dita cuja. Zé Fernandes falará sobre mú-,
sica popuíar, Sérgio Cabral sobre futebol,
Luiz Carlos Maciel fará critica de teatro,
Paulo Francis comentará a situação internacional.
ESTA FOI A SEMANA QUE PASSOU é
um dos programas que contará com a participação da equipe d'0 Pasquim, que fará
também, Pasquim ao Vivo iou Nós do Pasdecidido). Por
quim; o nome ainda não está
êste último programa, Cosa Nostra receberá
sessenta mil novos, havendo apenas uma restrição: Paulo Francis recusou-se a aparecer
ao vivo. O esquema do programa ainda está
em discussão: ou mantém o mesmo esquema
d'0 Pasquim, ou parlem para a cobertura
e rejornalística-gozativa, com entrevistas
e outros pixados
portagens; Flávio Cavalcanti
de olho no proficar
pelo semanário deverão
grama, á espreita de qualquer mancada.
Para sair do nove, mais uma informaDurão, deçâo: o engenheiro João Ferreira
decidindo-se
pois de muita pesquisa, acabou
espelo local onde serão instalados os novos
—
Fluminense,
o cinema
túriios da emissora
Durão garante que
Cristóvão.
São
de
largo
no
é o local que oferece melhores condições d»
transmissão.

CASTIGO
Muito á vontade, Marlene castigava uns
rebolados quando interpretava o Broco do
Criolo Dodó e não achava nada demais nae proiquilo. Acontece que a Censura achou
biu a cantora iou cantatriz, como exige o
Humberto Reisi de executá-los.
Na final do Concurso de Músicas para o
Carnaval, promoção da Tupi. Marlene cantou
de mãos para Irás. em protesto; c numa entrevista. explicou <> porque de seu gesto.
Bem. ato ai. n.iria demais Voltando a se
apresentar, como uma rias vencedoras. MarIene náo se agiienlou e laçou uns rebolados,
mas muito devagar, sutis.'Pra encurtar a conversa: segunda-feira a Tupi recebeu um teJex dc Brasília determinando a suspensão da
cantora c rio responsável pelo programa,
Maurício Shermann. Ambos náo poderào participar de programa.- de televisão duranto
oito dias. alem de pagarem multas. Agora,
um conselho; s* a censura prestar bastante
desfile de escolas d«
atenção no próximo
samba vai descobrir a maior mina de ouro
desses bra.sis >sem reticências!.
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Alf

Fortuna desenha

Único responsável

?
que c um amor
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pelo dito e omisso

A HISTÓRIA SE REPETE
r._y: COMO/FILME
Hendrik Verwoerd morreu ministro da África do Sul. Agora vai
ter vida filmada com assassinato e
tudo. Verwoerd será a câmara, dispensando ator. 0 filme mostrará
só o qüe os olhos imaginários de
Verwoerd vêem. 0 que será tudo e
mais trechos de documentários
com políticos, diplomatas e amigos,
A viúva. Verwoerd prometeu participar. 0 diretor Jans Rautenbach
garantiu que não permitirá sensacionalismo. Quer objetividade. A
opinião fica com a platéia. Quando
a platéia tiver opinião.
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NÔS NA NOSSA!
Carlos Alberto (dez malas
de fotografias) e Yoná Magalhães (vinte malas de perücas) embarcaram para a
"Por
Europa. Europa?
que
não? Somos famosos, milionàrios e lindos. Não conseguimos descansar em outrO lugar." Só descansar?
"Não. Serei fotografado",
"Não.- Serei
penposou êle
teada", cacheou ela. "E no
tempo que sobrar, procuraremos uma peça estrangeira
que tenha duas personagens famosas, milionárias e
lindas. Detestamos mudar
de personalidade."
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O soleil brilhava em Búzios na manhãzinha. Abre-se a
porta do quarto de May Street. Os hóspedes acordados...
mas não acreditando. May toda de penteado, saltos
altos, luvas, colares, brincos e anéis. "Lordee Mee!",
"Adoeceu? Engritaram todos aflitos, pensando alto:
louqueceu? Tão repentino!" Foi aí que ela pegou o
casaco de peles e sorriu: "Não é nada disso, poor little
darlings! É que meu maridinho acaba de telefonar de
São Paulo, contando que fui eleita uma das 10 mais.
Se eu quiser sair na revista, tenho que estar* lá hoje
sem falta. Para ser fotografada. Quem sabe o ano que
vem vocês conseguem? Não desanimem. Bye bye.
sweeties!" (REMEMBER, DARLING?)

m
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- .'HHIlHini: Thomas Koch (qut ainda náo cortoii sons loucos rabelos) levou mais umi «urra. Antronlem cm ijalisbury (Maryland). Xáo só o Brasil
th feio na segunda rodada dos campeonatos dos
EIA de Tênis "Open" jtdisputam-sc em quadra cobertai como também o México, através do seu Joaquim Layaoma.vo, Ah, Koch, loiço perder para um
instes, p ainda por cima tim intrlès que tem Taylor
nn nome?
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PISCA RÁPIDO
'Reginajjue
primor de esperteza tão
Ellis
viva! O disco já estava pronto. Viu o Baden Powelf fazendo sucesso e gritou
"Parem tudo! VoU gravar
aproveitando:
agorinha mesmo Vou Deitar e Rolar e É
de Lei do Baden e com Baden! Assim
quando baterem palmas para ôlè, estão
batendo para mim também!"

ÊLE TÁ: NA DELA

Por mais què os francese.. se mostrem, a Nara Leão só quer saber do
Moustaky. Cismou com
èie. Ela e Paris. Primeiro lugar nas paradas
com Le Meteque (O
Gringo). Passa os dias e
as noites traduzindo as
múcicas dele para o portuguêf. Quando tiver tudo pronto e lindo, grava
um disco enorme.

CARA A CARA

Nèlsinho Motta olha
para a cara do Dory
Caymmi. Dory Caymmi
olha para a cara do Nèl*
sinho Motta. Os suspiros
saem desinspirados, en* •t.
joados, entediados e inatiyos. A Naná não
agüentou:. "Também sou Wal
Caymmi. Vou gravar
ii
disco. Fazer programa Ia
de tevê. Entrar em show. hc
Depois faço uma casi« IS
nha de glórias e não saio hi
de lá nunca mais!"
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Como- brilha o sol!
Oldy (o famoso
penteadoiro) foi passar
o carnaval fora e voltou
uma pérola. Também
pudera. Ficar 10 dias
no Rio das Ostras...
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Leila Diniz e Nando de Lamare numa de paz e sorrisos para a posteridade lá na Montenetjro, no
dia em que Leila queimou a batatinha da perna na Honda do Nando: Isto para esclarecer que
não se queimou na moto em que ela aparece na novela da Tupi, pois que a bendita.coincidência
fêz que se queimasse justamente na semana em que no meio da novela, leva o maior tombo de
motocicleta. Leila está agora em absoluto repouso (que o médico forçou) na casa dos pais. Ficará
assim até sarar. Tem Banana na Banda teve que interromper seu sucesso mas assim que os tecidos da pernoca se refizerem, o musical reentrará no seu brilhante cartaz. (Antônio Guerreiro que
fotografou).
NA MINHA
CASA TEM
SANTO
BARROCO

OLHO VIVO

BASE: SONHO ORIENTAL
CÚPULA: SHANGRI-LÁ.
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Lee Beaupré no Rio não sabia se via carlavai ou conversava com o Luís Carlos
3arreto. Êle fêz campanha publicitára do
Midnight Cowboy e do Eeasy Rider, enriquecendo aos milhões de dólares todos
ds interessados. Será que o Luís Carlos
vai nos contar os milhões que combinou?
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GRRRRRRRRR —
NAO ME TRANSFEREM PARA BRAStLIA. MAS EU VOU.
NO MEU AVIÀO
PARTICULAB.

QUJE LINDAS VITRINAS TEM A
BERGDORF & GOODMAN

PALMEIRA RECOLHE SOL E
NAO DA SOMBRA

•A moça tcheca pediu asilo politico. O Brasil não tem acordo
tal com a Tchecoslováquia. Não
pode dar. Portanto! Vòzinha solicita na Rua Larga: "Tem o asi-,
Io por questões humanitárias e
outra solução — o Brasil concede visto para o México ou Estados Unidos, dc interesse político
muito maior nessa questão''.

De cinqüenta em cinqüenta.
Brasília esvazia a rua Larga. Diplomatas e náo diplomatas novamente em sinuosa fila. Dessa
vez, quem vai na frente, com paUavras de estímulo, coragem e
abnegação, c o Paulo Augusto
Cotrím Rodrigues Pereira, também abreviado para Conselheiro.

MINHA CASA É UMA
CESTINHA

EM VEZ DE C PONHO K:
K0NKRET0

A serpente encantada entrou na Rua Larga lendo Kipling.
Ais pedindo colo. Ela faUis e "Tolinhos,
não mordo. Eslon:
tou em missão oficial. Quero comunicar o desaparecimento de>
Balack Rain Deen. funcionário
subalterno da Embaixada da lndia. Lock for him, yei?"

Já nào se pode mais calcular,
escrever, copiar no Itamarati.
Vem logo um funcionário da divisão do material e interrompe o
cálculo,
a escreviçáo e a copia:
"Sorry, darlings,
vai tudo para a
.reciclagem.
Em Brasília tudo
tout everything é completamente diferente!"

.iu
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MARCHA NUPCIAL

•QUEM USA ABUSA

(BRAZUCA COMPÔS)

Janis Joplin podai:
•"Tak« mo to Rocinha!"
O grupo levou dc jeep.
Chegou lá distribuiu cigarro, chocolate e chiclete de bola. Tudo ma.
de in W\. Depois passou na farmácia paia
retocar a maquillage.
Disse ao hippie George:
'Agora, my love, take
me to Cabo Frio. Do
Honda. Também quero
quemar o pé". Ir l,n
adorar. Voltuu para
canlar. Em praça pública e para a TV Globo.

A moça com quem o
Tibério Gaspar (Brazüca)
vai casar hoje lesta c furão) chama-se Ana Luisa Jobim. Mas apesar de
ter Jobim no nome só
agora é que vai ganhar
um tom, ao casar com o
musical Tibé. Hoje é na
pretoria. Sexta-feira n.i
Sucata, através do famoso padre Leovigildo. que
vai providenciar um aitar bem perto da buate.
Hoje. os Brazuca vão
brazucar na Sucá.

•ii
RO

(s
1"
di

VEM ENFEITAR MEU JARDIM
Basta alguém chegar perto que o Vinicius de Morais faz festinha e gare 2
á
logo: "O João Gilbertinho vem aí
etomou naviozinho no México. Está
gando. Ai, meu São Vicente, eu tão froquinho para as comemorações!"
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Meu dote é intelectual, casa comigo!

Vinícius garante que Gil vem Moustaky
manda Brazucasa cara Dorimotta Barreto
3 Ellis vive Joplin canta uauuuuuuuu!
4 Quem bate mais? (boxe)

.¦""Vi,-!¦!"•-

e' :.y. !*S:' -., t-vk

iftiWií- VK.i-' »»»<?

i':"(¦

'

:"V:-:.

M^ÉV:

"f*Ô ¦'¦

-?¦-..•"

rt —* «
/l

^?5

•

^^^

Mm\ ^MS

y.':'

'

¦

¦ . ¦' '.X
i

/

-T-T-r-*! -:

3^

'{.'

«¦:*
' !¦'¦-••'.'/

^^|

SERÁ O MAR QUE
VEJO DA MINHA
JANELA?
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Teresa Raquel dava
chá, ninguém retribuía
com simpatia. Ruth Es"Larga-,
cobar chamou:
êsse sucesso dúbio. V*
nha para O Balcão que
é marco histórico. Pelo
menos, enquanto o Genét não sabe. A montagem custou
NCrS 300.000,00!" A
Teresa foi. Chegou lá
esbarrou com o Raul
Côrtez saindo do elenco.
"Onde vai?",
perguntou
ela. "Embora", respon"Por
deu éle,
que?"
"Falta de
pagamento".

Aí, quanto cuidado
e consideração!
Os 362 passageiros
do Boeing 747 da
Panam não vão
mais brigar por
causa de cigarro.
Quem não fuma é
só pedir: vai para a
seção especial.*
Livre livre livre de
toda e qualquer
fumacinha.

Me mandaram os
Cadernos
Brasileiros. Olhei
no índice;

Não

tem Chico

Dória!

Podem ler.

en"
na«
não
sou
var

—
«sim até eu calava (Lá vai soco!)
Aí Nova York!.

Dacidiu-se quem tinha direito ao titulo mun*.
Peso Pesado como campeão absoluto • her*
de
ial
eiro do cinturão-qua estava om manitas do Caiiiui
11U3
l»Y-dFr«itr tirou do letra. A todo mundo ostra*
ow, houiuo o EX.ÇAMPEAO MUNDIAL DE TODAS
:asi« S CATEGORIAS, CASSIUS CLAY, não fixesso no*
saio hum comentário «obre a vitória de Fraxlor contra
immy Ellis. Sobretudo porque o Jimminho (quem
que nio sabe?) era seu favorito. Cassius assistiu
io maio? mutismo toda a luta pela tevê. Eu correr»*
Io mandei meu amigo BATMAN matar a charada:
lASSTUS DEU UMM5E MUDO PORQUE VENDEU
\ EXCLUSIVIDADE DOS SEUS COMENTÁRIOS
FóBRE A LUTA FRAZIER-ELLIS À UMA REVISTA
BEM SIMPÁTICA DE 5.500 dó*
PELA CIFRINHA
'
ares.

aros
do
iri-

los
os
u?,

;.\

'dm:
ha!"
;ep.

TA NA DELE, TA NA MINHA!
1 2, 3, ii 5 — em menos de 5 anos. Frazier (peso
menos de 95
pesado baixo. 1,8 lm), se esforça em pesar
- na eae ganha 24 lutas profissionais, 21 por nocaute
rinha que o moço é bom! O que èle sanhou nessas 24,
0,0000080000000001% me bastavam. O únteó flue wnseW. Baster
p-uiu derrubar èle foi Buster Mathis. Ma» em no más
que
o
boxe,
Foi
nocaute.
em
colocado
também foi
o boxe que transformou Frazier num milionário, pai de
moço
família e na buse de 4 crias. Fora boxe e família o —
u
ainda tem mais 2 paixões: música * motocicleta conna minha! Em música éle já formou seu propno
junto cujo ima-irx.sn nome é OS NOCAUTES. Quando
de
éle sobe na motocicleta e se lança nas estradas naamique precisa descansar um pouco, seus empresário-.,
cos e etc., é que ficam na do desespero. Compraram
postiças,
(seus empresários?) até 1.000 caixas de unha»
— sao imepois as próprias mal tém chance de crescer
dUtaniente consumadas.

s
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Nopô e Glodi, peço
dc Chardé Daí
Maria Gladys dispe que
não tem problema. .*£ prá
propaganda? Eu tiro a roupa. Mas propaganda do
que, ò gente? Ah, da Romina & Julia! t p*ça dé
teatro, é? Longa? Pergunto porque agora que o Samura Beckett escreveu uma
que dura 30 segundos..
Charles Deyèr não se dá
bem com segundos? Borri,
então êle tem problemas de
comunicabilidade. Charles
Dover? Uai ò gente. É o
autor rie Queritiinho, aqueIa peça que fala da vida
conjugai de duas velhas senhora.-*... Estréia? Certamente cm março, lã ha
Maison dt France. Náo, ju*
ro que não vai ser ém
francês. Não vai ter nem
sotaque. Não, afinal de
contas Morineau nio está
no elenco nem nada. Quem
está é Maria, já disse, Gia*
dys, e Napoleão M u n i.z
Freire. Ah, santo jenômariano! Ia-me esquecendo
de lellar que Luis Carlos
Maciel fo intelectual, não
confundir com o xará que
anda à solta e é procurador) é quem dirige essa
maravilha.

(IV füL&yj(mm*'

Anteontem todo mun*
do levou Mio lá né Te».
tro Opinião. LevOu por*
que quis. Estava (tinha
sido) anunciado quo a
eomemoração da vitéria
da Portela por li, seria
no dia 23 é não 16. 23
é na próxima 2.'*feira.

pas*
para
lage,
)l'ge:
take
Do
iiero
¦ foi
ara
iibli*

10.

im-

fra*

férias pelo Brasil.
Ela ó figurinista e
chapa à beção dos
de por cá.

Na Bahia nio se fala,
nao se canta, não se
compõe, não se filma.
Só se fuma. Nio di mais
nam para sentir o chei*
ro do dendê. A fumaça
escondo a cidade. Inglêjt
desembarcou: How peculiar! tsse fog eu não
conheço!"

/Ç/f)

II aW
Nelson Motta
envelhece mais um
ano hoje. Não, não
fiquem felizes que

2

é o

composi*

tor-jornalista-ricomenininhocasado-com-arica-MônicaSilveira que vai
envelhecer mais
um. É o pai do dito
afamado.

FiflQSf j

As metraUiantes aventuras de John Milay

ocseNHos dc A*fCb«»ovi*f
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Quem roubou a baronesa chinesa dona da fábrica de porcelana?
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Àldomar Conrado
pôs üm cachecol no
pescoço, meteu
chapeiu na teto,
embrulhou o
corpinho num vasto
vlson disfarçado-3
foi para St. Paul:
— OH! Exclamou
em? cadência grega.
"'Àqupb calcir é
maJs'1orteque
lá..;" E despiu-se
em pleno viaduto
do Ghá. Cleide
Yácônis que
passava sorriu,
saltou da sua
Mercedes côr de
nada e disse:
— "Meu caro,
prepara teus
intelectos que vais
traduzir-me
Medéa." E lá ficoj
êle a traduzir
a moça.

Josée (dois és que
é moça) Rinaldi
chega sábado para
mais umas
•
semaninhas de

não
Celina Moreira da
Rocha ouviu dizer
que )á estava tudo
diferente, as
usánças inglesas
muito distantes das
do posto seis.
Embarca correndo
no 26 para Londres.
Dez dias depois a
Aniki Bobó estará
atual. —

i ci-

chi*
ma.

Faça-ma • favor, Ar*
nalda Branha, convidema para dar urna volta
no «au bareol Além da
*• chamar Dom Quixote,
nome qua ou gosto poit
4 obra do mou contorrânoo Corvantat, soube
o tou camarote (do
Iuo
»rnaldo) é todo amare*
lio, damasco — oh,
que destumbrorl E como
•o nio bastasse tidas as
toalhas a bordo são do
Emílio (mais conhecido
ontro vocês por Pucci).

DE PERNAS PRO
AR QUE O MAR DE
LISBOA £ SOPA —
DE CEBOLA EM
PRATO FRIO DE
SAPÊ
Carlos Lacerda
mais ou menos
acompanhado lá no
Mário 29 feira para
jantar. Lá também
Stella e Dorival CaTeré e Pi Campos,
ymmi passando a limpo
Tefé em brancão..
o livro das receitas seConsta Teixê de
cretas. Quando ficar
Frei, magreceu
pronto e com a letra
beca Gilbé Bóu
bem bonita, não publitambém acha. Lá
cam. Abrem réstaurahpelos Búzios e
te na Bahia Em SalvaCabos Frios todo
dor que é perto de casa.
mundo esperava
ansiosamente a
chegada da filha de
Patsy e Chico
Scarpa. Fátima
esteve hospedada
na casa dos
Colagrossi na
Serra, deve ser
linda! Quando
chegou, todo
mundo morreu de
medo. Scarlet Moon
passou no
vestibular... Pinky
Wainer chegou de
A carinho que /.
lá, das praias e no
identifico na
mesmo dia
é
encaminhou-se
carteira que já
para Itaipava.
de identidade
A Mulher de todos
talvez se livre da
nós entrou ém
cartaz. Bom, se foi
pobreza preto &
minha também
branco. Terá as
tenho que ir lá
belas cores que são
conhecer pra não*
dar mancada. Não
sempre as mesmas
me digam que o
do lindo arco-íris.
diretor do filme
Rogério Sganzerla.
A Xerox já está
um rapaz de 23
importando a
anos inteligente
mquina de colorir
estava lá! Patota
táva: Macalé
brasileiro. Quem
(BIS)...Macalé.
sabe o Félix
(BIS) Macaié. Não
biso mais. Barbara
Pacheco se
de Castro, Maria
entusiasma?
Lúcia Rangel, Gilda
Müller, Teresa
Aragão, Tato e
Lenita Taborda —
tudo à última
hora... Boa moda
em Manguinhos
é todo mundo nu.
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ANEXO

CORREIO DA MANHÃ — Rio.ri. Janeiro, -A- [éija, 18 rie fevereiro de -.70
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Medicina de
Petrópolis/ESDI
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(setenta) — 071 (setenta e ____l_-_.(cwito e sessenta e nove)'
170 (cento e setenta) — 173.
um) — 072 (setenta e dois)
(cento e setenta e três) — 175'
074 (setenta e quatro)-!-—
(cento «setenta e dncoK-i
076 (setenta e sets) — 077
177 (cento e setenta e stte.
178 (cento _e setenta e oi< setenta e sete) — 081 (oito) — 180 (cento e'oitenta)
tenta e um) — 083 (oitenta;
181 (cento e oitenta e um)
c três) — 084 (oitenta e qua183 (cento e/oitenta e três)
—
085 (oitenta e. cinco)
tro)
184 (cento e oitenta e qua086 (oitenta e seis) — 087
tro) — 185 (cento e oitenta
e cinco) — 186 (cento e~ oi(oitenta e sete) — 089 (oitenta e seis) — 191 (cento e
—
090
(novententa e nove)
noventa e um) — 194 (cento
ta) — 091 (noventa e um)
e noventa e quatro) — 195
092 (noventa e dois) —
(cento e.noventa e cinco) —
095 (noventa e cinco) — 098
196, (cento e noventa e seis)
(noventa e oito) — 099 (no197 (cento e noventa e se-.
venta e nove) — 100 (cem)
te) •=- 198 (cento e noventa
102 (cento e dois) — 103
e oito) — 199 (cento e no(cento e três) — 104 (cento
venta' e nove) — 202 (duzene quatro) — 106 (cento e seis)
tos e dois) — 203 (duzentos
108 (cento e oito) — 109
M — C; 37 — D; 38 — E;
e três) — 204 (duzentos e.
(cento e nove) — 110 (cento
S9V E; 40 - A; 41 - D;
quatro) — 205 (duzentos e
e dez) — 112 (cento e doze)
42 — B; 43 — D; 44 — A;
cinco) — 206 (duzentos e seis)
113 (cento e treze) — 115
207 (duzentos e sete) —
45 — B; 46 — D; 47 — B;
(cento e' quinze) — 117 (cen48 — D; 49 — C; e 50 — C.
208 (duzentos e oito) — 209
to e dezessete) — 118 (cen(duzentos e nove) — 210 (duAprovados
zentos e dez) — 215 (duzento e dezoito) — 119 (cento e
toa e quinze) — 218 (duzen- _
dezenove) — 120 (cento e
Ca candidatos abaixo rela— 122 (cento e vinte
tos e dezoito) — 219 (duzenvinte)
cionados deverSo comparecer
— 123 (cento e vinte
tos e dezenove) — 220 (due
dois)
no próximo dia 19, às 14h,
—
vinte
e
124
(cento
zentos e vinte) — 221 (duzene três)
no Ginásio d0 Serrano Fute—
e
vin125
(cento
e vinte, e um) — 222 (dutos
.
quatro)
boi Clube.
— 126 (cento e
zentos
e vinte e dois) — 224
e
cinco)
te
—
—
003
002 (dois)
001 (um)
—
e
127
(cento
e vinte e quatro)
(duzentos
vinte e seis)
(três) — 004 (quatro) — 006
226 (duzentos e vinte e
— 128 (cento e
sete)
e
vinte
(seis) - 007 (sete)'- 008 (oiseis) — 227 (duzentos e vinvinte e oito) — 129 (cento e
to) — 009 (nove) — 018 (de—
130
(cento
te e sete) — 229 (duzentos e
vinte e nove)
solto) — 01» (dezenove) —
—
trin(cento
e
131
vinte e nove) — 230 (duzene
trinta)
021 (vinte e um) — 022 (vln— 135 (cento e
tos e trinta) — 231 (duzentos
um)
e
ta
te e dois) — 033 (vinte e
—
136
(cento
e' trinta e um) — 232 (due
cinco)
trinta
três) — 02* (vinte e quatro)
— 137 (cento
zentos e trinta e dois) — 234
seis)
trinta
e
e
028 (vinte e oito) —029
sete) — 138 (cento
e
(duzentos e trinta e quatro)
trinta
e
—
030 (trinta)
(vinte e nove)
235 (duzentos e trinta a
e trinta e oito) — 139 (cento
032 (trinta e dois) — 034
*e
— 140 (cen— 236 (duzentos e
nove)
cinco)
e
trinta
(trinta e quatro) - 035 (trin— 141 (cento
trinta e seis) p- 237 (duzento
e
quarenta)
—
036 (trinta e
ta e cinco)
tos e trinta e sete) — 238
e quarenta e um) — 143 (censeis) — 038 (trinta e oito)
três) — 148
e
(duzentos e trinta e oito) —
e
to
quarenta
—
041
039 (trinta e nove)
oito) —
e
e
239
(cento
(duzentos e trinta e noquarenta
—
042
(quarenta e um)
149 (cento e quarenta e nove) — 240 (duzentos e qua043
(quadois)
(quarenta e
ve) — 150 (cento e cinqüenrente) — 241- (duzentos e
rente e três) - 045 (quaren- —ta) 153
e cinqüen(cento
quarenta e um) —- 242 (duta e cinco),— Ô46 lquarenta
zentos e quarenta e dois) —
ta e três) — 155 (cento e
e
—
(quarenta
049
e seis)
243 (duzentos e quarenta e
cinqüenta e cinco) — 158
nove) — 050 (cinqüenta)
e oito) —
e
cinqüenta
três) — 244 (duzentos e qua(cento
—
052
051 (cinqüenta e um)
—
161
e
sessenta)
(cento
renta e quatro) — 245 (du160
i cinqüenta e dois) — 054
—
e
um'
sessenta
(cento
e
zentos
e quarenta e cinco) —
(cinqüenta e quatro) — 05.
sessenta e dois)
(cento
e
246
:fi2
e quarenta e
(duzentos
057
(cinqüenta e seis)
— 163 (cento e sessenta e
seis) — 247 (duzentos e qua058
sete)
e
(cinqüenta
renta e sete) — 248 (duzentrês) — 164 (cento e sessen(160
(einqüenta e oito)
— 166 (cento e
(a
e
tos e quarenta e oito) — 249
quatro)
—
c
066 (sessenta
(sessenta)
—
(cen16"
seis)
e
sessenta
(duzentos e quarenta e nove)
WiS> _ 067 (sessenta e sete)
251 (duzentos e cinqüenta
to e sessenta e sete) — 168
— 068 (sessenta e oito) —
—
e
um).
oito)
e
—
e
sessenta
(cento
OTO
069 (sessenta e nove)

Medicina em CG
A Idéia cia criação de uma
em.
educacional
sociedade
Campo Grande partlu-do-df.
Rogério Rocco, chefe da Materntdade do Hospital Rocha Faria, ao contestar que
o alto índice de escolaridade
naquela região demandava
intensificação
maior
uma
nas atividades culturais.
O ensino em Campo Grande limitava-se ao media,
após o qual o? estudantes
teriam forçosamente que se
desviar para centros que
oferecessem maiores opor tunidades no setor cultural.
Lançada a semente, mai.»
de uma centena de médico.
e pessoas residentes naquele
subúrbio e interessados no
seu desenvolvimento reuniram-se para fundar a Sociedade Educacional Paulo VI.
Desta sociedade partiu a Iniciativa da criação de uma
Faculdade de Medicina em
Campo Grande, cujo process<> de licenciamento encontra-se no Conselho federa:
de Educação, paia ser aprovario.
Por que Campo Grande?
Exatamente por -er esta
uma área não essencialinente urbana, mas que compreende quase um milhão de
pessoas que gostam do progresso e estão dispostas a
lutar por éle.
a caracteriMica
Ê esta
principal do movimento peIa criação da Faculdade: ti
-.»- enprópria comunidade
ra-rega de promové-lo e acclerá-io n"xa inversão da
ordem rom .m çue i s rlr- *c

criar algo em função da co-

mun Idade.
PRIMEIRO PASSO
A Faculdade de Medicina
é apenas a primeira escala
de tim projeto que pretende,
passo a passo, chegar a urna
unioade educacional compiei a, uma Universidade de
• fato, com todas as suas escolas e Faculdades,
O dr. Alkindar Soares Fl»
lho, diretor da Faculdade,
deu uma visão geral dos pianos. patrimônios e realizacões jà concretizadas pela
Sociedade Educacional Paulo
VI com relação à Faculdade
de Medicina. Do patrimônio
disponível conta-se NCrS ..
500.000,00 de
' obrigações da
Eie-robrás. Uma biblioteca
está falido aos poucos formuda através de doações,
transferências de bibliotecas
rie médicos que ;,á morreram,
uma prquena ajuda da
usaid. Foi estabelecido um
comodato com a Matriz de
Campo Cirande n.o sentido
fie ser terminada pela So.-iedade Educacional, uai prédio que t-ítava sendo construido pela Matriz. Outro
comodato foi firmado rom o
Ginásio Beli_ário dos Sautos,
que ofereceu suai Instalações
• salas cie aula. laboratórios
funcionamento
etc'
para
da Faculdade Um documenestabelecendo convênio
to
entre o Ministério da Saúde
e ¦ a Sociedade autoriza a
Utilização do Hospital Ro
cha Faria de Campo Grande
como hospital-esc-ola.
Um
ambulatório "¦< se encontra
YAa
em
funcionamento.
5í>nd'> oroces^aca a ¦- >mpva

de equipamento para ft Escola e para a montagem do
anfiteatro de Anatomia. As
contas; de luz, levantadas peIa cerrada campanha na
qual colaborou todo o povo
rie Campo Grande e tembém das redondezas, são
BEG
movimentadas
pelo
sem nenhuma despesa para
a SociPdade Educacional.
O mais importante a ser
assinalado é exatamente este ajuda descontraída da comunidade em todos os empreendimentos e principalmente nas promoções sociais
que se destinam a levantar
fundos para a Faculdade.
O que mais motiva os educadores em batalharem pela
criação da Faculdade é a
oportunidade de aplicar ali
novas formas de ensino,
dentro dos moldes do ensino
integrado já concretizado em
várias unidades educacionais
"endo País. O ideal seria o
sino de fluxo" que corresponde á aplicação das maférias básicas só nos primeiros anos mas durante todo
o curso. Isto cm todas as
Faculdades que forem criachis. permitindo a utilização
do estudante durante todo o
tempo na comunidade, fixando-o na área, oferecendo
novas oportunidades aos hahitantes da região, prestanrio atendimento tanto na
área médica como na social.
E esta a realidade que será
apresentada ao ministro .larbas Passarinho, numa esperança de que dentro do prazo mais enr-o possível o
'•grande" Campo Grande já
possa formar profissionais
em sua própria ca;. .

^HB

k^^

__hé0B^|

^_______r '%iiinirM _______^--____fl ___»_:-

Listão: Medicina
de Petrópolis
Apresentamos b relação dos
em
aprovados
candidatos
a
chamados
e
para
Química
prova de Fisica, da Faculdade de Medicina de Petrópolis,
da Fundação Pctacilio Guaiberto. Apresentamos o GabaTito da prova de Química:
1— A; 2 — A; 3- B; 4 -A;
S — D; 6 — A; 7 — D; 8 B; 9 - E; 10 - D; 11 — C:
12 - E; 13 - D; 14 - B;
15 — D; 16 — D; 17 — E;
18 — E; 19 — B; 20 - C;
21 — B; 22 — B; 23 — B;
2. — D; 25 — E; 26 — C;
27 — C 38 — D; 29 — B;
30 - E 31 — C; 32 — D;
33 - C 34 — A; 35 — A;
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Listáo dè Medklna de Petrópolis revêIa que 79 vestibulundos foram reprw
vados em Química. Bolsas de estudo já
têm locais e dias. Conferência IVacicR
naí deEd^u^jç^^ai estudar fôrçae
mercado depabàlko. Àulm confirmaf
das, dia 2 de março.
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Conferência
de educação
Objetivando—,-proporeionar. aos integrante*, dá
5»
Oonferénèlt" N»cjònal de Educação um pinorama real do ensino técnico no Pais,, o instituto
Nacional d» Estudos Peitepromovendo
gógicos está
um levantamento e inventariando as - necessidades
da fòrç e do mercado de
trabalho existentes, com
sobre
sugestões
planos,
programas e projetos para
atendê-las.
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O "Ensino Técnico" foi
indicado para tema Ca próxima reunião programada
Manaus, em
julho
para
final da 4*
próximo, ao
Nacional deConferência
Educação em 1969. « como
"H^trutura,
Insubtemas ;
tegração e Valorização do
Ensino Técnico" e ••Planos.
Programas, Projetos para
dos
quadros
preparação
técnicos de
vários níveis
e ramos".
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A preparação da 5*
Conferência está sendo fei»" ta èm nível federal pelo
INEP. no Rio de Janeiro,
com dados referentes a todo o Brasil, em níveis estadual.e regional, com levantamentos- a cargo dos
Centros Regionais de Pesquisns Educacionais mantides pelo INEP em Rc;.'fa,
Salvador, Belo , Horizonte,
São Paulo e Porto Alegre,
contando com a colaboradas Secretarias
de
cão
Educação, levando em conta dados das Zonas Rural
e Urbana,,
Do trabalho do INEP fazem parte um estudo sô.
mão-de-obra para
bre a
conhecer o seu estoque por
setor e ramo de atividade,
por grupos ocupacionais e
por anos de estudos comobservando-se
o
pletos,
fluxo de mão-de-obra jovem,
analisado e projetado com
base nos cen.sos nacionais e as estimativas do IBGE, tendo em
viste os planos federais, reestaduais e os
gioiiais e
nacionais,
planejamentos
em execução e projetados.
A demanda da máo-deobra deverá sei- traduzida
om termos de matrículas,
segundo os diferentes niveis de educação e treinamento.
Simultaneamente,
está sendo realizado um levantamento, do número de
professores disponíveis, número de salas de aula e o
equipamento existentes.
Segundo o INEP, a mãode-obra será estudada "á
luz de suas necessidades
educativas e' de treinamento de técnicos de nivel mé-

ESDI tem prova
de Matemática

Santa Ursula leve
mais outra prova
Ninguém deixou de conv
parecer ontem à prova do
Conhecimentos Gerais do
vestibular da Santa ursula.
realizada pelos quinhentos
e sessenta candidatos inscritos em todos os cursos
de Letras, Filosofia, Ciências Sociais e Biblioteconomia, onde a predominància é visivelmente feminina.
Amanhã, apenas os candidatos quo optaram pela
lingua inglesa, que ao todo
são 212, e uma candidata
alemã, que optou por sua
língua, farão provas de Inglês I e II e Alemão.
A PROVA DF. ONTEM
tiveOs vestibultindos
ram duas horas para fazer
a prova, que era dividida
em dez partes, com dez
questões cada, tórias ela.-de múltipla escolha ou de
lacunas para serem precnchidas. A banca examinadora foi formada por professôres dos dez departamentos, sob a coordenação
da !nnã Stella Maria Pereira de Carvalho.
O resultado final será
afixa-:)o na Facuídí.rie aa
próxima segunda-feira, mas
ri. ve-,-í ser divulgado no dominao. pelo CORREIO DA
MANHA.
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dio, de certos profissionais
de nível superior,,das íftridèncias históricas ob.e_vadas, do impacto dos planos
setoriais, federais e regionais. e mediante comparações internacionais".
As providências tomadas
pelo Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, como
da
Executiva
Secretaria
Nacional de
.Conferência
Educação, sugerem a solu*
ção de problemas como aumento de salários, dos incentivoj à produtividade, à
formação e reciclagem do
corpo docente, administrativo, técnico e de supervisão.
Os trabalhos prepáratóV rios vêm ¦ dando ênfase à
Educação Profissional e' í'à"'
Assistência, através de bôlsas de estudos e outros ser-^.
viços, e no momento, estão'
concentrados na conclusão
de um mapa escolar, conl'"
dados coletados sobre a lò»».'.
calização atual das unidades escolares da rede 7d^.r
ensino, técnico, do ensino
pós-secundário ou pós-çci^
legial.
do ensino técnico.,
superior, da formação de .
professores para estes níveis, e do treinamento pro»»..
fissional de adultos.
Os Centros Regionais do
INEP estão tentando obter
dados referentes aos custos
e identificar as fontes de,
sugerindo',
financiamento,
aproveitamento da oapacidade ociosa.
„.^
Dentro da nova sistema-,
tica introduzida nos traba.-.
lhos da Conferência Nacional de Educação, está pre-,
vista a realização de um se-»,
minário
no;
preparatório
Centro
Regional de Pes?,
q u i s a s Educacionais doINEP, em São Paulo, de,'
2». a 28. de fevereiro, com
vinte e dois participante.^
recrutados entre represeiu-.
tentes do Conselho Federal
de Educação, da Secretaria.
Gera! e de cada diretoria
rio MEC, ria CAPES, dò!
TPEA. do Setor de Mão-dêObra do MTPS, do SENAC,
do SENAI. da Confederação Nacional ria Agricultura, da Associação Brasileira de Educação, do INEB e
rie cada tim ce seus Ceiv-'
tros de Pesqujsas
Educaeionais.
Desse
.eminário'
deverá, após ser colocado O
tema da quinta reunião da
Conferência, sugerir o doí
cumentò básico que será
discutido, em Manaus, pelos integrante? do organis- ¦
mo.

A Evola Sitperior de Desenho Industrial prosseguiudo no seu concurso de habiliteção realizou ontem mais
uma prova. Matemática. O
teste, foi elaborado pelo prof.
Armando Dia^ Tavares, da
FSDI, e constou de 5 quêsVóe<;, valendo 2 pontos para
cada resposta correta. Publicamos. apenas para orientaç5o, um gabarito não oficial
tití questões. Omitimos o gabarito da 4.» questáo, por se
tratar de um desenho um
pouco complicado para nós,
GABARITO DA PROVA DE
MATEMÁTICA PARA
A ESDI
1) X = —; 2'
5
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6, o seno = —, o
5
A
— f a tangente

rio ângulo adjacente ao ca3
retb dado — —; 3'- x = i,
4
y = 1 e z = 1; 5) a —- sen
x, b ss cos x, c = 3x log tt,
4
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d = y' = quatro dividos, por
3 Tezes Raiz cúbica de .\2 x 2
3 rais quadrada x2 + 2 ,
Hoje * d!a de prova de
Línjtia Estrangeira 'Francês
OU Iiiiiès1 e amanhã será
Português, sempre ás 8h.

M«mm««l

'CORREIO

^,y.xQ

cio i-.J
DA MANHÃ — Rio de Janeiro, 4.a feira, 18 de f:.-;ciio

Norma
Vinte e cinco colégios públicos da Guanabara receberão a partir de amanhã, dia
19, e"nos"dias 20, 2L e 23, das
9 às 15h, ás Inscrições pára
as-^lsas • de estudos Integrais criadas com a Lei 1.530
e que- ocasionaram, anteontenrjum tumulto na Secretaria de Educação e Culturs^ * onde milhares de pessoas ' esperavam encontrar
aberfo o prazo de inscrição,
baseadas em informações
dos colégios estaduais.
> Com os locais de inscrições
distribuídos em vários põií-"
tosi nio' haverá possibilidade dc grande concentração
e as pessoas interessadas poderão inscrever-se nos colegiòs próximos às suas resldências, sem'a preocupação'
"drfcfiêgarem
para formar fiIa pela madrugada, porque
o , atendimento só terá Inicio às'91i,.e a ordem de Íriscrlção .hão influenciará. na
admissão do candidato.
LOCAIS
Desacordo com a relação

As primeiras séries de diversos cursos superiores teõpiieBte ano letivo, novos
currículos,, já aprovados pelo
Conselho Federal de Educação e homologados pelo titulai"da pasta. Nas demais;
séries poderão operar-se as'
adaptações cabíveis,
A medida e posta em piática por determinação do
' parecer. n.° 85/70 do CFE,
abrangendo o; segulntes^ursós superiores: Relações Pú-,,
bliças, Pedagogia, Farmácia,
Arquitetura, Zootecnia, Desenfco Industriai,. Comunicação .Visual, Medicina, Música, Comunicação e Ma.serias, pedagógicas.
Èm nossa edição de hoje
tiiaipscíevemos. cs currículos
nitnirtios dós cursos de Medicina e Arquitetura. Os Hemate serão publicado.; posteríòrmente:
Òs currículos sáo os se»
.
guintes: >,
.'

MEDICINA

Ò currículo mínimo doa
cttfáós de graduação em Medicina está dividido em ma.
I teria* bésicáfi e profissionais:
I As' 'matérias Básicas estão
assim distribuídas: Biologia
(incluindo Citologia, Genetica,' Embíióiògiá e''Evòluçfco); Ciências Morfológicas;
Clèüclaa Fisiológicas (inclúindo Flsiologia, Bloqulmica-eFaimaéologia) é Patolflgta (incluindo Microbiologia Parassiwlogia, ImunoloPatológicos
gia e Processos
Cteralsi. "Quanto
as matérias profii»Íonais a distribuição é a

seguinte:

'.Técnica

no), Otoninolarlngologla,
Estatística. e Epidemiologia
(particularlzando a situação
brasileira). ¦ Medicina Preventiva (medidas de prof liaxia), Administração da Saúde Públiea (incluindo organízação da assistência médica), í particularmente a si.
tuação brasileira. Medicina:
(particularizando a
Lejal
situação brasileira).
Os cursas de graduação de
Medicina abra-ngerão: a) O
estudo dan bases doutrina-:
rias e a realização de exércicios i>rático6 pertinentes àa
matérias do currículo minimo, com participação ém
trabalhos de Ambulatórios eEnfermarias de Hospltal-Escola, perfazendo o mínimo
de quatro mil e quinhentas
horas destinadas a proporclonar a todos os alunos a'
visão fdobal dos problemas
médicos';
b) Estágio obrigatório em
Hospitais e Centros de Sáúde adaptados ao ensino dss
profissões de saúde, em refilme de intemato no qual
se faculte ao aluno iniciar-se cm determinada èfatribuindo-lhe'
peeialidade.
crescente
responsabilidade
'doeiue, .
na assistência ao
supera
ainda
sob
porém,
visão docente, com düraçAo
mínima de dois semestres.

•'

de exame do
<foeute( incluindo fundamentos psicológicos da relação médico-paciente, e radíologla clinicai.
da
Bases flsicpatolõgicas
'da anestesia, Obscirurgia e
tetricia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria. Doenças
Infecciosas parasitárias.
Doenças do aparelho digestivo, Cardiologia e Angiologia, Pneumolcgia, Neurologia, Dermatologia, Doença3
. Endócrinas e Metabóllcas,
Doenças do aparelho locomotor, Urologia (doenças do
aparelho urinário. doenças
do aparelho genltal masculi-

'AntiA Associação dos
eos Alunos da Pohi«>cui;ca
patrocinará 3 cursos a sevem ministrados pela FscoIa Nacional de Engenharia-.
Para engenheiro;, pelo 4,°
ano consecutivo, o Cuvso
dc Aperfeiçoamenio'inc em
seTelecomunicações,
rá iniciado no dia Th/3
prosseguindo ate 30-U-70.
As aulas, durante o eenodo dc 16/3 a 15/6 serão tiadas diariamente de segunda a sexta-feira, .ias 13 .'is
19h30min. Após o dia 15 de
junho, somente às segundas, quartas e sextas-feiras.
O Curso de Aperfeiçoamento em Teleconutnicações terá a coordenação dò
prof. Ostend Abilhóa Cardim.
Para engenheiros e aíquitetòs; Curso de Ape-feiçoamento em Concreto Protendido, com início marcado para 24/3 prosseguiudo até 30/6. As áüjás serão
às terças e quintas-feiras,
das 18h30min às 20h.1,0min.
V
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ARQUITETURA

coordenador geral da CICE.
por ocasião da abertura das
matrículas dos 1.150 primeiros classificados anunciou à Imprensa que após
o dia 17 (ontem), tentamas não matriculados nas ria colocar em algumas esescolas de engenharia, és- colas, os estudantes que
ses candidatos promoverão obtiveram aprovação no
amanhã,. quinta-feira às
vestibular, más não conse*
15h, iima reunião na sede
guiram classificar-se.
da CICE para deliberarem
Ontem, excedentes da
sobre o ingresso do- grupo
de còrca de 160 estudantes Escola de Química fizeram
uma reunião na Praia Verno curso superior.
/melha,
e acertaram que será
Independente da iniciatiuma carta ao mienviada
va dos excedentes, a Comisda
Educação, explinistro
ConVão interescolar do
cando mais uma vez a neas
curso dc Habilitação
•hscoias dp Engenharia de- cessiriade de aproveitamento dos estudantes.
verá pronunciar-se hoje,
MEC
sobre o aproveitamento ou
O
pronão ri".- candidatos.
A Coordenação de Reiafessor Serpa de Oliveira, ções Públicas do Ministério
da Educação e Cultura informou ontem, que íoi adiado para o próximo dia vinAmplie c embeleze os hote e oito. às 16b, no audirizontes de sua vida eoakecendo «través da Paratório do Palácio da Cultura,
fenômenos
os
psicologia,
liuser
encontro previsto para o
o
o
envolvem
que
mano, tais como: pslco24 entre o secretário
dia
clartvl'lénvidêncla,
grafia,
eu, visão no ispelhn ou
do MEC, coronel
geral
h/ hola dc cristal, prcmiinlcSo. incurporai-ão, IcvltaRodrigues e os
Costa
Mauro
C5n. Mc. I.R.H. - Rua
candidatos classificados nos
Alcindo Guanabara. 15 —
5." and. — Tflpfonf 252-M99.
exames vestibulares reali228*3731 ir-SR.1»
zarios este ano.

PARAPSiCOLOGIA
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diante a Portaria refcentemente baixaria pelo ministro Jarbas Passarinho, serem aproveitados na UFBa
nas vagas que porventura
surjam em 1971. Eles estai;
recolhendo o maior numero possível de assinaturas
e quarta-feira se reunirão
para. inclusive, sondarem
as possibilidades de entrarem cem um mandado de
-Alegam os estudantes qua segurança na Justiça, caso
com isso poderão aquilatar o peri ido seja indeferido'
as possibilidades de, me- pelo Reitor.

SALVADOR (Sucursal) —
¦Um memorial assinado por
vestibulandos e por seus
pais será entregue ainda
esta semana ao Reitor Roberto Santos, da Univei^sidade Federal da Bahia, solicitando a publicação de
notas e médias de todos cs
que. concorreram ao vestibular —/70.

Curso
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A Escola Nacional de Ciências Estatisticas realizou ontem, às 15h, a prova
de Matemática do segundo vestibular
deste ano, para preenchimento das
180 vagas. No primeiro, apenas 3o
aprovação. Agopessoas conseguiram
ra, 269 candidatos disputam as 132 vano concurso antegas não ocupadas
rior. O resultado da prova de ontem
será conhecido amanhã, e os aprovados farão teste de Português, no dia
23, às 15h.
Ontem, às 19h, os candidatos do vestibular de Engenharia da Fundação
Souza Marques voltaram aos exames,
submetendo-se à prova de Geometria,
Trigonometria e Geometria Analítica,
a segunda do concurso que prosseguirá hoje, no mesmo horário e ainda no
Externato Bernardo de Vasconcelos
com a prova de Física; Química será
amanhã e Desenho, encerrando o vestibular, na sexta-feira.
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lente ? dois retratos 3x4.
Candidatos ou funcionários
habilitados cm concurso pú"
blieo podem lambem íazéIa. desde que apresentem
comprovante disso. O candidato que nâo preencher
esses
requisitos,
poderá
conseguir matrícula submetendo-se a uma prova de
seleção. Para outras inforinações, os interessados devem dirigir-se à sede do
Arquivo Nacional, à Praça
da República 26. ou telefonar para 22-1373.

Hospital
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O Curso Permanente do
Arquiva Nacional abrirá
¦suas matrículas no próximo
dia :'.!!. prolonuanrlo-as pelo
prazo rie dez dias- O eodas técnicas
nhcclmento
dc arquivo indispensável
aos candidatos a urquivista. e necessário a secretarias e auxiliares de. escritório, é do maior interesse
para pesquisadores de história. Para a matrícula,
certificado
de
pedem-se
curso ginasial uu equiva-
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excedentes
Apesar da promessa do
caordenador da CICE de
fazer- uma reclassificação
para aproveitamento dos
vestibulandos aprovados,
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às 12h, na Secretaria da
Escola. Os exames médicos
estão sendo realizados em
datas e local já divulgados
pelo Departamento dc Ensino Normal da Secretaria
dc Educação.
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A direção da Escola Normal Júlia Kubitschek comunica aos alunos que perderam a matrícula (2* e 3"
séries do curso normal)
que terão uma última oportunidade no dia 19,2, de 8
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clusivo para gva.luados e
e.\ig:;ia
freqüência
será
obrigatória de nj ininimo
70% das auinà dadas.
TAXAS
Para o Cur-o co AptrTambém para engenhei- feiçoamento em Comú.ioros e arquitetos o Curso de namento :[-.' Ar; XCrÇ-' —
150.00 iniciais mais duas
Aperfeiçoamento em Condicionamento de Ar. que parcelas cie iíCiS loll.OO a
irá de 7/4 a 9/7. com aula.-, serem pagas duran1..; o curàs segundas e quintas-fei- .so; para o Ciuv-o de Apcrras. inicialmente, de 18 às feiçoamento cm Çonprelo
20h. O pro£: Gregório Vais- P(i;tendida a mesma íaya.
sendo que o.s sócios da A-.F
berg será o coordenador.
tevãc- redução de MCr$ .
INSCRIÇÕES
J_ ¦ 50,01) no preço io ''Uio;
para o Curso dc AperfeiAs inscrições para os 3 çoamtntt em Telec^municursos poderão ^er feitas talões, NCrS 150.Ó0 iveide 10 às Í9h, na Sede Ad- ais mais jete . parcelas dc
ministrativa da Assobiarão NLr; 100,00 a serem pfgas
dos Antigos Alunos da Po- d*ir'<i'nto o curso.
Ao final de caria curso,
litêcnica (Av. Rio Branco,
receberão
aprovados
os
124 - 20.° and. Tel.:
222-451)8) sendft cxtRida a certificado oficial -:ia EscoIa de Engenharia da Uniexibição da carreira do ...
CREA. Maiores infei ma- versidade Federal do Hio
ções poderão ser cbtióas de Janeiro. Todo^ os cursos
serão ministrados na AlUineste mesmo local.
Engenharia,
As vagas são em número ga Escola- dcde São SYanciíco,
no Largo
de 50 para cada vvsfo, ex-

O Curso será coordenado
pelo prof. Antônio Alves de
Noronha Filho e supervisionado pelo eng.0 Carlos
Freire Machado.

Normal

&%$&{9S£S*mm

O Currículo mínimo para
Arquitetura deve compreender as seguintes áreft6 de estudos . e atividades, ' assim
agrupadas: Matérias bàslcas — Estética,' História das
Belas Artes e especialme-^e,
História d* Arquitetura; Artes no Brasil: Plástica: Desenho e outros meios de espregão;, Matemática. Físim: Estudos Sociais: De=fvolvimento Econômico. Sociai e Político do Brasil:
Problemas Ccrrelatos.em Arquitetura. Urbanismo e Comunicação de Mas?a. A<?
matérias profissionais ,(ão:
Teoria da Arquitetura. Arauitetura Brasileira. Resls•
té^cia de Materiais. Materiais de Co-strucão e Técní•cas de Construção; Stet=nns
Estruturais: Instalações: Higiene da Habitação e Planejamento.

Engenheiros

Ãs escolas superiores terão
que adotar a partir de março
os novos currículos aprovados pelo Conselho Federal de
Educação. Os currículos lerão matérias básicas e profissioiiais. Iniciamos hoje a puhlicação (Uis novas normas,
com Medicinti e Arquitetura,
Matérias novas e outras obricorrei^açqes para ambas as
ras. Acompanhe as matérias
de cada curso no CORREIO
BA MAMA. <

pflcial divulgada ontem, pe- T. de Andrade — Rua S.
Ia Secretaria de Educação e Maurício, 87 — Penha; CE
Cultura da Guanabara, gão D. João VI — Rua Darke
os seguintes os locais onde de Matos,-lí« — Bonsucesserão; feitas as- inscrições:. so; CE Visconde de Calru —
CE Gilberto; Amado — Pra- Rua Boates, 95 — Méier; CE
ça N. S. Auxiliadora, s n —• José Patrocínio — Rua GasGávea; CE Álvaro Reis — tavo de An(iraiffer236 — IraRua das Laranjeiras, 397 — já; EN Carmela Dutra .—
Laranjeiras:
CE Infante Rua Edgard Romero, 491 —
Dom Henrique — Rua Bel- Madureira; CE Sobal Pinto
íord Roxo, 433 — Copaeaba- — Rua Barão, 1180 — Jana; * ENi Inácio Azevedo- do carepaguá; CE Getúlio VarAmaral — Rua Pacheco Leão, gas -r Rüa Jaguaré, 53 —
s/n— Jardim Botânico;- CE Osvaldo Cruz; CE Gil VicenAmaro Cavalcanti — Largo te — Rua Bernardo de Vas. do Machado,.20 — Catete; concelos, s/n — Realengo;
-"^CE Rivadávia Corrêa — Av. CE José Acloli — Rua CosPresidente Vargas, 1314 — . ta. Filho, BOO — .Marechal
Centro; CE J. Bonifácio — Hermes; CE Emani CaídoRua Pedro. Ernesto, 80 — so — Rua Oliveira Ribeiro,
Gamboa; CE Marhim Lu- s/n—Bangu; CE Daltro Santh.er King — R- Joaquim. Pa- tos — Rua Coronel Tamalhares,s/n — Estácio; EN Jú- rindo, 2846 — Bangu;! CE
lia Kubitscheck — Rua Fre- Raja Gabaglia — Rua Genederico Silva, 86 — Praça raPCordolino Azevedo, 110
Onze; CE Lourenço Pilho — f— Campo Grande; EN Sa— R. Augusto
Rlía. Xavier Brito-— s,Jp—• ja Kubitíchi*
Vasconcelos, 213 r- Campo
—
Tijuea; CÊ Ari Quintela
Grande; X CE Barto Rio.:,
Rua Engenheiro Moreira Li- Branca ~.Rua das PalÉãel-,.
ma, 54 — Penha;.GE Gomes ras, 25 — Sa'nta_Cruz.

CFE dó novo
Currículo

mm*mmm5ji!f\ijjmi^ ¦

Uril 11 aspit ai -Escola, com
capacidade inicial de 120
leitos, ambulatórios, farinaei,a. laboratórios de analises, e instalações modernas
será inaugurado na segundn quinzena de março próximo, em Vassouras, Esta-.
do do Rio, anexo à Faculdade de Medicina de

Vassouras, atualmente enm
mais de quatrocentos alui
Foi realizada ontem,
ij.. serie da (fundação Universitária Sul-Flumi nense,
om Vassouras, a solenidade
de assinatura dc compra du
imóvel adquirido para a
instalação do referido liospilai.

mm

Docência

fl

Até 30 dn junho déste.ano
o prazo 'fie inscrição para
o Concurso a Livre-Docònria de todas as disciplinas
que integram o currículo
do Cursa de Bacharelado da
Faculdade de Direito da
UEG.
I

O concurso será de titulos e prova.;, em duas
partes: a) títulos e trabalhes, consistindo na apreciação dos titulos universitários e do teor científico

dos trabalhos do candidato;
hi Provas destinadas a verifirar a erudição, o tirocinio e os predicados d ida ticos ri i i andidalo.
Os interessados deverão
procurar, para inscrição, a
Secretaria da Faculdade,
R. do Catete. 243, onrip Iambém poderão obter programas das disciplinas integrantes do currículo do
Curso úr- Bacharelado, o
todos os esclarecimentos de
que necessitem.

PARA VENCER NOS VESTIBULARES
- Direito
(Medicina - Engenharia
- Filosofia)
Só com o Científico e Clássico

- PLÍNIO LEITE

Orientado desde a l.a série até o Pré-Universitá- •
rio pelos famosos Cursos:

Miguel Couto, Vetor
e Ruy Barbosa
Pela manhã e à noite
Matrículas abertas Preços módicos
Corpo docente especializado
Rua Visconde do Rio Branco, 137 — Tel. 4133
— Niterói
40294

I-
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.ANEXO

de 1070
CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, 4:»- feira, 18 de fevereiro

10
Os jogadores da seleção fizeram um
teste de avaliação física tão pesado que não poderão treinar hoje.;
Paulo César contundiu-se sem gravidade. O Torneio de Verão continua com Flamengo x.lndépendiente e Vasco x Romênia, os romenos
prometendo vingança. João Silva
recebeu telefonema do diretor de
futebol do Benfica: Eusébio está à
"para converdisposição do. Vasco
sar". A conversa será na próxima
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Reunião da CT
Paulo César: joelho
Planos éos amistosos
Seleção cansada
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Maracanã dá festa de novo: Fia
na preli minar e Vasco na outra
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Flamengo x Indepèndienfe começa às 20h, sob arbitragem de Arnaldo César Coelho.
Flamengo - Sidnet> Murilo, ^ásWnglon, Tinho e Paulo Henrique; Zanata e Lima; Dovàl,
Fio, Dionísio e tório Sérgio, Indepèndienfe«-- Santorof Comisco, Monges, Figueroa e
Pavoni; Pastoriza e JÍaimondb^Bernáo, Yazalde, Maglioni e Tarabini. Vasco x Romênia
será iniciado às 22hr sob arbitragem de Jos*tMário Vinhas, Vasco- Andrada, Fidélis,
Rossi, Orlando e Eberval- Alcir, Vili e Beneti; Luiz Carlos, Kosileke Tião. Romênia
- -Ratou, Satmareanu; Halmageanu, Dinu e Mocanu; Dumitru e Nenweiller; Neagu,
/:;
p
•Dbbriii, Dumitrachee Lucescu.

lustrich ainda espera cohlar
com Artlson mas já preparou
Mário Sérgio para seu lugar
^fr -.f- .-:¦:<-. ¦'.> -y-' -.vv. ^/.'
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Dumitrache

FMP

Brasileiros

promete
esperam ser
campeonato
os campeões
na 2." feira
O Campeonato Carioca rio
Basquetebol dp 1A69, em sun
fase final, deverá recomeçar
segunda-feira, cjualquer que
seja a decisão sobre "cnnfronto direto" a'ser tomaria
amanhã pelo Conselho Supremo. A informação íoi
prestada pelo vice presidente técnico, da PMB, Januário Veiga, que adiantou a
sua disposição dc não conceder "efeito suspensivo". se
vier a ser solicitado, em recurso, pelo Vasco.
O Conselho Supremo marcou reunião para amanhã,
às 19h, a fim de definir o que
é "confronto direto", mas
qualquer conceito a ser adotado beneficia o Flamengo,
mim desempate com o Vasco.
Assim. Fluminense, Municipai. Tijuca e Flamengo estão
classificados para a fasp rinal e o setor técnico da FMR
elaborou ontem a seguinte
tabela numérica: Ia. rodada
idla 23i - K4 e 2x3: 2a,
idia 251 — lx'-l e 2x4: 3a. rociada ulia 27' •- 3x1 e 1x2.
Até o momento, o Fluminense já assegurou o número t
c. o Flamengo, o i. A dUvida está entre Tijuca e Municlpal, para os n?s. 2 e 3,
mas o Municipal deve ficar
com o 2, por ter vencido o
Tijuca, nos dois turnos ciasstftcatórlos. Na expectativa
do reinicio rln Campeonato
todas ss equipes voltaram ao
treinamento.

| Flamengo j

Esperançosa cie conquistar
o título de campeã, coisa quo.
só conseguiu uma re?. até
hoje 11354i. a delegação brasileira rie remo viajou na
manhã rie ontem para a cidade chilena do Conccpción,
onde participará tio XT Campeonato Sul-Americano. dia
1" rie marco.
A Argentina é a favorita
novamente, pois ganhou todos os campeonatos já dispulados e, na única oportunidatie em que o Brasil fòi
vencedor, ela não participou.
Mas o técnico brasileiro, o
Guido
Mazota,
argentino
acredita poder querjrar a escrita agora, mesmo reconhecenrio a cateeoria de. seus patricios.
PAREO-CHAVE
Os brasileiros seguiram pelo vôo 865 da VARIG. com
destino a Santiago, de onde
prosseguirão viajem até ConGuirio
cepeümcomentou
que no momento, as chances são excelentes para ganhar o campeouato:
"Nossa equipe
preparou-se
multo bem, com o que há do
melhor no remo brasileiro.
Não quero ser otimista, mas
entendo que o páreo decisivo
para nós será o skiff. onde
o argentino Albert é inibativel. Assim, teremos qr.r dar
tudo para checar Pm 2" lu-

-

gar. Isto se fôr conseguido,
nos demais páreos estamos
cm- condições de superar os
argentinos, no total de pontos.
O Brasil deverá correr cm
Concepción com barcos chilenos, dada a impossibilidade de transporte para aqueIa cidade. Somente os remos
— em número de 30 — pertencem aos brasileiros e já
seguiram encaixotados, também por via aérea. Guido
Mazota explicou que, no seu
entendimento, o Lago de
Concepción, local do Campeonato, é o melhor no gênero, na América do Sul, para a disputa de regatas.,
A delegação brasileira via. jou composta por 27 pessoas,
chefiada provisoriamente pelo sr. Armando Marcial, desde que o chefe eletivo, Renato Borges da Fonseca, só irá
domingo, juntamente eom o
técnico Buck. responsável pelas guarniçóes de skiff e
(loul)le. Outro que náo póde seguir ontem, por quêstoes particulares, foi o remarior Harry Klein, devendo
embarcar às 9 horas de
hoje, enquanto que o
st. Arnaldo Brant, delegado
ao congresso, irá tarftrJém no
domingo. Como convidado da
Federação Chilena, o sr. .João
Havelangp seguirá para Concepo.lón dia 27.

¦ Yustrich. ainda te»n es- Sérgio e nâo em Rodrigues «fiattemente pelo Dçpírta"Mário Sérgio n5Ò * mento Médico,-:.no.Jaatáhto,
'lerahcâs de
poder escalar • Neto;
tt^ © Sr/Pinkwas. F5sxmán,.dey-Uiljiajji. para o jogo,desta o extrema-esquerda doé• éle -clflirott- ànèr as?í(K«prbilidai»
'oile, contra
me de reservas? Não
o
Indepén'•'jierite,,
ides: ie"' • Titihò-^oiar são
más não: disse as quem vem atuando? Rir:. . multais,' mas
que' somente,
não
se.
Arilson
púdw
tão,
viáé
_ azoes :pela.s quais
mánhã'; de hoje, é que
••ai ¦
na
o
ocapauserá
èle
do
jo- jogar,
participação
te da posição. Yustrich es- poderá ..esclarecer defini.odor ria partida. ...-'..
iinpraticáyel;iò clereceu ainda que se. tra-. tivámeiite a questão/
Se fôr
¦(jroveitaniáoto de Afiísón, tava. dè uma questão de
Tudo leva a crer que'Tiformando
lário S?rf'fo. será o 1«eu; lógica, poi se o titular não nho continuará
Washington,
com
que já
entrar
6
tem
que
ubatttüto.
joga quem.
da con. A decisão de Yustrich é o seu substituto evén- está restabelecido,
- domingo, a
causou certa estranheza, tual, e não usar o recurso tusão sofrida
dupla de zagueiros de área
oo» a impressão dominar- da improvisação.
«Ia aquipe rugrohègra. Mas
'
, íe «ra que Rodrigues Ne*
se a sua, escalação íôr veTENHO
não
to seria o substituto,
Departamento
tada pelo
sé pela sua maior experiApós o jégo com a sele- Médico, Luiz. Carlos, zaência como também pelo
fato de. já. ter atuado inú- çlo da Romênia, Tinho- gueiro do time de aspiranmeras vezes como extrema queixou-se de .dores no lo- tes, que esteve cotado pacal onde tinha sido opera- ra jogar contra a seleção
esquerda.
será . o seu
Explicou o motivo que o do de um quisto há dias dá Romênia,
levou a pensar em Mário atrás, sendo atendido ime- substituto.

Jogadores
se perdem
na mata
Alguns Jogadores do América tiveram,, ontem, uma
aventura mais ou menos no
estilo de Tom Sawyer: per-,
deram-se na mata. no Alto
da Boa Vista — mais como
convém às histórias do gè- "
nero, o final foi feliz, com
uma bem humorada gozação
geral.
A equipe foi levada por
ftdsel Fernandes para corrpr
por. uma estrada no Alto da
Boa Vista.' dar . uma volta
na mata.e chegar de novo
mas
ao ponto dc partida,
havia uma bifurcação, por
onde Tadeu, Zé Carlos e Nesem saber
linho seguiram,
que era um caminho errado.
Depois, acabaram acertando. só que com algum atra«o.
Quando tudo se acalmou,
Êdsel Fernandes informou
que Alex está quase totalmente recuperado ria contusão e deve voltar no próximo jogo. Gérson Coutinho
. disse «_nie até o fim da semana deverá haver solução
para os casos de Tadeu e
Renato, que estítò sem contrato.
Por náo conhecerem o técnlcò Oto Glória, os Jogadores rubros tém um certo receio de seu smétodos, e por
isso estão torcendo para queÉdsel Fernandes seja mantido como preparador -físico.
Já há uma proposta npsse
sentido.'

-W. i^_L-»__r. __.

Quem não chega
na hora
dorme na rua
-

( Vasco

j

A linha-dura no Vasco Já
'"*
começou. Agora, há um fun¦>
'.:iJ' ^-U^éfm].
n
;":J
cionário encarregado de fi- "gadores t
Ter qti«Jf>
querda
na
concentracar
porta
'.r&t^^m
vai chegar
valente'qué
—t
joga- de'hora.-'.;' .';" "-> p.
ção até as 23. horas
W*jAM
dor.que Chegar depois eii-'
contrará: aborta fechada e
única-:' sufóráç-ío'- *'' ir"
vai dormir na rua, sabendo da dé Tião-na
ponta-ei.
supeserá
punido pelo
que
da. O rést6"é igual,'ml
rintendente Humberto, no
Tim acha que .§£
dia seguinte. Poi esta a dç- porque.
se -entrosandqii^Jiji
éStá.
me
terminação feita de comum mesmov ao
;'H|JÈ5
acordo entre Tim-e Humber- acontece comque os parece,
dirigentjçç*»
to. O técnico ficou indigna- João'.Silva espantou-se,
ggffi
do com os acontecimentos da
véspera do Jogo com o In- tem à tarde, ao saber .qíuC
deperidlente: Tião e Bene- Fernando fora empresJá^JCJ
ti chegaram na concentração ao Olaria sem sua autorWg*»
de madrugada. O fato serPouco depois. cobv«ím
viu inclusive para mudar ção.
unia cláusula do contrato de chegada do supervisor ife1Í|j^J|
Tim qüe dizia que .êle esta- no Nunes — que for quem;*
va dispensado de dormir na tratou do assunto — tudo fi-^s
' concentração; onde Humber- cou esclarecido e Fernandj^
to nelaria pela disciplina,
assim, satisfazer seu
Agora, o técnico resolveu que pode,
de deixar d Vasco, •
desejo
com
os
noites
as
jopassará

Romenos com toda força fazem
jogo ofensivo só por vingança
A Romênia apresentará pode deixar de fazer os
hoje. contra.' o Vasco, sua movimentos corai todo o rimelhor força, com a' volta gor necessário.'
O. técnico disse que a
de • Satmareanu à lateral
«direita e dé Dumitrache ao marcação sem.bola é iun
comando do ataque, além exercício muito usado atude mais três titulares almente na Europa. Teve
—
ausenjes no jogo contra o origem na Alemanha
inçlutoda
a
Europa,
aliás,
- Flamengo. A > equipe foi
as
escalada, para um jogo sive'a Inglaterra, usa
ofensivo, com quatro za- métodos alemães.. A mar-a
bola destina-se
gueiros e o meio.-de-campo cação .-fim
>
dar flexibilidade aos jogareforçado.
O técnico Ângelo Nico- dores.
lescu revelou que sua seleO médico Dumitru Tocão vai jogar realmente
tudo o-que sabe. pava mes- mescu .revelou que a pior
trar o quanto estão enga- dificuldade encontrada por
nados os que avaliaram sua seus jogadores no Brasil
íòrça em função da fraca foi a diferença de Cusos hoexibição de domingo, quan- rários. que é de cinco hodo foram tentadas algumas ' ras. Alguns chegam a acprexperiências "que não de- dar às 3 da madrugada e
Tsm certo"-. Nicolescu está não dormem mais. Outra
certo de que o Vasco vai dificuldade é o calor e, papagar pelos pecados do ra superá-la. eles usam um
Flamengo.
método de choque•• treinam ,
das 11 às )3.horas, quando
o sol é mais forte, porque
DRIBLE SEM BOLA
assim'se acostumam e. jorealizaram
romenos
Os
gando à noite, sentem-se
onte m um aquecimento melhor.
com dois toques e logo dcA SAUDADE É U.:u
pois apresentaram uma noPERIGO
vidad": a marcarão sem
bola, que consiste na coloÂngelo Nicolescu consicação de dois jogadores em
campo tentando passar um derou '"perigoso" o tempo
(2 meses e meio) que o
pelo oiitro. com dribles
Brasil passará em Guadasem bola.
Nicolestu exy\íicou que lajara, porque, quando paspoderiam ser utilizados to- sam mais de um més fora
dos os jogadores de uma do seu pais, os jogadores
• vez, mas assim um ou ou« ficam nervosíssimos devido
tro poderia fazer corpo mo- à nostalgia e isso pode afele. weiudicando o traba- tar sej rendimento. Os rolho. For isso prefere o meno' chegarão ao México
exerricio com dois de cada apenas uma semana antes
vez. porque assim ninguém da Copa.

Eusébio
disposição
do Vasco
Às 10 horas da manhã de ontem, a secretária entrou apressada
no" escritório do vicepresidente João Silva,
anunciando um telefonema internacional urgente. Era o diretor ue
lutebol do Benfica, sr,
, Francisco Calado, com
uma notícia que moviméntqu o Vasco:
— O atacante Eusóbio está à" disposição dos
senhores para qualquer
conversa.
A decisão do sr. João
Silva foi rápida. Êle vai
a Portugal terça ou
quarta-feira — possívelmente acompanhado do
próprio presidente Agalimo da Silva Gomes —
para entrar em contato
com Eusébio e os dirigentes do Benfica.

— Não sei se vou conseguir a compra ou apenas o empréstimo de
Eusébio. Para qualquer
üm dos dois. não tenho
dúvida de que o Vasco
arranjará dinheiro. É ,
entretanto,
bom.
que./
não se crie um clima de
otimismo. Soube pelo
telefone que Eusébio es-.
tá à disposição para con-,
versar com o Vasco. ¦•
Mas, se o telefone hou\e. como eu posso afirmar, é sinal de que o
negócio é possível.
Segundo informações
recebidas pelo vice-presidente João Silva. Eusébio conta atualmente
26 anos e havia rtnovado seu contrate L'0_n
o Benfica pela bagatela
dc XCrS 600 mil.
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A alguns meses da Coca do Mundo, Sir
Stanley
Roüs, o sexagenário presidente da
O
FIFA, trabalha incansavelmente para assegurar sua reeleição, este ano, no México.
v
Embora exista um grupo, pequeno mas forte,
propondo-se a renovar os quadros admio
nistrativos da entidade internacional, a coE
u
meçar pela substituição do atual presiden-te por um
homem vinte anos mais moço, tuO
leva
do
a
crer
que, enquanto quiser e a ida*•
de deixar, Sir Stanley, não deixará o cargo.
O
oSua habilidade, como ficou provado nasimples organização dos grupos eliminatórios para a próxima Copa do Mundo, é de
fbzer inieja a muito político internacional.Conseguiu arranjar um lugarzinho para um
país africano entre os -finalistas, um para
:.v*.' um país asiático, marginalizou sutilmente a
'**?'
•ftHi
equipe coreana, resolveu o inip3S8.e surgido
com a; inscrição-da Rodésia, omitiu-se: na
guerra ridícula entre Honduras e El Salvador e saiu de tudo isso, não apenas limpo,
mas prestigiado. O futebol, tecnicamente,
perdeu muito, nesta Copa do Mundo, com
como a Hungria, a
a eliminação de países "Mas
Sir Stanley gaIugoslávia e Portugal.
rantiu o voto em massa do contingente africano e asiático, com a presença àe duas seleções medíocres comb as de Marrocos e
Israel entre as dezesseis finalistas.

esse homem será
o nosso líder

O
w

no México
Textos de Márcio Guedes
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lições positivas
Quando se pensa no tri mundial, as
das duas Copas conquistadas são sempre.lembradas. Surge
então a figura do grande líder Zito e de sua Voz
autoritária em campo.

Agora, essa missão parece

confiada a Gérson, um homem já amadurecido e muito
consciente da responssfbilidade.

I
V
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não se surpreenderá com a repetição
Quando apareceu nos juvenis do
nò México.
Flamengo, ninguém poderia imaginar
que Gérson, um garoto franzino e
As reflexões de um líder
meio prepotente, se iria transformar
no craque completo de hoje. O seu
na
O "canhòtiníia de ouro" não se
gênio difícil, a pouca habilidade
a
displicência
destruição das jogadas,
preocupa muito com a importância
(lo seu papel de líder dentro do camnos treinos — tudo indicava que ao
'«m
R-íjir
fmmmmm lado das qualidades técnicas do seu
po. Êle acha que existe uma nítida
divisão de responsabilidade durante
brilhante futebol muitos problemas
os jogos e que pelo menos 3 ou 4 jolhe estariam aguardando no futuro.
E. realmente, até que a sua imagadores falam muito e coordenam a.y
jogadas.
/
gem fosse aceita totalmente, inclusiPor exemplo, eu sempre oift^o
ve o poder da liderança dentro do
sempre
falar que o Zito era o grande líder do
campo, teve a acompanhá-lo
escrete nas duas Copas, mas ew lhe
uma feroz campanha daqueles que
*de
asseguro que o Gilmar, o NütorfSannão se conformavam com suas atiuma liderança conquistada
A tranqüilidade
tos e o Didi gritavam muito com êle
tudes.
Olha, diz Gerson, sempre fui
também e participavam ativamente da
liderança dentro do campo.
considerado por muitos aí como um
Gérson considera um pouco premarginal. Mas, no fundo, era a mágoa
a demasiada ascendência de
de meia dúzia inconformada com o
judicial
um só jogador sôbre os demais, emmeu sucesso. E também porque sembora nò Botafogo êle fosse a voz únipre soube cuidar muito bem dos meus
ca. Mas diz que não passou de onda
interesses: em campo, alguém conse«uir me machucar é um pouco dio comentário de que Rogério era prefícil e quando tentam sempre resjudicado em suas atuações pela sua
sempre
dele,
fora
E
à
altura.
gritaria.
pondo
Ora, me chamam até de papapedi pelo meu trabalho aquilo que
achei justo. O resto é palhaçada de
por causa da minha fala. Eu
gaio
¦caiando comecei no Flamengo ao lado
quem não tem o que fazer.
68,
e
6í
em
lembra
dos cobrões da época — Dequinha,
que
Gérson
Dida e Henrique — era até gozado e
quando o Botafogo não criou problexingado em campo, mas nunca dei
ma com os jogadores, tudo correu
bola. Não houve coisa alguma entre
muito bem e o time conquistou um
eu e o Rogério. Somos bons amigos.
título atrás do outro. Êle recorda, inGérson fuma atualmente um maço
clusive. que em muitas partidas jogou
de cigarros por dia e garante oue o
dè beqúe, dando balão.para as gerais.
hábito não lhe "porque
Eu não admito que um jogaprejudica em nada na
isso é uma
forma física,
dor passe para a posição do outro e
se
de
adaptação
orgânica de
Agora,
tarefa.
sua
em
questão
o substitua
cada um". Não vê a altitude do Mémexer para auxiliar outros setores e
xico como problema, lembrando inexigência principal do futebol moclusive as excursões do Botafogo em
derno. E assim vai ser na seleção. Era
anos anteriores sem nenhum preparo
isso que eu fazia no Botafogo. Mas
antecipado e com o time sempre correlaxaram,
os
homens
no áno passado
rendo muito em campo.'.
criaram casos com os jogadores e um
Problemas mesmo teremos
time que tinha tudo para ser tricamcampeocom
o.s
nossos adversários. Para mim,
no
se
perdendo
peão acabou
com toda a sinceridade, não há qualquer time favorito. Há uns com mais
Gérson está muito entusiasmado
experiências que outros, mas vejo as
com a atual seleção e aponta suas
comesmas possilúüdades, por exemplo,
principais qualidades: um técnico
hcnâo
de Marrocos e da Itália. Você não se
temperamental,
que
e
rajoso
lembra da Coréia do Norte em 66?
sita inclusive em partir para a agresSó perdeu para Portugal por uma
são física quando é o caso. Uma nova
questão de azar.
mentalidade de trabalho sério e coorEnquanto demonstra lòda a sua
denado na questão do preparo físico;
tranqüilidade e confiança em nosso
e a simplicidade de Saldanha convodestino no México e não vê qualquer
cando só 22 e dando toda a forças
bicho de sete cabeças nos "monstros
aos jogadores.
sagrados" da Copa, Gérson olha para
— Isso aqui nao e aquela bagunça
um futuro mais distante e vislumbra
de 66, quando ninguém se entendia
sua vida quando pendurar as chuteie não havia um time considerado tiras.
tular. Temos razões para estar otiDomingo comentei Flamengo e
mistas è confesso que só tenho receio
Romênia numa emissora de rádio e
das arbitragens no México.
isso foi muito bom para mim. Penso
Para Gérson, os juizes de 66 na
seriamente em ser comentarista, porInglaterra eram um caso de policia
que não teria coragem de agüentar
e favoreceram nitidamente o time da
os aborrecimentos como técnico.
casa. Apesar de todas as precauções,
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Êle já é o sucessor
de Cassius Clay
dentro do ringue.
Agora, quec ir mais
longe. A pose de rei,
a fala frahca, as
declarações
agressivas e cheias
de sensacionalismo
também
lembram Clay.
Êle chega até a
dizer que,
no mundo,
ninguém o supera.
E já decidiu ganhar
a vida como cantoii

meçar a luta, Ângelo Dimdee, manayer de Ellis, nio
seu pupilo
permitiu que
voltasse, alegando que êle
já não reagia.
Esta noite Joe Frazier
teria vencido qualquer um
dele.
que estivesse diante
Estava formidável — assim
Dundee recebeu a derrota.
Frazier antes de comecar a lutar boxe, teve que
lutar contra o seu peso,
pois aos 17 anos pesava 105
mais
quilos. Dois anos
tarde, conquistava o tltulo olimpico dos pesos pesados, em Tóquio.
Tentei ser o melhor
pugilista do mundo.
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Frazier, do
soco a fala
— Parece que não tenho
adversários à vista. Agora me retirarei e vou dedicar-me a cantar, até que
esse jovem; queira dar o
cinturão — estas declarações de Joe Frazier, ao terminar a luta em que venceu Jimmy Ellis e conquisrie
tou o • título mundial
boxe,"todos os pesos, embora levassem iun tom de
brincadeira, eram uma resposta a Cassius Clay, que
nunca acreditara nele e
havia declarado que Ellis
tranqüilamente
venceria
por nocaute. ,
No primeiro, assalto, as
previsões do ex-oampeáo
mundial pareciam certas,
pois- Ellis, qüe lutava como campeão pela Associação Mundial de Boxe, conseguiu impor seu estilo,
acertando algumas seqüéncias du socos na cabeça rie
seu adversário e este seria
o único assalto que venceria durante a luta, segundo os jurados.
A partir do terceiro assalto, Frazier começou a
melhorar, ratificando sua
fama de bom pegador, No
assalto seguinte. Frazier,
com uma seqüência de golderrubou
pes na cabeça
Ellis. sendo que este só cor.seguiu se levantar quando
ai contagem chegou a nove
deSegundes. Momentos
pojs, recebendo um forte
gtfpe de direita, seguido
fett^um gancho de esquerda. na cabeça, Ellis voltava
smwir,
mas a contagem
HftSeu a cinco segundos e
?, gongo' soou, dando pr r
enoerrado o assalto.
""Quando os pugilistas fotíán chamados para reco-

de Pasilo Reis

Fotos

Agora, Sir Stanley Rous apresenta uma
plataforma eleitoral ainda mais ousada. Em
Paris, êle acaba de anunciar uma proposta
a ser apresentada no próximo congresso da
FIFA: a Copa.do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, seria disputada por 24 seleções, em vez de 16.. Com isso. teríamos
mais um finalista sul-americàno, outro centro-americano, dois europeus, dois africanos
e dois asiáticos. O que significa dizer que
outras equipes medíocres seriam incorporadas à relação d'< f!-"-'-. em troca de noil
vos votos para Sir Stanley.
Uma Copa do Mundo, com 24 participantes. é coisa quase impraticável. O aideal
sé— dizem os que levam o campeonato
talvez
—
mais,
ainda
reduzi-los
paseria
rio
ra dez ou oito. Isso permitiria que o atual
sistema de disputa fosse transformado num
campeonato em turno completo, um contra
todos. O próprio Sir Stanley defendeu essa
redução, ná alguns anos, certo de que á Copa do Mundo só teria a ganhar. Mas, então,
não pensava em ser presidente para sempre. •;.-
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Invicto, com 26 anos de
idade, com 22 vitórias por
nocaute em seu já expres'
sivo cartel, Frazier acha
dois
nes
próximos
que,
anos. dificilmente encontrará quem queira enírentá-lo. Clay. talvez, seria o
único a lutar com éle de
igual para igual.
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Agora, tranqüilo c alebolsa de
gre. com uma
mais 300 mil dólares (o
mesmo ganho por Ellis),
él« í(j sente, como Clay há
alguns anos, o rei do mundc. No boxe moderno, as
lutas talvez não se ganhem fora do ringue, como
antigamente. Mas os dóláres, sim. A lição de Çlay
foi aprendida e o próprio ;
Frazier sabe, hoje. queUma*
boa fala — declarações
ser.sacionalistas à impren-'
fa _ pode valer tanto'
quanto um gancho dè direita ou um cruzado de esouerria.
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O futuro comentarista sempre gostou de falar
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fugir do joga violento
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A seleção inteira está unida diante da mesma meta

Comissão técnica reunida secretamente
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Tesles foram de

arrasar. Todo
\m^B
]QBII007D mun(lo descansa
hoje para continuar amanhã
Q a íi n d o chegaram ao
Mara__.nã. alegres e descontraídos, os jogadores da
seleção brasileira não poderiam prever que depois
dos exercícios de circuit
trainmg estariam cm estado quase de estafa. As provas foram duríssimas e todos se virain obrigados a
descansar entre um exercicio e outro para recuperar
,
es forças.
O circuit troiniiifi teve
oito testes, todos cronometrados e supervisionados
diretamente por Carlos Alcapitão
Parreiras,
berto
Coutinho, cap. Cainerino,
subtenente Carlesso e sarO goleiro
gento Kurtz.
Cláudio também ajudou na
marcação do tempo.
Inicialmente, os jogadores faziam o burpce — durante um minuto saltos para o alto seguidos dc uma
flexão abdominal no terreno e todos eram avisados
antes de que a melhor forma era a recuperação rápida <h perna, depois de esticada. Quando tudo pareeia indicar que Edu e Rivelino. alcançariam a%= melhores marcas, com 31 vêconseguiu
Jairzinho
zes,
chegar às 34, vencendo íácil. Depois confirmaria seu
'
atlético
excelente estado
(beneiiciado cm parte pelo
bom porte tísico) atingindo
sempte o melhor índice em
4 das sele competições restantes: fiexóes abdominais
com uma bola dc 15 kg nas
mãos cm cima de um colchão (com o atleta dc cos-
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do desgaste.
O capitão Coutinho cselarecia, no entanto, que os
exercícios serviam para a
verificação imediata ria resistencia de cada um a curto prazo e que a estafa de
todos era muito natural.
Jogadores espalhados pe]a grama, cansaço estampado nos rostos suados, todo
mundo pedindo mais calma
no
nos exercícios. Perto,
fazia
César
Paulo
vestiário,
tratamento no joelho. Todos esses fatos acabaram
Comissão
convencendo á
Técnica a adiar para amanhã o Teste dc Cooper, inicialmente previsto para ho*
je.
—

Realmente, achamos
mais conveniente ciar uma
folga geral hoje para que
todos se apresentem sem
tas); tronco c musculatura
problemas amanhã. Apesar
dos membros no levantade esperado, o cansaço sumento dc peso alçado; corperou um pouco nossas cxridas de saltos sôbre argo-<
que
pectativas c acredito
las de plástico dispostas
não será surpresa o apareduas íi duas. allernadamencimento dc dores muscuiate no gramado: saltos cm
res na maioria dos jogadocordas c Ucxõcs dos braços
res.
e das pernas. Brito saiuO dr. Lidio Toledo íoi um
se muito bem levantando o
rios que interviram
para
alçado 29 vezes, e
peso
adiamento
cio
sugerii o
juntamente com Pele perTeste de Cooper.
correu em pulos (i vezes a
Na tarde quente do _vTacorda elástica, O exercício
racanã, um esclarecimento
final f.ra o caiiyiini (saltos
singular do capitão Coutialternados eom peso acolnho: por pouco cie não se
choado ás costa.-*) e Jair
funções
despediu de suas
venceu eom iív saltos,
na seleção: o ministro da
Peié reclamava bastante
Guerra nâo gostou que 1Ô3da dureza tios exercícios e
se chamado rie auxiliar ri?
dizia que _< soubesse nâo
Chirol um homem consideperderia suas energias no
rado o mais especializado
bobo dc roda que os jogano Exército cm preparo fífoi
dores improvisaram pouco sico, como clc. Tudo
no
antes do circuit traimnç;.
entanto,
contornado,
com a explicação dc que o
Gérson também se queixatrabalho
era em equipe,
va e embora reconhecesse
com funções perfeita;n.n"c
a eficácia rios treinamentos
determinaria--,
dc Chirol dizia que. depois
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A Comissão Técnica
da CBD estava reunida
secretamente, até esta
madrugada, com a equipe médica da seleção,
para tomar conhecimen-to das condições físicas
dos jogadores e discutir
as possibilidades de cortes. A reunião começou
com muito atraso porque o supervisor Russo
chegou depois da hora
marcada.
Alguns minutos antes
do inicio dos trabalhos
a entrada
foi
". dos permitida
fotógrafos mas logo
depois as portas se fecharam, havendo a suposição de que era para
evitar o acesso da imprensa a informações
mais detalhadas sôbre o
estado de certos jogadores, especialmente Scala.
,

"
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to fortes os exercícios. Mas
houve necessidade de sei' feito um circuit trainin; especiai, a fim de ser avalia-la
a capacidade física de cada
uni. Os jogadores foram exígirios em cargas máximas cie
esforço físico, através de
oito oficiais rie circuit training. Depôs disso, íarem.s
treinos normais, mas o circult training será realizado de acordo com a capa*.-.dade física tíe cada um. ou
seja, a sua carga normal.
ESCALA ASCENSIONAL
Admildo Chirol ficou satisfeito com o rendimento
dos jogadores, mas aboneceu-se com a Insistência de
alguns jornalistas que queriam saber cs resultados do.
testes. Revelou, na oporiaiiidncle, que de maneira aiteste
<-correra um
guma,
uma
apenas
competitivo,
avaliação de capacidade íiKÍC_.

Quanto ao prazo que rspera ter os jogadores em
forma ideal, afirmou:
— Acredito que até 4 de
março, quando cnfvenlaremos a seleção da Argentiim. os nossos jogadores já
! c.tejam num bom estr.ilo de

forma fisica, bem próximos
ria forma ideal. Esta sòmente será alcançada numa e.
oala ascensional que deverâ atingir ssu ápice up final de abril, já em Guanajuato,
EXPLICAÇÕES
Antes de determinar o inido do circuit training, Admlldo Chirol reuniu os jogadores, para explicar-lhes
a Importância dos tesr.s a
que iriam ser submetidos,
para que eles ficassem confc.entes da necessidade do
esforço máximo de i*.-'_n um.
Para melhor ser compreend.do, mostrou slldex dos
exercícios feitos com Jairzinho e Dimas, no Forte São
Joáo, procurando dar todas
as explicações técnicas necessárias..
Depois disso, porém, foi
de
ordenado
a realização
exercícios individuais antes
do circuit training e ante
as queixas e algumas críticas pelo fato de ter cansado
os jogadores, mesmo sabendo que eles iriam ser submetidos a um treinamento
Admildo Clihoi
estafante,
esclareceu:
— Tinha mesmo rie realizar aqueles exercícios indiantes
do
circuit
viduais
training especial e por uma
os
razão muito simples:
exercícios eram necessários
a que os jogadores entrascircuit
training
no
sem
devidamente aquecidos. Com
isso, evitamos problemas de
prováveis distensões.

________________M____________É_I

Antônio do Passo divulgou ontem a programação
dos amistosos da seleção,
durante a fase preparatória. no México. Datas, adversários e locais já estão
fixados. E numa iniciativa
dc Saldanha, a seleção B
fará as ¦ preliminares com
outros times.
Em Guadalajai*» serão
realizados dois jogos, nos
dias 19 e 26 de abril. No
primeiro, a seleção principai enfrentará o time do
Oro, e a outra, o Guadalajara. No segundo, os adversários serão invertidos: a
seleção principal joga com
o Guadalajara e a outra,
com o Oro.
Na cidade do México, será realizado um amistoso,
n0 dia primeiro de maio:
seleção A x combinado B

do México e seleção B x
América local.
Hospedada em Guanajuato, a seleção fará ainda
três amistosos, em Lcon e
Irapuato, pois na cidade da
existe
não
concentração
nenhum estádio. No dia 13
de maio, cm Irapuato, cot
tra o Irapuato, sendo a
preliminar entre seleção B
c Leon, No dia 17, em Lcon.
contra o Leon, sendo a pveliminar entre a seleçãG B
e o Irapuato. E no dia 24
contra os mesmos adversarios sendo que a ordem —
que depende exclusivamente ria cidade em que será
disputado — será fixada em
outra oportunidade. Desta
forma, se êsse último amistoso fôr realizado cm In.puato, o Jogo. principal será com o time da casa. -.•
mesmo acolttecendo se fôr
em Leon.

Iodos,

assustou

César

a

no Maraca-

ontem,

radiográficos

e

um

traí?.-

mento mais intensivo.

o joe-

Scala, Rogério e Everal-

participar
do bate-bola antes da realização dos testes físicos.

do estão fazendo tratamori-

nã,

quando
lho direito

Foi

torceu
ao

dispensado

imediata-

monte dos testes pelo prefísico
Admildo
parador
Chirol e o dr. Lidio Toledo

to duas vezes por dia para
apressar a recuperação de
suas contusões.

Na manhã

de ontem, foram ao Hosuital Miguel Couto e, na parte ria tarde, fizeram hidro-

determinou tratamento com

terapia na sede do Botafo-

gelo.

go.

Os

três

continuarão

Agora, o médico da sele-

com éste tratamento até o

ção vai aguardar a recupee,

dr. Lidio Toledo chegar à
uma conclusão quanto à

dependendo da melhora que
apresentar, tomará nutras

possibilidade de eles ficarem bons ou não para a

providências, como exames

Copa do Mundo.

ração

de Paulo

César

HOUSTON, Estados Unidos
—
—
O
(AP-FP-CM)
cônsul do BraEÜ cm Houston, sr. José Fernandes Maia,
cmfirmou que Tostão viajará para o Rio amanhã,
podendo apresentar-se ao
técnico João Saldanha na
sexta-feira. O jogador, segundo a informação do diplomata brasileiro, já está
inteiramente recuperado da
hemorragia que sofreu no
olho esquerdo.
Anteontem e ontem, Tostão fêz exercícios com bola
e jogou basquetebol com
um grupo clc crianças, sempre sob a observação atenta dc, médico Abdala Moura,
que orientou o jogador e
ordenou-lhe
que evitasse
qualquer movimento mais
mais • brusco. Tostão está
bem psicologicamente e não

mais demonstrou qualquer
preocupação com a inesperada hemraragia que teve.
O cônsul José Fernandes
Maia,
está
sempre
que
acompanhando b jogador
cm tôdas as suas atividades
cm Houston, também conversou demoradamcnlc com
o dr. Abdala Moura e dele
recebeu as melhores informações sôbre a recuperação
dc Tostãc*. Está inclusive
convencido de que Tostão
poderá iniciar seus treinamentos na seleção brasileira logo que se apresentar
a João Saldanha. De Houston, porem, ele trará i*ecomendações especiais do médico que o operou, no sentido dc orientar a sua preparação física — que deverá ser especial, pelo menos
nos primeiros tempos.

Copa de 74 terá 24 países

Paulo César apenas um susto
Paulo

doso, Pedro Wellington,
o técnico afirmara aos
Ponte, Mauro
Oldegar
contundidos
jogadores
e Nova MonPompeu
alguma
de
maneira
que
teiro. Pela Comissão
haveria cortes agora e
Técnica, compareceram
o médico se mostrava
Antônio do Passo, João
favorável ao corte de
Admildo ChiSaldanha,
êle
Scala, alegando que
Azeredo Firol,
Paulo
a
não terá tempo para
lho.e Adolfo Milman, o
recuperação.
Russo.
A posição de Saldanha
Antes do início da
era a de dar a cada um,
reunião, o técnico João
inclusive Scala, o má?
Saldanha recebeu notíximo de possibilidades
cias de Houston' sôbre
de recuperação, a exem'. pio do que está açontéTostão e se mostrou
muito satisfeito ao saber
cendo com Tostão, mas
arguo dr. Lidio Toledo
que êle deverá embarr
car para o Rio . amamentava que isto seria
nhã, devendo incorpoperda de tempo, pelo
.
raf-se imediatamente à
menos no caso de Scala.
seleção. Segundo a noQuanto a Zé Maria, E.vetícia, o olho de Tostão
raldo e Toninho as posainda está vermelho,
sibilídades de cort^e não
mas a recuperação já é
eram imediatas e é^muicompleta. Êle fêz exerto provável que os três
cícios na Associação
acabem conseguindo , Cristã de Moços, corren-"
condições para ir ao Médo uns seis minutos,
xico. O único que corria
com muita intensidade.'
. mesmo algum perigo,
0 dr. Roberto Abdala
além de Scala, era .Toverificou seus reflexos
ninho, porque sua sinucom bolas de futebol e
site chegou a um ponto
de basquetebol, assevèser
prejudirándo
que poderá
que tudo está óticado pela altitude.
mo e é certa a presença
de Tostão na equipe do
A equipe médica era
Brasil que vai ao Méformada pelos drs. Lixico.
dio Toledo, Felipe Car-

Tostão chega mesmo sexta-feira

Amistosos já têm dalas certas

Treinos agora serão suaves
Admildo Chirol, que apenas observou de longe o circuit training a que os jogadores foram submetidos, féz
questão de esclarecer que os
exercícios de-ontem tiveram
um caráter todo especial e
que daqui para frente não
haverá necessidade de tanto
eefòrço:
— Na verdade, foram mui-

UMA LONGA
DISCUSSÃO

Outro motivo para
o fechamento das portas era a previsão da
possibilidade de uma
discussão forte entre
João Saldanha e o médico Lidio Toledo, pois

A reunião dos médicos com a Comissão Técnica começou atrasada

*.._'-V...
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.Sir Stanley Rous, presidente da FIFA, concedeu
semanário
ao
entrevista
Football, dizendo
France
que pretende ampliar de 16
para 24 o número rie participantes da Copa do Mundo em 1974, na Alemanha,
com a inclusão de mais um
sul-americano, um centroamericano, dois africanos,
dois asiáticos e dois europeus.
Sem se referir à possibilidade ria não realização da
Copa em 74 (em caso dc
vitória do Brasil, Uruguai
ou Itália nesta do México)
nem da sua realização com
outro nome, Rous disse
que a decisão sôbre o assunto será submetida ao
Comitê Executivo da FIFA
que se reunirá no México
por ocasião do próximo
Mundial.
— Com essa alteração —

explicou — o êxito çsportivo
e financeiro
seria
maior. Poderíamos formar
seis grupos de quatro paises ou então quatro de seis,
já que o essencial é possibilitar a participação de um
maior número de países.
O CHILE VEM Al
Com um êxodo quase total dc seus melhores jogadores, o selecionado chileseus
no iniciou, ontem,
preparativos para os jogos
dc 22 c 26 dc março, no
Maracanã, contra o Brasil.
O técnico Francisco. Hormazabal disse que não podera contai* com seis Jogadores do Universidad,' 6em
falar nos do Union e do
Creen Gross, dc Tenuco,
t/ue estão disputando
a
classificação para a Taça
Libertadores.
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CALENDÁRIO
DE FEVEREIRO
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00&

Rio de Janeiro, quarta-feira, 18 de fevereiro de 1970

D. 1

8

15

22

S.

2

9

16

23

T. 3

10

17

24

Q. 4

11

18

25

Q. 5

12

19

26

S. 6

13

20

27

S. 7

14

21

28

TEMPO: Bom
com
nebulosidade.
Instabilidade com tro*
voadas esparsas.
TEMPERATURA: Em
elevação.
VENTOS: Variáveis,
fracos.
VISIBILIDADE: Boa.
MÁXIMA de ontem:
31.3, em Jacarepagua.
MÍNIMA: 21.3, em
Santa Teresa.

PITA

DANIEL

CLASSIFICADOS
COMPRA E VENDA DE
IND. E CASAS COMERC. 90

MF/WrAílA
PRO CARNAL

LANCHONETE BAR RESTAÜRÃ7íTÕf,
melhor oferta ou p/ entrada longo íináhciamentb" R. Barão de ígúátcmi,
77-A, Praça Bandeira. 6963 90

¦v&A'. m
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í

Bombeiros regulamentam
prevenção de acidentes

¦iw**:

89

BRILHANTES — CAUTELAS —
JÓIAS — Praianas. Compro. Pago o
real valor. Resolvo e pago na hera.
Atendo a domicílio. Tel. J64-29'í3
2119
Si*. ELSON.
3í)

~m*\

ANTIGÜIDADES EM GERAL — Colecionador, compra e avalia. Só atenda
pessoas idôneas. Tel.: 25G-48G7. UBÍRAJARA. R. Aires Saldanha, 236-303,

tmmmmmmÊmmmmÊKmmmmmmmm
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MÁQ. — Vendo 1 foloçt.~Lek:a mõd7~in3
c/ folom ~ Telem clc. e uma cosínra
Vigorelle Robot gab. luxo barato, il.
Delgado Carvalho, 48, tel. 123 t-G7í>fl.
43178 81)

Veja na página 18

Importante

ii

VENDAS DIVERSAS

23002 8!J

altera
trajetos de ônibus

Tá,

MOEDAS — Compro e vendo, e compro cédulas antigas, Alfândega, lll A,
sala 202 — Tel.: 243-1945y
16272 íiíl

que m

Veja na página 4

FALTAM

COMPRA-SE anllffuídades, moedas
prata, cristais, porcelana, tapetes, lustrês, bronze e móveis, pesos de cristal,
«ores uu bichos antigos. Fone: 236-12!«
12645 89
COMPRA-SE
antigüidades;
moedã!
prata, cristais, porcelana, iustres, brotiz-'
Fone: 243-1945. 10271 89

To cuto

mm

mmmm
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VENDE-SE beliche, c/ colchões NCrS
120,00. Persiana NCr$ 80,00, tel

tfttifo If cWtwjpondèAciat.
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MAIS CLASSIFICADOS
NAS PÁGS. 3 e 4

de fevereiro de 1970
JORNAL DE SERVIÇO - Rio de Janeiro, 4.» feira, 18

Todas as notícias liilàs
e resumidas para você

Leitura dinâmica
QjD

Âc/one o seu dispositivo de vendas
com a velocidade da Leitura Dinâmica

CIDADE

ESPORTE

NACIONAL

EXTERIOR

SELEÇÃO

MÉDICOS

AMÉRICA

LIBERDADE

Pulando para uma assistência composta
de estudiosos é crlmlnólogos, o delegado Armando Pereira afirmou,' ontem, que, embora
produza outros males, somente a libertação
«exual poderá acabar com a prostituição,
lembrando ainda que a dupla moral — o homem livre e a mulher dependente — concone apenas para o tráfico dc mulheres c os
desvios .sexuais.

Os preparadores físicos da seleção brasilelra deixaram arrasados os convocados no
treinamento de ontem no Maracanã. O
clrcuit tralnnlng foi" para valer e a maioria
chiou. Paulo César, um pouco antes, ao chutar uma bola, distorceu o Joelho e foi discontusão náo
pensado do treino, mas sua
tem gravidade. Hoje, haverá descanso, mas
o teste de
para amanha Já está programado
Cooper, na pista atlética do Maracanã.
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LATINA

Igreja Católica da Colômbia, comenA Associação Médica da Guanabara dio "caso Laln", dia qüe as guerrilhas
tando
estranheza
manifestando
oficial
vulgou nota
usar os sacerdotes como bucha de
Kassab
querem
Pedro
'
pela designação do médico
canhão.
;
de
avapara relator da comissão incumbida
Luís Adolfo Siboliviano
Ex-presidente
liar o Plano Nacional de Saúde.
les Salinas diz, em Nova Orleans, que a
América do Sul deveria formar uma única
SALÁRIOS
,
nação.
;; • ..
Uruguai a ofensiva do gono
Prossegue
O Sindicato dos Securitários vai apre.
vérno contrft a agitaçaj»vis escolas.
sentar memorial ao ministro do Trabalho
A Argentina enfrenta dificuldades em
sada
politica
solicitando a reformulação
seu comércio com o Brasil, ao mesmo tempo
larlal do Çtovêmo. O documento lembra que em
ESTACIONAMENTO
CHILENOS
que tenta ampliar «uaa exportações paao
o próprio ministro, em informações dadas
América iAttoa. -'¦¦' .
a
ra
. ,
afirmou que nos últimos
Para substituir os antigos currais, ,o
Foi cancelada a itunlfto da Oomissao
O técnico Hormazobal Já iniciou, cm Congresso Nacional,
luta
da
sacrifícios
maiores
os
DETRAN está construindo na Avenida Pre- Santiago, os preparativos da seleção chilena cinco anos
Ad Hoe para reoriiuitoçSo «O Mercado Co"
a Inflação té mrecaido, nos ombos
mum Centró-Americano, en» Cidade de Guasidente Vargas um estacionamento diferente, que Virá Jogar, amistosamente com a sele- contra
chamado de alta rotatividade, capais de so- ção brasUeira, nos. dias 32 e M de marco. dos assalariados.
temala, em virtude da ausência de Honduras, que Ji se retirou adb protesto contra
luclonar os constantes engarrafamentos no
ÍNDIOS
trânsito. A reformulação prevê mudanças no TORNEIO DE VERÃO
El Salvador.
órgão do governo do Chile di-que seria
horário de estacionamento, que poderá ser
O ministro Costa Cavalcanti declarou, desejável que a revtaSo do bloqueio a Cuba
utilizado por .340 automóveis divididos em Flamengo x Indepehdiente, às 20 horas
nos EUA, que o Bra- fosse acompanhada por um exame profundois grupos. ,,
e Vasco x Seleção, da Romênia, às 22 horas, ontem, em entrevista
.,
no Maracanã, pelo sil criou uma consciência social de proteção do do sistema Interamerlcano.
são os jogos (le hoje,
-ser encerrado domingo, aos indígenas.
^
Partidos de esquerda do Chile rejeitam
Torneio de Verão, a
SAMBA
os partidas entre o Incom
formalmente a segunda eleição.
no mesmo local,
Comissão do governo colombiano intle a seleção da Romênia, seguln- ELEGIVEL
O Teatro Municipal oferecerá seus ce- dependiente
Flamengo.
x
Vasco
médicos a acabar greve.
,
ma
o
clássico
do-se
e
canhógrafos. coreógrafos, corpos estáveis
A ARENA mineira acha que os governatores para encenar uma peça sobre as esdevenão
dores candidatos a postos eletivos
DUAS EURÓPAS v
colas de samba, afirmou o diretor daquela O CAMPEÃO
riam ser obrigados a sair do cargo para
recebeu
ontem
de
Melo,
que
casa, sr. Vieira
no
concorrer
pleito.
próximo
Deputado conservador inglês pede.pacto
Depois de ter conquistado o titulo mácarta do antigo prefeito, general Mendes de
ao nocautear Jlmmy
militar pára Atlântico-Jul.
Morais, apoiando sua dfcclsâo de conservar o xlmo dos pêso-pesados,
Diálogo alemao-Ovlétko para um acòrEllis no quarto assalto da luta travada an- SODRÉ FICA
baile de gala no Teatro Municipal.
em Nova York, Joe Frazier. declado de nâo-agressío encontra resistências
teontem.
"rou
da
O governador Abreu Sodré declarou, on- em Moscou.
que, na falta de adversários à altura
Estudantea.da Faculdade de Letras cheCRUZEIRO NOVO
sua categoria, vai- preferir firmar-se como tem, que permanecerá no cargo até o fim do
não se candidatará a qualquer garam a acordo com.o ministro da Educação
cantor.
mandato,
pois
exames: PortuSomente no dia 31 de março será fixada
posto eletivo. Disse, também, que a Oposi- para a supressão de alguns
a data para o lançamento daa novas cédulas REMO
as garantias nas eleições de gal.
todas
terá
ção
Portugal
de
dc 1, 5, 10, 50 e 100 cruzeiros novos, que esSecretário da Indústria
novembro e que a censura prévia recentetão sendo fabricadas e estocadas na Casa
da Argentina o titulo mente instituída pelo Ministério da Justi- anuncia necessidade de reformas radicais
tirar
tentar
Para
ds Moeda. Ertbora a escolha dependa, ai'
continental seguiu ontem para Concepción, ça é innócua, pois, devido ao grande número para aumentar produção Industrial.
da, de uma reunião do Conselho Monetário no Chile, a delegação brasileira de Remo que de publicações.editadas no Pais, o trabalho
Jornal espanhol diz que disputa sobre
Nacional, é provável que o lançamento se
Glbraltar está congelada.
disputar o Campeonato Sul-Americano, se tornará inexcquivel.
irá
verifique uo dia 1? de Julho.
no dia 1' de março. O remador Harry Klein
DESARME
ficou para viajar hoje, pela Varig, enquanto UNIDADE
o chefe da delegação, Renato Borges FonDECORAÇÃO
Arnaldo
delegado
Recomeça em Genebra, depois de um
seca; o técnico Buck e ò
O presidente Médicl declarou, ontem, ao
domingo.
recesso
de três meses, a Conferência de Dcviajam
de
Brant
a
unidade
da
Secretaria
serviço
Germano,
que
deputado Otávio
Caminhões a
Estados Unidos e União Soviética
sarme.
o
dia
da ARENA é de suma importância para o
Turismo transportaram durante todo
parecem apresentar pontos de vista idêntiesquema político do governo.
ile ontem partes das arquibancadas meta- EUZÉBIÓ
cos sóbre armas atômicas mas divergem
llcas que serviram para- o desfile das escosóbre armas bacteriológicas. URSS quer o
O presidente do Benflca autorizou o
Ias de samba, enquanto a equipe responsacom Eu- CANDIDATURA .
fim das armas químicas, EUA nada diz...
vel pela decoração da cidade anunciava que Vasco a entrar em entendimentos
Diante
contratação.
à
sua
vistas
com
zéblo,
ate domingo próximo ela estaria totalmente
•
dc
sua cn- VIETNAM
O comércio paulista, através
Gomes e o vice
desmontada.- A gigantesca coroa que com- disso, o presidente Agatirno
viajam terça-feira para'Portugal, tidade de classe, lançou; ontem, oficialmenJoão
Silva
foi
reNovo
Túnel
do
já
decoração
a
piihha
Frente da guerra sem novidades.
famoso jogador te, a candidatura do sr. Laudo Natel ao
tirada, também restando apenas desmontar numa tentativa de trazer o
Diminui a. violência no Laos.
governo do Estado.
o Vasco.
para
da
armação.
parte
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JORNAL DE SERVIÇO —Rio de Janeiro, 4.a feira, 18 de fevereiro de 1970

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
500

CATETE

ATENÇÃO — C»tete — Vd. entrego
raiio — Frente — A|OM i.MI de
linal. parte na escritura, a a «Ido em .
M meses. Com garagem, sita, sala, 2
«.ta. banh, comp. eopa-coa. dep. emp.
irea e/ tanque. Ver Ba» Andrade Pertence. 28 ap. 401. Tratar Orf. Daniel
Ferreira, Raa .7 de Setembro, 88-2."*
tel.: 242*0975 — 232-30U— Crecá J500
M.
»»7«
m*^^0>^++ji*^v^*i*^t*^^^^*^f&m*****i**f*^?**ye+

700

COPACABANA

RUA SA FERREIRA — Ponce de
León, Creci 843. Vende apto. duplex
«ôvo 1 p/andar p/família de gabarito
c/560m2 por somente 550. beni íacilitados. Visitas 237-9334.
''¦'•¦\ 230O7
700
•¦¦-..¦

APARTAMENTO conjugado, ótimo p/
renda, R. M. Viveiros de Castro, esq.
Princ. Izabel. Facilito parte, Escritório
Fernando Carvalho, tels,; 235*6895 —
24023 700
235-6995 — CRECI768.
;-—r

:—r—r.

'"

'.l'*^ ''.

COPA — Dias da Rocha, 9-403 —
Frente — 3 amplos qts. c/arms.,% saIas, 2 banhs, soes. copa-coz. deps. emp.
ç/ámp. área serviço. Acabamento aito luxo, todo a óleo. Vendo barato mo*
tivo viagem.' Sinal a comb. saldo 20.
meses, CRÉCI 165. Ver local, tratar
236-4006 — 257-2508. 24022 700

VILA ISABEL.

2700

VENDEM-SE OU ALUGAM-SE 3 casas
com garagem. Rua Senador Nabuco, 344
— Vila Isabel. ... \ .
W*> 3^00

SUBÚRB. da CENTRAL 2800
CASCADÜJRA — Veado belo terreno
vazio, plano 30 x'50. Preço e condições
de ocasião, tel. 252-8826,-com prrop.
6968 2800

LINHA AUXILIAR

2900

PAVUNA — Vende-se uina casa com
pequena ent. prest. NCrf 117,00, Rua
Maria Helena, 383. 8552 2900
m m ¦ '>u**»"*>MM^*^*~****<t*>**^*»,***W*MI^*M>^0|>^Wft^A*i'>*A***^*^

MÉIER

3100

MÉIER (Todos os Santos)' — Vendese Rua Augusto Barbosa, junto Rua
Piauí, apart. com 2 quartos e sala ampios, coz, ban. e dep Pagamento muito facilitado. Tratar 252-5749 — J-254
— SOUZA — CRECI Í087.
10570 3100
jWVVVVVVVMVVVV^V-^xxrfVxWt^MMMAA^MM^VVM^ti^r-^w^

SUB. da LEOPOLDINA 3200
ATENÇÃO VILA DÁ PENHA a poucos
mts. do Lg. do Bicío p/ 36 mil c/ 9 mil
de entr. s/ 27 mil em prest. de 380,00
Ot. resid. térrea. Acaba, de luxo c/ si.
2 qts, todas as peças amplas e claras
banh. soe. copa-coz, em azulejos de côr
até o teto gar. e outras vantg, q. serão
vistas à Rua Emílio Miranda n.° 100
defronte à Escola Mareílio Dias h. e
17559 3200
diariamente.
VENDE-SE um terreno de esquina c/
10 x 50m, à Rua Itáperuna lote 1,-Pãrque Lafayette. Caxias. Tratar c/ sr.
IVO. Tel. 222-3333. 36048 3200

NITERÓI

3300

salas. 4
MARIZ-BARROS 16/801-2
quartos, 2 banheiros, mármore, 3 armarios, copa. cozinha, dependência, garagem, sinteko, ráy-ban, chaves na porGB. sr. Martaria tratar tel. 243-4436
11808
3300
tins,v .

TERESÓPOLIS

3600

TERESÓPOLIS f- Alto • Vende-se apt.
conj. térreo mob. 256-1607 facilitado.
24016 3600

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS 91
VENDO TERRENO — 17,389 m2
Campos Èllseos. Av. Sãò Paulo —
quina da Estrada São Paulo. Duque
Caxias. Tratar Rua Marco Polo, 55
Vila da Penha. 6964

—
esde
—
91.

'•**>òop«*'o***aaocoréc*xoo^

Móveis e decorações 83
SUPER SINTEKO — Se o senhor
tem o seu assoalho para raspar ou
vitrificàr : quer um serviço por*
feito. Tol.: 252*9014.
4x0096 83
PINTURAS e reformas, lâdrilheiro •
pedreiro, ref. telhado e qualquer biscate, íaeil, 247-7861 rec. GERALDO.
83
8554
LAQUEA-SE móveis, enverniza-se, fazse decapè e faz-se cortinas tel.: ....
225-2886 sr. OLIVEIRA
* .8555 83
. ESTOFADOR -- Técnico confecçoesTe
reforma, cortinas e capas. Tel, ......
252-8861 e 232-6743 Sr. Lamartine e
.5036
Sr. Lima. ',83

COLCHÕES

" Fabricam-se e
reformam-se col- •
chões dè crina. Fáb, Luso-Brasileira —
Tel: 243-0603, Rua Santana,. 100;
8553 83

ESTOFADOR - CORTINAS
Reformo estofados. Fino mostmário. Tel. 243-6075 — PIMENTEL.
';.'.
9874
83

UQUEAÇÃÕ"""
de móveis, pintura de geladeiras e decape. Tel. 236-3619 — Sr. FRANCISCO.
'
. 12663 83

ESTOFADOR - CORTINAS
Faço capas, reformo estofados.
228-3795,
SARAIVA. Facilito. 8540 83
'
<m»***+>m>0»*^*<*^**^mm¥VV*>mt»iA^Af*>**>**1*^*
¦*» <+m

ACHADOS e PERDIDOS

61

. FOI perdido o cartão de inscrição de
I.C.M. da firma Café e Bar Areopago
Ltda. Rua Àlrot. Guilhem, 318,.n.° ...
104.622-00 queni encontrar telef
10571 (>1
227-5623. ' ¦" '.
—
Cachorrinho
CAO DESAPARECIDO
pastor alemão mestiço, três meses, rabo
cortado, ouvidos caídos, colcirs» vermelha. Desapareceu dia 16 na Fonte da
Saudade. Recompensa — Tel.: 226-3615,
Rua Ferreira de Resende 27.
09G7 61

RÁDIOS e TVs

LOCAÇÃO DE CASAS
EAPAWAMENTOS
8

COPACABANA E LEME

ÃTbASIMAR tem sempre os melhores
apts. para temporada, moblliados, com
— Rua Barageladeira etc. BASIMAR
236-3822
ÍCONES;
s/
205
90
Ribeiro,
ta
e 236-2972 CRECI 137.5. ' 12625 8

10

FLAMENGO

FLAMENGO — Aluga-se ótimo apt.
mobiliado para temporada, 225-1657 e
10
245-4114.
«»65

17

LEBLON

ALUGO ótimo ap. c/ sinteco grande nalão, 3 quartos, copa-coiíiriha e quarto e
dependências de empregada. NCr$ ..
2.000,00. Ver a tratar General Artigas,
230O4 17
'
340 ap. 201.

----¦-¦ -¦ju uyxT-Tj~u^*su~iririr ih<\i vwiw»r in~innrifiri"

38

ALUGUEL DIVERSOS

MUDANÇAS
MUDANÇAS PEREIRA
Caminhões- fechados para mudanças locais e estaduais. Pessoal habilitado para montagem e desmontagem de
móveis, pianos etc. Escritório: R. Real
Grandeza, 358, casa 3 — Tel. 246-5849
a qualquer hora. 14081 38

GELADEIRAS
COMPRO geladeiras, rádios
televisões etc. Tel. 223-9948.

59
vitrolas,
59

8556

OFICINA. DOIS IRMÃOS. S/A

"De teírigóraçào" técnico eng?
¦.
hiíngaro. Consertos dé geladeiras Ar
cond. balcões de frigoríficos e máquinas
de lavar nac. e estr. 36 marcas, Quais"Pinturas e reformas" a
quer defeitos.
225-0613 e 232-9781 —
Tels:
domicilio.
Sr. RADAY. 8545 59

Consertos de Ar Condicionado e Geladeiras
TEL: 245-82)0.
Serviços Garantidos
Orç. s/ compromisso.
ELETRÔNICA CATETE LTDA.
R. São Salvador n» 6

AUTOMÓVEIS

-64

VOLKS 68 — Azul 2 portas, ótiTÁXI
'estado,
autônomo, vendo ou troco.
mo
Rua Lavradio, 200. 6971 64
VENDE-SE Volkswagen 68, última série côr bege equipado ótimo estado tle
conservação, ver e tratar com o sr.
Coelho à Rua Almirante Cochi-ane, ..
148-A _ Tijuca. 36050 64ÔNIBUS USADOS — Vendem-se
varias marcas, Mercedes-Benz, com
carrocerías Monobloco, Cermava e
Ciferal Tratar pelos telefones: ..
230*0758 e 230-4684 fêste, até is
64
18 horasj. 81661

COMPRO televisão, rádio-vitróla,
stereofônica, gravadores, toca*discos, amplificadores o alto-falan.tes. Pago bem e à vista, c| dinheiro. Atendo c| rapidez até 23h.
Tel.: 236-3954.
12626 60
^_

TJERÍÍÍCO TV
FONE: 238-5154

Todos os bairros até 22 hs.
NCr*. 6,00
Sem Som
NCr$ 7,00
Sem 1 manem
36049 «0
'

SÉÜTVTAROUl ?~

Conserto hoje. Não c/ visita —
242-9301 — 225-2068 — HÉLIO;
6972 N
a.mjWu~.i^iJ"j*ii-iririr ¦** ¦¦¦¦-¦¦¦¦¦ »•»***» i*yw>**»a

MODAS e BORDADOS

81

MAN ICURÊ ê Pêdícur.e a domicílio,
corto, cabelo, tenho müfta prática, »3o
3,00, pé, 5,00, corte, 5,00. Tel. 237 -ÍB89
81
— CARMEM.
_____ -13001
~T,Soi;aiteT'.
As mineiras
PERUCAS —
afamadas de Mme. Lúcia. Cabelos na¦ turais,. .inteiras, rabos, etc., a "Famosa
Chanel Soçaite",,para todas as idades.
Oficinas para qualquer conserto. Em
e troque
24h. Traga sua peruca velha "Soçaite".
por unia nova ou a reforme,
é uma casa diferente. Vende, troca, reforma — Av. Copa.. 613, s. loja 209 —
Tel.: 237-9476 e, 256-2536. 24021 81

87

PROFESSORES

Jardim de Infância
em Copacabana
ê o ROBERTO E MARIA, na Rua M*r.
Mascarenhas de Moraio, 180.
24017 87

INSTR.

75

DE MÚSICA

COMPRO um piano qualquer modelo.
Pago melhor preço à vista. Atendo ripldo. Tel.: 245-Í581. 10575 15
COMPRO 117ía7iõ7tõnho urfjència pago
bom preço, à vista. Solução imediata.
75
tel. 256-5093.
24924
A. PIANOS'DE CÂUDÃ — Armário, e
apto. A casa Motta vende mais belo estoque, 10 anos de garantia, a prazo Rua
10570 7i>
DoU Dezembro 112.' Catete.
—
em
Especializada
ÃTÃ^~mTÍ7lÃM
pianos estrangeiros, nacioaaií, cauda,
apartamento e armário. A longo prazo
sem juros, 10 anos de garantia. Rua
Ouvidor 130 - 2.» andar, Lojas 218 e
221.
10577 75
pTANO cordas cruzadas cepo metal 3
pedais 88 notas teclado marfim vendo
perfeito para desocupar. Preço 1.480 ou
melhor oferla ver e tratar R. Luiz Oa'mõeü, 77 sob P. Tiradenles.
8557 75

OURO e JÓIAS

'_

76

MOEDAS .ANTIGAS;, cédulas, comendas e medalhas. Colecionador compra o
avalia. Só atendo pessoas idôneas. Tel.
256-4867. Ubirajara. 23003 7«

i Ji*»L'X«jX'M^nr^*n»~iri»~i'*r*fi*v*a'i*i** ** ** •*•»«»•*¦•*¦»*-*»-•%

ANÚNCIOS
TERNOS USADOS
TEL.: 222-5568
COMPRO A DOMICÍLIO
Calças, camisas, sapatos, etc. Paiío
melhor que qualquer outro. 1I81B

Casamento no Exterior
Sem viajar. Advogados especializados, Av. Rio Branco, 133/905 — Tal.
231-3783.
6962

ANUNCIE NO JORNAL DE SERVIÇO PELOS TELEFONES:
234-6084

234-9265; SÃO CRISTÓVÃO:
COPACABANA: 237-1832; CENTRO: 252-6156; MÉIER: 2 29-3745; TIJUCA:
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JORNAL DE SERVIÇO - Rio de Janeiro, 4.* feira, lfi

y-f.m*í
TELEVISÃO
.1

EXCEISIOR - CANAL 2

-

<HUA VISCONDE DE PIHAJA, 595. IPANEMA.
iA
IEL; 227-0031)
15h45m
J7h
181i30m
JDhlOm
JDh45m
20li
20M0m
•22h
"
23h
23h20m

— Sala de Visitas
—Filme de Aventura ' '"'.
,
— Novela — A Menina do Veleiro Azul
— Novela — Vidas em Conflito
— Jornal Excelsior
— Novela — Dez Vidas
— Casnoval Espetacular
—Filme — .lornada rie Estréias
— Segunrio"Clich6
— Show de Bola ou Cinerama

TV GLOBO — CANAL 4
(RIJA VON MAHTIÚS; 20. IAKDIM
BOTÂNICO. tKl.: 246-8110)
1ll,3flin — Filme — Zás-Trós
_ Filmes — Os Três Paletas, Supçr-ITo32n
• mem e National Kid
— Iteprise
Í3Íi3Òm — Novela — Rosa Rebelde
— Filme — Romance na Tarde
J4h
— Capitfio Furacão
Jfih .
1 (Ih30m — Desenhos
— Papo Firme
19h
— Novela — A Cabana do Pai Thomas
JDhlOm ¦—
Jornal Nacional
10b40m
— Novela — Véu rie Noiva
20li
—
Discoteca do Chacrinha ;
2flh30m
— Novela — Verão. Vermelho
22h
22h30m — Globo 2'
22h35m — Ibraim Sued Repórter
••
22h40m. — Sessão das Dez
— SeSião da MèílC-Nojje
24h

TUPI — CANAL 6, ;

Educaçio de Base
Seriado'
Filme — O Cortlo c o Magro •
Edna Savaget
Telejornal
Novela — Nino. o Itnllahlhhò — Reprise
Festival.dè" Cinema Nacional
'
Clube ,do Capitão Asa
Jornal d/j Música .
Penélope
',
Novela' — Nino. O Italianinho
.
Diário de um Repórter
O Seu'- Repórter Esso
Novela — F, Nós A. Aonde Vamos*
Show do ilollãs
Novela — Beto rtocltfcller
Perspectiva... ¦ . •
Mcsa-Redóndá . ; 7 -. '•

13h45m
15h45m
lOhISm
3 8h30m
18u45m
)9h40m
191vl5m
20h
20h30m
21h!5m
23h
23hl5m

TV CONTINENTAL — CANAL 9
(RUA

DAN I.AHAN.II IUAX,
TKl.: :iii-1pt)

291.

— Filme — Espada ria Liberdade
— Engiish j!00l
— Filme — A Familia Huscapó
—.Filme — Guerra, Sombra
e Água
''¦¦
Fresca
—Brasil
Bicampeão
lOhaOm
I9h45m — Jornal da Bola
— Filme — Hong-Kong
. \ • .
20!i
"
20hf>ãm'—As 7 Nota»
— Film,e. — Oesle Selvagem.
2 th
— Show da ¦ Nolt«
22h '
—Panorama
23h
..
.-'.
do'Rio de Janeiro
23hl5in—Jornal dó Estado
"',
17li30m
18li
18h30m
19h

/

¦¦ :'..-

¦

•

•

'marítimo c/ centro de
Anticiclone tropical
1016 mb, localizado nos paralelos 17"S e 2S'.'W.
Anticiclone subtropical miirltimo o/ centro oe1014 mb, localizado nos paralelos 33CS e :4!W
W. Frente fria em dlsslpação no Esindo de S.
Paulo. Linhas de Instabilidade •orientadas na
direção NW SE sobre os Estados óq Amazonas,
Pará e Mato Grosso.

REGIÃO NORTE:

,.

¦¦

¦•-."•

«"à

TV - JtlÓ 4: CANAL 13
.1 COPACABANA.
(AVENIDA ATLÂNTICA. 4264.
TUI.: 221-0047)
— Clube' do' Tltlo
171-1
—Novela — Algemas-de Ouro
1311
lüi.lOm — Filme — Os Três Patetas
¦lühSOin — Telejornal Pirelli
lfllilím— É Proibido Colocar Cartazes
íllilSm— Hptitl do Sossego
22lil.ini — Cairo é Noticia;. ;

TRÂNSITO
ait.vKFtiO K ANIRHS .— O -diretor dc Transito. resolva determinar que, a partir rie hoje
iilé ttltcrlor deliberava». :<eja observado o seguinle: Interdição ao trafego no horário das
21 as 6 horas no-trecho ria Hua Barão de
Mesquita, entre as Ruas Amaral e Uruguai
<? Adoção rio regiine.de mão.Cínica de direção
nos logradouros lnfranienciónados: Rua Anuiral, .enlrc as Ruas Baião de Mesquita e. Latlífllílú Neto, no sentido daquela para esta:
Rua Silva Telies. no sentido da Rua Maxwell
ipará a Rua Barão de Mesquita; Rua Ladlsi.iu Noto, entre as Ruas Amaral e Pontes Corretai no sentido daquela para esla (í) Inversão.
<la mão-de direção rio trecho da Rua Ladlslnu
Neto, entre aa Ruas Pontes Correia e Uruguai.-que passará a ser no sentido daquela
pura esla » Àltéfgçfio dos itinerários tias se'gulntes
linhas de ônibus, no horário rias 21
ás 6 horas: Linhas: K!4 — Mauâ-Encaiitadoi
¦•-¦
XV-Eligcriho dc Dentro; nor, —
Praça
238
rr:il;a da ¦ Banclelra-Engcnho (i<- Doutro; li-22
Praça ria Bttnddlr»"i-Rntnos; c (i".(l — Saens
rena-Gardcnia Azul. IDA — Hua Baião de
JVicsqtlItá, Rua Amaral. Hua Ladlslau Netq,
Hua Uruguai, Rua Maxwell.. VOLTA: Hua
Birão de Mesquita, Rua Uruguai. Hua Max•WolL Rua Si'va Teles. Rtia Baião de McsqUllaniia: ill-l — Uslnn-Laigò da Segunda-ta
foíra (Circular): Rua Conde de Bonfim. Rua
Uruguai, Rua M.iavcll. Rua Silva Teles, Hua
Barão do Mc <\ !

u^r^^-^^^mâJ^
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RONDÔNIA,
DÊ
RORAIMA,
TERRITÓRIOS
AMAPÁ; ESTADOS DO AMA/OX \S, ACRE
—
Tempo: bom c/ nebulosidade vaE PARA
riável. Instabilidade à tarde e a noite e/ trovoadas e pancadas' esparsas. Temp: Estável.
Ventos: Variáveis, fracos. Vis: boa e modera-

da-.

'

X

'XX'.

REGIÃO NORDESTE:
ESTADOS DO MARANHÃO, PIAUÍ E CEARA
— Tempo: bom c/nebulosidade. Temp: Estáfracos. Visib:
Leste,
vel. Ventos: do'Quad.
"'
'-.
7' í
.
boa.
•
ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PAKAiBA, PERNAMBUCO E ALAQuAS. — .Tempo: bom c/ nebulosidade. Instabilidade no litoral c/ pancadas esparsas. Temp: Estável.
Ventos: do Qüad, Leste, fracos. Visb: boa.

REGIÃO LESTE:

(AVENIDA JOÃO LUÍS AliVEB, 13. URCA.
TEL: 226-9083)
J01i30m
lili
1 lh30m
) lh45m
12h30m
13h

ATOS RELIGIOSOS

PREVISÃO
DO TEMPO

-

ESTADOS DE SERGIPE E BAHIA — Tempo:
bom c/ nebulosidade. Instabilidade c/ pançaTemp: Estável.
cadas esparsas no -litoral,
Ventos: do Quad. Leste,-fracos. Visb: boa.
ESTADOS DB MINAS GERAIS E RIO DR JANEIRO — Tempo: bom c/ nebuloürlnüe. Instabilidade c/trovoadas < pancadas;, esparsas ÍI
tarde e à noite principalmente no Sul do Estado,-Temp: em elevação. Ventosi Variáveis,
fracos. Visb: boa a moderada.

Maria Raymunda de Jesus

¦7'IZI'ZIA)' ¦'¦:¦:.:¦¦¦: «^'^0

(missade7° wà) 2'x:y;:f;.:?yy::.

Marechal Alcebíades Ribeiro dos Santos é senhora,
netos e
Dr. Amarílio Ribeiro dos Santos, senhora, filhoSi
filhos,
bisnetos, Viúva Amélia Ribeiro dós Santos Bicalho,
filhos,
netos è bisnetos e Viúva Luiza Rodrigues dos Santos,
"ZIZIA",
nora; netos; bisnetos e tetranetos da sdudosa
agradecem a todos que compareceram a seu sepultamento,
realizada no
e convidam para a missa de 7.° dia que será
AÍtar-Mor dá Igreja de São Francisco de Paula, quinta43479
féíra, 19 do corrente às llhoras.

ZILÍA LEMOS DE AZEVEDO SOARES
FÍSICA)

(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
.
. xy
(MISSA DE 7.» DIA) -J
¦ Paulin* Cuevas de Aztvtio Soares, íilhos (Hilda teonor. Lya Beatriz, Paulim»
esptea e «lhas.
e RIU Sa), VWato Lemos «esposa. Edison Ribeiro Le^s,
fitos* nor^
Donjjl*
lilhoS,
Ernesto
e
espós»
Pereira,
Machado
R«atoSdo
11.»
O.
Nflto
<e
e
genros,
noras
Alhos,
esposa,
CariM B.VL Couto,
^Joam^N
C°*J
»*"**
«J^
Soares,^esposa
A.
de
C. d« A. Soares,'Pedro C. Cuevas
f*"
e fiaas, Bte'yl«»
beiro Outótanilha, filhos, noras e genros, Nery Mende»,>e»8n
José Pegonm.
Rlb^IWs; filhos; noras, genros e netos, Waldyr Mendes e família,
Sr^e fUhi «Sn,Preíi o doloroso dever «e ™"«*«£™±%£^gg
e sobrinha. ÍILÉIA LEMOS
extremos» esposa, mãe, fUha, irmã, cunhada, prima
m VVentes e aWi«os
convidam
e
Niterói,
em
ocorrido
DE AZEVEDO SOARES,
Catedral de São Joáo, em Niterói no sábado
paroamisoa «né mandam reallmarda namanhã,
: . ; , ... ,.
- «3»"
dia 21 de fevereiro, às 10 horas

ÀO MENINO JESUS DE PRAGA

ESTADO DO* ESPIRITO SANTO — Tet,po:
bom c/nebulosidade. Temp: em-elèyr.QHo. Ventos: do Quad. Norte, fracos. Visb:. boa,
ESTADO DA GUANABARA — Tempo: bom c/
nebulosidade variável. Instabilidade «/ Irovoadas. esparsas a tardo.< A noite. Temp: Es1a>
vel: Ventos: Variáveis, fracos. Visb: boa.

REGIÃO CÊNTRO-OESTE:
ESTADO DE GOIÁS — Tempo: InMóvél e/
períodos de melhoria. Trovbàdas esparsas no
decorrer do período. Terçvp: Estável. Ventos.
Variáveis, fracos. Visb: boa a modeiada.
ESTADO DB MATO GROSSO — Tempo: bom
c/nebulosidade. Instabilidade, c/ trovoad.is e
pancadas esparsas A tarde e à noite. Temp:
em elevação. Ventos: do Quad. Norte, fracos.
Visb: boa a moderada.

REGIÃO SUL:
Tempo: Instável c/
ESTADO DE S. PAULO —
'il-ovoadas esparsas ã
períodos de melhoria,
tarde e à noite. Temp: Estável. Ventos: Varláveis, fracos. Visib: moderada,
ESTADO DO PARANÁ — Tempo: nublado- Trovoadas e pancadas esparsas no decorrer rio
período. Temp.-.em elcvaçilo. Ventos: do Quad.
Norte, fracos.. Visib: boa a moderada.

Agradeço «Taça alcançada. VERA.

FREI DE 7UNDIAI

'

Agradeço íraía ateançada, (Objeto
perdido). THEREZINHA; *>»£

Ao Meniito Jesus
de Praga

•
Agradeço a grac» alcançada.
ODAIR. GARCEZ MACHADO
43476
Bmm^BmmamamíBmm^mmamBimmBnBas

À Santa Marta
a graça alcançada.
ODAIR GARCEK MACHADO
43477

Agradeço

PAGAMENTOS

ESTADOS DE SANTA CATARINA E RIO G.
DO SUL — Tempo: bom c/nebulosidade. Instabllldade à tarde e k noite c/ trovoailas e
pancadas esparsas. Temp: em elevação. Ventos: do Quad, Norte, fracos. Visib: boa a mo- SERÃO EFETUADOS hoje, quarta-feira, nas
deraria.
agências de Depósitos da Caíx» Econômica
Federal do Rio de Janeiro, os seguintes paCAPITAI.: BRASÍLIA' — Tempo: instável c/
— Ativos, avulgamentos; Tesouro Nacional
períodos de melhoria. Trovoailas esparsas no
se»,, aposentados e ?.". dia; Mmistér'io,da Aedecorrer do período. Temp: Estável. Ventos:
Variáveis, -fracos. Visib: boa a moderada.
Tonáutlca— Comando da 3." Zona Aí-rca,
dc
j>AÇ e aluguel; Administração do Porto
Rio de Janeiro — Suplementar^

CLIMA
INTERNACIONAL
TEMPERATURAS (EM GRAUS CBNTÍGRADOSI E CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS .\>\S
VJLTIMAS 24 HORAS:
mínima

máxima

temo

Sol .
Rojiin — 1,1
Paris — 0.6 3.3 Nublado
1.1
Sol •
Londres —
— '.i KnLolieito
Ucrlím —
Ghíf-d Amsterdam — 10
Nublado
Bruxelas —
: Madri — 0.8 ü
Sid
[.Estocolmo —. 20 ).«" Nublado
Nova
York
—
1.(17
—
lã
Sol
j
Sanfronclsco 12.2 16,1 Nublado
Claro
i Los Angeles ll.« 23
Cimo
I Chicago — !PO" ll.li
TóquiO 0.4 ll.il Claro
' Hong IConn 14 IM Bòm
Claro
::4.n 32
' r.uenns Aires
Claro
IloiKlllllU lü.3 27,2

¦NO BEG — O Banco do Estado da Guanabara,:S/A creditará hoje,'dia 18,2, os vencimentos do grupo 06 dos seguintes: Servidores do Estado, Tribunal dc Justiça,
ADEG,
SURSAN,
Tribunal de Alçada,
SUSEME; ALEG; Fundação Leão XIII,
Tribunal de Contas, DER, IPEG e Direto• ria
'3"?

da Despesa Pública: aposentados tio
cila'útil; COHAB e Navio Acródromo
"Miiiás Gerais".

'CAIXA

ECONÔMICA

—

Serão efetuados
quarta-feira, dia 18 do' corrente, nas agèncias ile Depósitos da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, os seguintes pa— Ativos —
gamentos: Tesouro Nacional
avulsos: Aposentados — 2' dia: Ministério da Aeronáutica — Comando da. 3a.
Zona Aérea; DAC — aluguel; Administração do Tôrlo do IJio dc Janeiro — Suplementar.

NOVENA PODEROSA
AO MENINO JESUS
DEKáGA
Oh! Jesas ape dlssestes: fede e rereberás, proeora e aeharás, UaU e a
porta se abrira. Por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mie, eu bato, procuro e vos roto que minha prece seja
atendida: (menclona-se o pedido)..
Oh! Jesus qae ébsestes: Tudo que
pedires ao Pai ea Men Nome, Ete aten.
derá- Por intermédio de Maria. Vossa
Sagrada Mãe, eo homiMemente rogo ao
Vosso Pai em Voaat Nome oue minha
oração seja ouvida: (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus «ne dlssestes: O Céu e
a Terra passarão, ma» a minha palavra
não passará. Por intermédia de Maria,
Vossa Sagrada Mte, en confio que minha oração seja ouvida: (mencionas*

•
pedido). •
Rezar 1 Padre Nosso, 3 Ave-Maria,
Salve Rainha e 3 Glória.
,l'or várias graças alcançadas
NAIR S. LAGE
12634

EMPREGOS DIVERSOS

50

ARTISTAS — Amadores-Pioiissionais
— Agência de Produções Artísticas —
Aceita moças, rapazes,' senhores c'SE-f
nhoras, com aptidões para lançamentos
em rádio, teatro, cinema e ouate. — R.
Senador Dantas, 117 S| 1923.
í)9«!l 50

COZINHEIRAS

52

OFERECE-SE cozinheira forno fogão.
Ref. 7 anos e copeira serve a íràneesa.
Somos ea4arinenses. Tel.: 243 •) HUfi
10573 52

1NSTR

DE ÓTICA

82

ÍMIÔÍETORES CINEMATOGRÁFICOS
IlasHs eletrônicos, máquinas fotosTáficas, aparelhos sonoros cm geral (rá(lios de pilha — luz e automóvel, gra"eonvadores, toca-fitas, vitroünhas)
sertos c reparos com garantia e rapir
dc»." — Orç. grátis. "Transistomar" —
Ofiolna técnica eletrônSca: Travessa do
Ouvidor, 4 — fone: 242-0848 (próximo à Una 7 de Setembro) — abrimos
aos sábados.
69.GC «2
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JORNAL PE SERVIÇO

Rio de Janeiro, 4.* feira, 18 de fevereiro de 1970

DELEGACIAS
Correio
PE
Sentimental
CENTRO

Par» ser atendida nessa teção escreva
para a titular da colona. JOBNAL DE
SERVIÇO (Av. Gomei Freire «D anena primeira
xando dois cupons publicados
-W-' ''..:.<",'.:.. ¦'- página.
Sagltariana — ..."sou solteirinha,,
dois
tenho 25 anos, namoro um rapaz há"comianos que tem infenfióes de casar-se
go. Mas sinto que não gosto dele. No entanto tenho medo de romper, pois êle
proporciona-me' unia vida agradável''..
— Minha filha, o interesse é mesmo uma
coisa muito séria. Você só não tev'i toragem de terminar' tudo, porque êle tem lhe
proporcionado uma série de coisas boas.
Isso é inconcebível. Nessas circunstância;*,
minha filha, se você tem um mínimo .àe
dignidade, tome a decisão de romper. Pois
o rapaz não merece uma moça que não.
goste dele. Seja-justa e sincera. Você já
imaginou ne o problertia fosse o inverso?
\.(
* - .
Augusta Mari» (Grajaú)... '%u
casada, lenho três filhos. Meu marido é
muito bom para mim e para as crianças.
Temos uma vida de família.boa. Mas de
uti.s tempos para cá, sinto que a!;;o não
vai bem comigo. Acho que caso surja uma
oportunidade,* poderei apaixonar-me de
uma hora para outra"... Minha filha, aiguina coisa realmente não vài bem com
você em relação ao casal, já que você sente que pode apaixohar-se. í preciso fazer
uni exame de consciência e ver, ou tentar
ver onde está o erro. Pense bem, depois
tenha unia conversa com seu marido. Se
a idéia persistir, talvez seja mesmo o caso
de consultar um analista. Essa sua prsdisposição a uma possível paixão só pid» estar baseada numa falha .sua ou de seu
marido em relação a você.
Sônia Refina (Tijuca)..-. "e depois
Ide 2 anos de 'namoro, amizade entre ais
famílias, e planos para casamento inclu•sive, èle resolveu terminar tudo, dizendo
simplesmente "qué hão dava mais":..-. Foi
um choque para mim terrível. A família
dele está do meu lado. E continuo freqiientando sua casa... "Minha filha, se
èle terminou tudo, é evidente que deve
haver uma razão. Quanto menos não seja.
a dele não gostar mais de você..Como você
é amiga da família dele, poderá bem cntendido continuar essa amizade, mas evite,
durante algum tempo, freqüentar niiiti a
casa dele. Talvez êle não veja íioní Üons
olhos essa sua atitude, e interpreta como
uma insistência de sua parte, o que fica
muilo mpl para uma moça, sobretudo, iivnn
caso como êsse. Deixe as coisas correrem
normal mente. Não valorize demais seu
amor, por alguém que teve coragem de
deixá-la assim, aparentemente sem iaz3o.
Lúcia Tereia — ..."vou casar-me
com um rapaz de 43 anos. Tenho 24, e èsse será meu primeiro casamento, assim
como para êle também. Acontece quo èle
já disse que não gostaria de ter filhos,
pois já acha que passou da idade, quer
uma vida tranqüila"... — "Minha filha,
pela sua carta, vê-se claramente seu de.sejo de ter filhos, o que é muito normal.
Mas é preciso esclarecer com certeza, a
questão dos filhos, pois poderá ser um
ponto de discórdia entre vocês mais tarde. Converse muito com êle, oese.m os
prós e contras, falem francamente. É indispensável que antes de vocês se -casarem
esteja decidida essa questão, que pode parecer simples, mas é de grande iniport::iicia.
Myrna Valeska

CARTÓRIOS
DE PROTESTO
Oficio de Proteste de Título» — Avenida
Nilo Peçanlia, 12 —.10' andar. Tel.: ..
252-2471.
Ofício de Proletto de Título» — Rua Primeiro de Março, 9 — V andar.
8» Oficio de Protesto de Títulos — Rua Se232-7972.
nador Dantas, 20 — 11* andar. Tel.: ..
4» Ofício de Protesto de Título» — Pra?a
XV, 38-A — 3' andar.

dEFRAUDAÇòES — Av. Mar<*clial l?l«n*_,no, 235
T«l.: 243.1196 ou 543-8670.
FURTOS DE AUT0M*VEW - Rua **a Invàlidos, 71 - Tel.: 242-849.1.
HOMICÍDIOS — Av. Presidenta Vargas, 1.24S
Tel.: 24-XW47
MENOKES — Rua do Lavradio. 15» — Tell.:
242-0510, 252-B334 ou 242-1809.

— Praça Mau», 1-9 —
MARÍTIMA E AÍREA
'243-8406 ou Í23-51ÜÍ.
Tela.: 34M18Í,
—
Av. Marechal Florlano
ROUBOS E FURTOS
235 -- Tel.: 243-0711 - Raojal 34.
VIGILÂNCIA — Av. Marechal Florlano, .233 —
Té!.: 243-0724, 252-5972 OU 243-8940.
TéXICOS — Av. Presidente Vargas, 1.248 —
TRANSITO — Av. Presidente Vargas, 1.248 60 anilar - Tel.: 24Stfl75 ou 143-3844.
INSFETORIA GERAL - Av. Churchill, 94 . Tel.: 322-17BIÍ.
SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA JUDICIARIA - Rua doa Iiivilidos, 152 — Telefones!
'252-553.1 ou 222-8227.
POLÍTICA R
OKPARTAMKNTO »K ORI»EM
SOCIAL — Rua da Rclaç&o. 40 - Telefones:
22Í.1256 e 252-7297.
1." DP — Praça Muuá (Est. Rodoviária) — Te1
lefone: 243.6716.

2*. DP — Rua Bento Ribeiro, 144 — Telefone;
243-380».
3» OP — Hua Santa l.uiia. 8(2 — Tel.: 222-2167.
4» DP - Praça da Repiibllca. 24 - Tel.: 222-2*265.
5» DP — Av. Mem de Sá. 161 - Tel.'232-2827.
MANGUE — 6a DP — Rua Júlio do Carmo, 17
— Tel.: 243-2270.
SANTA TERESA — 7» DP * Rua Francisco da
Castro, i — Tel.: 242-0O1J.
ESTACIO — 8a Dp — Rua Senhor dos Matoilphos, 170 - Tel.: 232-0700.
CATETE — 9» UP — Rua Pedro Américo, l -.
Tel.: 225rtf761.
¦OTAFOGO — 10*} l>P — Rua Rambin», 140 -.
Tel * __6-02-27
COPÁCA1ANA - 12» DP - Rua Hilário da
Gouveia. 102 - Tel.: «37-2571.
13a DP — Av. N. Sa. da Copacabana, 1.260 --•
Tel.: 247-9345.

Em BB desta semana:

PORTELA PEDE P
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JORNAL Dl SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, li de fevereiro, de 1970

a quem recorrer e coinoagu PREVIDÊNCIA
-SOCIAL

Emergência
PRONTO-SOCORRO
CJiNFIIO — SOtJZA AGUIAR - Praça d» fleptjMlca. 111 - Tel.: 222-1951).
- MIGUEL COUTO ftAVKA
¦beiro,
s/n» - Tel.: 227-0(196

Rua Md rio Ri-

BOTAFOGO — ROCHA MAIA — Hua General
Scvèliiuio; 91 — Tel.: 228.2121. INSTITUTO
PIKBI,— Av. Venceslnu Bniií, as ¦- Pslnulatrla e Neurologia — Tel : 228-3585.
DO GOVERNADOR — PAUUNO WERNECK
- Estrada do Caçula, 745 — Tel.: OOV. 21.
PUNHA — GETÜLIO VARGAS — Rua Mbo Júi
nlor, 2293 - Tel.-: 230-9898. .
I

POSTO PRAÇA
ILHA DO «OVERNADO*
GUAllABU — Estrada Goerabu, esquina cem
6.
Tel.: GOV.
Rua Abélla

P« CIRCUNSCRIÇAO - Rua Euclides da Cunha
«61, São Cristóvão Tel: 254-3540 Abranje São
Cristóvão, Caju e Gamboa

CAJU — PASTO 13 - Hua
Gomes - Tol : 223-1234.

10.» CIRCUNSCRIÇAO - Hua Joaquim Méier,
1» - Méier — Tel.: 229-0352 Abrange Engenho Novo, Todos os Santos, Estrada GrajadJacarepagui, Lins, Rocha, Mangueira, Vieira
Fazenda e Cachambl Sucursal: Rua Sanla Fé,
33 - Móler - Tol : 229-6781

Monsenhor

Manoel

VILA ISARCL - •*.« ZONA - «.» BATALHÃO Kua Oito de Desembro, 4S» - Tel.: 228-1234
e 248-1454.
TIJUCA — PòSTO 14 —
188 - Tel.: 228-1234.

Rua Antônio

GRAJAÚ - POSTO 16 —
80 - Tel.: 238-1234.

Rua Marechal Jofre,

BENFICA - PASTO 17 Tel.: 254-11Í4,

A*. Suburbana, I -

Rasillo,

ROCHA MIRANDA — CARMEI.A DUTRA - A»,
«los Italianos, s/n» - Tel.: MHS 237.

MIIER - 5.» J50NA - 7.9 BATALHÃO Aristides Caire. 58 - Tel.: .221-1234.

MÉlKIt - SALGADO FILHO 33 - Tel.: 229-003:.

RAMOS - P6STO 11 —
13» - Tel.: 2S0-1Í34.

Rim Santa Fé,

Rua

Euclides

Kua

Farias,

MARliCHAL HERMKS — CARLOS CHAGAS Av. Osvaldo Cordeira de Fartais, s/nt — Tel.:
MHS 22S.

CAMPINHO¦"- 8.» ZONA - 8> ÇATALHAO Rua Domingos Lopes, esquina com Mário Lopes - Tel.: 2294234.

BANGU — PADRE OLIVEIRA KRAMBR - Rua
Nlliipol/v s/n» — Tel.: BNG 4.

CAMPO GRANDE

CÀMI'0 GRANDE — ROCHA FARIA — Av. Cefc&rlo Ue Melo,
' s/ n? — Tel.: CGR 454.

/

SANTA CRUZ - PEDRO n - Rvia D
nl a - Tel.; STO 21.

-

POSTO 20 -

Av.

Cesário

REALENGO — POSTO 22 — Rua General Seiefredo, s/n. — Tel : BNG 6.

II.» CIRCUNSCRIÇAO - Av Amaro Cavaluânti, 2171 - Engenho de Dentro - Tel.: 240-3220.
Sucursais: Rira Nerval de Gouveia, 453 — Cascadura — Tel.: 229-8065; Rua Uranos, 1213 —
Ramos — Tel.: 230-5231. Abrange Engenho de
Dentro, Cascadura, Piedade, Encantado, Bonsucesso, Higlenópolls, Inhaúma c Olaria
12.4 CIRCUNSCRIÇAO - Av Geremárlo Dantas,
485 — Jacarcpaguá. Sucursais: Rua Nerval de
Gouveia, «7 - Cascadura - Tel.: 229-8324;
Abrange JacarepaAv. Brás de Pina, UO-B
guí, Madureira, traji, Penha, Brás de Pina,
Cordovll, Parada de Lucas é Vigário Geral.
3.* CIRCUNSCRIÇAO - Rua Augusto de Vasconcelos, IM — Campo Grande.
Av. Ministro. Ari
14.4 CIRCUNSCRIÇAO
Franco, 12 - Bangu Tel.: Eng 837. Abrange
parto d* Marechal Hermes, Deodoro, Sulacap,
VUa Militar, Magalhães Bastos, Realengo, Padra Miguel, Bangu, Senador Cantará e part*
de Santíssimo.

JoSo VI,

HIO COMPRIDO —SALLES NETTO — Praça
Condêssa Paulo de frontin, 52 — Tels::',,..
248-5321 - 248-9397.
CAXIAS - HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS Bua Manoel Lucas — Tel.: 3981. .

/

NOVA IGUAÇU - HOSPITAL NOV» IGLAÇB
Rua Getúllo Vargae, int - Tel.: 23B6.
NILÓPOLIS — PRONTO 80CORRO MUNICIPAL
DE NILÓPOLIS — Rua Acle Ceaim Oanjar,
n» IU - Tels.: 2044 e 2939.

REGISTRO CIVIL

TELEFONES ÚTEIS

ÁGUA
COMO E ONDE FAZER - O Registro Civil na
Guanabara se divide em 14 clrcunscrlçòet, cada SEÇtflt DC ATENDIMENTO - 232-2172 a .
uma. abrangendo um au vários bairros. Nos
3324127.
cartórios dessas eircunscriçôes far-se registros
de nascimento, de casamento e de óbito. Fim- ESGOTOS
clonam, diariamente, aendo que de segunda a
sexta-feira, das > as 17 horas e aos sábados,
SETOR DE RECLAMAÇÕES — 242-1282.
domingos e feriados das 4 às 12 horas:

BENEFÍCIOS (XIV)
SoJário família
Abono especial
O snlário-famllla será devido ao semniKlo
que: a) empregado passar a .perceber auxiliodoença oti entrar em gozo de aposentadoria por
invalidei ou por velhice, pelo sistema. £eral da
Previdência Social; b) os demais -segurado* < mpre nados aposentado* pelo mesmo sistema, que
iá contem ou venham a completar 65 anos rie
idade, se do sexo masculino, ou 80 mios st
do sexo feminino.
.Valor — O xalário-familla corri&pondc o 5%
do salário mínimo da. localidade de trabalho
do segurado, arredondado êste -salário . paia a
unltfade de cruzeiro nôvo imediatamente sus«nor
',
,
Observações — O pagamento do salárlo-lamflta pelo Instituto cessará: ») ao completar o
filho 14 anos de idade, a partir do mé* «eguinU!
ao da data arüversíria,-saldo se inválido; in
no raso de filho maior da 14 anos inválido, a
partir da mêt seguinte àquela em que fór recuperada a capacidade; c) por morte do filho,
a partir do mês seguinte ao do óbito; d) por
cessão do auxilio-doença, ressalvada a lupotese de decorrer «asa eessaçfio de aposentadoria; e e) por cessação de aposentadoria.
Onde requerer — No posto em (juc o sejíurado recebe o benefício ou no que esteja vin.
lulado, no oseo de receber através cia rt-de
bancária.
O abono-espeelal será devido a<is aposentados e pensionista*, bem' como aó« segurados e
dependentes que durante o ano tlverom recebirio aiudUo-ítoeoe* ou auxílio-reclusA-o, por
'
mais de seis meses.
Valor — Consistirá em um único pa&unento no valor de l/« um* do valor do beneficio
recebido durante- o exercício.
Observação — Pago junto com a nwnaalldade d* dezembro. NSo h* neeeasldode de x>lieitacSo.

INPS

REGISTRO DE NASCIMENTO - O declarante INFORMAÇÕES SOME
deve levar a certidão da casamento, se houver, SERVIÇO MILITAR
ou certidões de nascimentos dos pais (evita o
INSTITUTO PASTEUR — O Instituto Pasteur
registro de nomes errados de paia • avós), I.» CIRCUNSCRIÇAO DE RECRUTAMENTO
funolona diariamente na Rua do Resende ai
bem como duas testemunhas, maiores de 21
254-3425 e 248-5465.
de
t
is
15b30mln.
das
no
horário
128. Atende
anos e portadores dc documentos oficiais de
segunda a «erta-felra. Aoe sábados, domingos
POSTOS DE URGÊNCIA
identidade. Há praios para se faier es regisLUZ OU FORÇA
• feriados, o plantio 4 de 8 às llhSOmin. com
tros O pai tom 15 dias e a mie, 44 dias. Dena seeulnte equipe: dr. Sánio, dr Flávio. dr.
PARTO BANDEIRA >~.,'
tro desses pratos, a taxa cobrada par regis(Somente na R<de Externai
Fraga, dra. Odete, dr. Paulo e dra. Penha,
Rua Paulo Fernandes, 21
a taxa
4
Fera
dos
d«
NCR»
1,44.
tre
presos,
—
Telefone: 222-4360.
ZONAS1 URBANA E SUBURBANA
222-1800 •
<
Telefone: 254-2225 * 294-I87»
passa a sir de NCR$ 4,48. Os prazos sln con228-1800.
tados a partir do dia do nascimento, IncluíaBANCO
PÓSTO
DE
ATENDIMENTO CARDÍACO
GAS
do-.se sábados, domingos e feriados.
nua Francisco Rea), 1074
Telefone: BNG S46 e CITEL M-084»
VILA ISABEL — PRONTOCOR - Av. 2S cie SeEMERGÊNCIA _ 228-852»
EXIG4NCIAS
248-7587
ou
Tel.: 248-4333
tembro, 2111
KALTA DE GAS (13 às 22h) — 22M0O8 e ....
PASTO DB BOTAFOGO
234-4744
- Tratando** de
Hua VoRintários da Pátria. 408
TIJUCA — CLINICA DE URGÊNCIA 8AEN8 REGISTRO DR CASAMENTO
DF. CAS (A noite, domingo e {«liados)
FALTA
brasileiros, a certidão de nascimenio do.s nol.
Telefone: 241-9007 e 248.310.1
PENA — Rua Carlos Ue Vasconcelos. Hi6, gr
222-058*
vos; sendo estrangeiros, a carteira modelo 19.
4 - Tel.: 228-3W9.
PASTO DE CAMPO OBANDE
Deve-se levar fotocópias. Juntamente com os
Ilua Viúva Destas, 417
BOTAFOGO — PRÔ-CARDIACO - Rua Dona
originais dos documentos. O prajo para eorrer LUZ E GAS
Telefone: GCR *M e CET1BL M-OMt
245-0060.
Maiiana, 218
o proclama é de 17 dias, en) média A tiisa è
l
de NCR4 24.00
LIGAÇÕES, TRANSFERENCIAS, FECHAMKNTO PASTO DE DEODORO
nus Cinco
COPACABANA — PRONTOfOR
Dlí
CONTAS
24;l-.137U
Av.
da*
Bandeiras,
Tel.: 234.5414.
gleba 3 — Doodoro
de Julho, M
REGISTRO DK ÓBITO - O declarante (.pode
Telefone: MBS Itt e CETEL 00-0680
anos)
.
de
21
devera
ser
maior
pessoa
qualquer
SAO VICTOR — Rua Barata' Ribeiro,'548'
levar a atestado médico (formulário próprio), FORÇA AÉREA BRASILEIRA
PASTO DR IRAJA
T«l.: 237-1280.
passado por mídlee devidamente registrado ao
Una Padre IteMec*, 18 e 12
d» Busca e Salvamento)
(Serviço
o
declarante
Sempre
Conselho
Telefone: S30-M25
possível,,
quo
I.UNA MEDEIROS Rtia Santa Ciara. 118
— :i« ZONA ÁUREA — 222-1414
deverá saber a* o falecido tinha filhos me- QG
3» andar — Tel.: 257-3787
DIRETORIA UK ROTAS A8RBAS • - 25241641 t PASTO DB
IACABIPACUA
nores, bem coma se fés testamento e i>f,ssuià252-1851
Rua Barão 2M ¦bens A taxa é de NCRI 5,40
LARANJEIRAS - CRNTRO DE DIAGNÓSTICO
Telefone: JI*G «51 e CETF.L «10.0555
CLINICO — Ru» Almirante «aluado, 161 Tel.: 244-1804.
GRATUIDADE — As pessoas que forem decla- SERVIÇO DE TELEGRAMAS FONADOS
PASTO BA PENBA
radamente pobres, poderio obter Isenção de
Rua Leopoldina lUf», 738 (Conjunto *»1API)
taxas nos diferentes registros. Para laelllda- TEl.KGRAMA POR TBJSFONIÍ - 2111-5845
ATENDIMENTO INFANTIL
Telefone: 218-412» e 230-45M
des desta obtenção, o interessado deverá pra- INroRMACAKK - üf.
"RAMO!
TIJUCA — PRONTOBABT - Rua Adolfo Mota.
curar uma das agências da Legião Brasileira
PASTO RE
-de Assistência.
•1 — T»l.: 248-50».
POSTOS TELEFÔNICOS PÚILICOS
Rua F.ucltdes de Varias. 127 '
Telefone: 2.10-530» e 13D-0M8 .
MARACANÃ - SAMM - nua Sjo Francisco
ENDEREÇOS
PS ny 1' - ARROPORTO SANTOS DUMONT . X»»tar, 143 — Tel.: 243-5280 - Filiar - Rus
PASTO fODOS Ot SANTO*
sobreloja
Barão d* Torre, 538.
OS REGISTROS só podem ser feitos no« cartó- PS n? 2 - ESTAÇÃO DA CTB. _ Pfa TiraRua Getúllo, 3»
Telefone: 228.548» e 249-23M
rios das clrcunaerlçíe» (ia ocorrência <lo nasdentes, 41 (Serviço Local ns Subsolo, Serviço
URO* - URGÊNCIAS PEDIATHJCAS - Av
de
de
um
cimento
«u
íblto
ou
residência
do
Interurbano
no Térreo).
Puateur, 72. Tele.: 228-298* ou Mfi-MM
dos noivos. São ai seguintes os endereços dos VS ».• 8 - CENTRO COMKRCIAL DE COPACA- PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO
1) Av. Venezuela, 134 — a» aiídár - Blwo ¦
cartório»-das 14 clrcunsoriçóes de Ríglstro CiBANA — A». N. S de Copacabana, 581 Telefone: 223-8884 e 238-8837
vil, com os respectivos bairros de atendimento:
r* sobreloja, a esq. «/ Siqueira Campos.
ACIDENTADOS
f.
ATENDIMENTO
l\S t» 4 — CENTRO COMKRCIAL JOÃO BK.
2) Hosoltal Pinei .>--• .
» CIRCUNSCRIÇAO - Rua Dora Manuel, 'li NESTO - Vise Pirajá. 111 - lj. V - Praea
Av. Venceslau Br»-/., 86 v '
Rua Conde 1
TJJUCA — PRONTO SOCORRO
—
Atende aos residentes na fiegueGea. Osòrl»
Centro
Telefone: 2K-3588
iU Hmiílm, 149
sla da Candelária e nas Ilhas.
PS n.» 5 - AEROPORTO DO GA1.KAO - lao PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO
lada da estação de passageiros)
2.» CIRCUNSCRIÇAO - Rua Dom Manuel, 26 1) Praça da Bandeira — Rua Paulo
—
nas
fregueresidentes
Centro.
Atende aos
Fernandes, 28 »
PS aç ( — ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NÔVO HIO
ü) Hospital do Andarnl— Rua I.«opoldo. üfll!
slas de Sáo José e Sacramenta.
Av. Francisco Blcalho - esq. c/ Rodrigues
3i Hospital de Bonsucesso — Av. Londres, n"
Alves - lojas 101 a 1H
24. esq. Av, Brasil.
3.» CIRCUNSCRIÇAO - Rua Dom Manuel, 28 —
Centro. Atende aos residentes na freguesia de PS
no 7 — ENTREPOSTOS MERCADO DO RIO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO
Praça da
Santo Antônio.
CENTRO - QUARTEL CENTRAL
Df JANEIRO — Maduielra — Av. Ministro
Rua Paulo Fernandes, 28
República, 4.1 - Te] : 2:12-1234
Edsard Romero, 2M - Lj. S. (Subsolo).
T-ülefonet 254-2225 e 254.1«í
4." CIRCUNSCRIÇAO — Rua Dom Manuel, 25 —
Av
Centro
Abrange a Glória, Flamengo, LaranSAO CRIST6VA0 - ZONA MARÍTIMA
TELEFONES DE SERVIÇO
Rio de Janeiro, s/n. - Tel.: 228-2868
jclras até Cosme Velho.-,
'SERVIÇO
Auxilio da Telefonia — 108
Rua Xavier da Silveira,
POSTO 1
FI.O- 5.» CIRCUNSCRIÇAO
SANTA TERESA
5» Copacabana. Tel.: 236-603». Abrange Bo.
I1KSTAÍI — Rua Aluilrunle Alexandrino. 968
Rádios Interior <• Inter-Tel.: 245-1234.
tafogo. Urca, Copacabana. Leme, Ipanema, Le- Ligações Interurbanas,
nacional — ltl
blon e Gávea.
.-,
4" BATALHÃO
Rua
2» ZONA
HUMAITÁ
que não figuram no Guia de Asslnan6.4 CIRCUNSCRIÇAO — Rua Dom Manuel. 25 — Números
Humailá, 126 - Tel.! 228-12.14
tes - 101
de
Centro. Atende residentes na freguesia
'-•
Praja São Salvador. 4
Santana.
¦
CATETE - POSTO 9
Comunicações de Defeitos — Consertos — 10.1
_ Tel : 235-1234.
Informações sobre novas Instalações, mudanças
7.» CIRCUNSCRIÇAO — Av. Paulo de Frontin.
etc. - 1*5
—
Tel.:
228-1450.
Abrange
Rio
Comprido.
75
d«
Xavier
Rua
PÒSTO 11
COPACABANA
Teresa' e Estácio.
Santa
— Centro rie Controle e Sr.
«ADIOPATRULHA
225-1234.
:
Tel
Silveira, 120
gurança — Rua da Relação, 42 — 2o andar —
de
Bonfim,
Rua
Conde
CIRCUNSCRIÇAO
8.4
Rubens
Vaz,
Major
Kua
Tel.: 234-2018
GÁVEA - PôSTO 12
214 — Tijuca — Tel.: 248-4274. Abrange TIJuIM - Tel.: 227-1234.
ca, Praça da Bandeira. Alto da Boa Vista, An- RADIOPATRULMA - 2S4-2020 - 234.2010 - 3.» ZONA - 5° BAdarai, Grajaú, Vila Isabel, Indo até ss ruas
JPA: 14 - BNG: 1073 - 1074 e 1075 — CGIi;
PRAÇA DA BANDEIRA
— JeL:
22S - STC: 88
próximas- do Cinema Santa Alice, no Engenho
TAMIAO — Pi-»S» «1« Bandeira, 156
|lj lj WM Wj,
N«\o,
Telefone: 254-2225 c 254-ld?4
248-1234.
SAO JOÃO DE MERITI - HOSPITAL SAO JOÃO
DE MERITI, tia* — Tel.: 2230.

CORPO DE BOMBEIROS

¦
'«>

E1EUD

DESTACA
SEU ANÚNCIO
242-1223

JORNAL DB SERVIÇO -- Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de 1970

Horóscopo
**/.->,

Use o poder desta página
para fazer bons negócios

ü

CÂNCER

ÂRtES
t

\

21 de março •

21 de junho o

20 de abril

21 ds julho

Bu bem que avisei: vença a timidez
e a conquista será fácil. Agora é sair para outra, que com aquela não dá mais pé.
Compensação: loteria ou tômbola em número pra ciiYiã, da iercein» de*èiiati Trabalho apresentando oportunidades de promoções. Noite negativa.

m

TOURO
21 de abril a
20 do maio

Papo firme: até as lüh novas noticias
sôbre' -heranga de parente longínquo que
você nem se lembrava mais. A noite não
atenda telefone, porta, etc. Cautela com
sua saúde: não abuse demais do álcool e
e do fumo. Viagem pode, desde que de
''
avião.
"¦ ¦' •'
;

Prepare-se para receber notícias de
velho amor qne quer voltar. Se esta é
realmente a pessoa de quem você gosta,
decida-se logo. Procure firmar-se no trabul ho atual, pois há possibilidades de ganhos altos para breve. Modere-se no beber.
e câner: com esse calor não há galo que
a«iiente.

m

BALANÇA

_ü
ai 1

23 de setembro a
22 de outubro

Dia negativo paia amores clandestinos. Qualquer passo em falso poderá gerar aborreci mentos domésticos de conseqifêiiciàs mais do que previsíveis. Fique
com a sua. Atinai, ela lhe é fiel. Se sentir qualquer dor na espinha, vá ao médico
iiicontinente.

LEÃO

ESCORPIÃO

22 de julho a

23 de outubro a

22 de agosto

21 de novembro

Desculpe decepcioná-lo: certa jogada
arriscada que você está tentando no trabalho não vai dar certo. O melhor mesmo, por enquanto, é se contentar com o
dinheiro pouco, porém certo, que vem recebendo. Quanto maior.o pulo. maior o
tombo. Saúde, piorando, piorando.

SAGITÁRIO

21 de moio a

23 de agosto a

22 de novembro

20 de junho

22 de setembro

Nem se um gato preto passar em sua
frente ou se o caminho f6r por baixo da
escada seu dia será nefasto. Príncipe encontado apresentando as credenciais, hoje.
Pessoa de Sagitário ou Touro procurando
intrometer-se em assuntos particulares.
Não- dê ouvidos.

Nervosismo na parte da manhã motivado por certa decisão que você terá que
tomar ainda hoje. Nada há para temer,
meu irmão. Os astros lhe darão guarida
na hora exata. Vá. veja e vença. Dia totalmente impróprio para viagens por mar
e ar.

E

CAPRICÓRNIO
22 da derembro a
20 de laneiro

Recado: favor telefonar pai* a seu
amor entre três e quatro da tarde. Consr*lho: entre uma ironia e outra, descubra a
verdade nos olhos. Opinião: aa portas,
quando bem fechadas, só se abrem com
chaves. E daí? Um caco de ternura do ciepúsculoj inicia mais.

Il

Hoje não está nada bom: aborrecimentos no lar e no trabalho motivados,
ambos, por mal-entendidos. Evite falar demais para não piorar a situação. Com a*
pessoa amada, também, há possibilidade
de crises nervosas,'.cenas de ciúme em via
pública e outros babados, olho nela. .

VIRGEM

GÊMEOS

_Hl

Vjiujjji

AQUÁRIO
21 de iiineiro

a

19 de fevereiro

Exclusivamente para as que se en con tra m em catado luterttse-ttte'. enjôos
pela manhã, depressão à tarde, melanco.
lia à noite. Após o sono passa tudo. Náo
há raxáo para se preocupar, no momento,
com as finanças. Açougueiros aumentando
as vendas no varejo e no atacado.

PEIXE
20 de fevereiro rj

a

21 de dezembro
Dia propicio para legalizar a situação
da companheira (sè- possível). O.; estivadores poderão obter ganhos altos se persistirem no trabalho. Pessoa de Alies querendo manter relações amistosas com você.
Das duas. uma: ou você acaba- logo com
essa fofoca no trabalho, ou ela O fofoca)
acaba com você. "

20 de março
lfi preciso estar alento e forte para
enfrenta'!' os problemas de ordem financeira que ocorrerão durante o período. Nada de afobação. Sorrisos para a pessoa
amada quo hoje estará no ponto. Rifas e
lómbolas podem ser tentadas na.*, demenas
altas.

ANUNCIE NO JORNAL DE SERVIÇO PELOS TELEFONES:
COPACABANA: 237-1832; CENTRO: 252-6156; MÉIER: 229-3745; TIJUCA: 234-9265; SÂO CRISTÓVÃO: 234-6084
VERTICAIS: 1 — Chicote feito de' uma só
HORIZONTAIS: 1 — Poeira. I — Glândula
mamaria. 5 — Pena. 8 — Raiva, póler». 8 — tira de couro. 2 — Na' parle auperior, ji — Kn—
carapin'ado
(cabelo). 4 — Milho torrado, ft —
Vamo deserto dk Mongólia.
Assim neta. 10
alguém. 8 — Pedra,
12 — Rio d» Sibéria. M — Oe outro modo. 15 Coisa com qui* ae seduz,
—
tupi-guarani.
em
7 — Kscavaçao mais ou ine.
Peixe rt» famiU» dos eocombrMeos. 17
nua
lan**,
iee*5pèr
aa
águas que escorrem
para
apelo
do
nome.
InterJeicSo: resposta ao
'—
"P". 3 — do terreno adjacente. • —' Alameda.
1»
CoVaOlTTCAlS: 1 — Nome da letra
mulheres
an
usam
—
—
berlutà
como adorno o
que
O que ri*»Muito bom. ;i
Tonalidade. 4
—
—
dos
agasalho
ombros.
IU
rabo.
17
—
Sem
—
ietio.
do
ab
7
Fruto
Gratuito,
piriimo*. 5
» — P_'« da* múmias. II — Ca rilalivo. I» — Que vm. que presenciou" lt — Pessoas que tem
—
vol**
_ü
—
assembléia,
rtiima
Querido por preGemido.
SíiiiImiIii químico do béiiò. 18
dUeção. 22 —•• Sumo. 25 — Um doa nomes do
Cliplill) 2.r, — Lista, relação. 28 — Anel.

PALAVRAS
CRUZADAS

RESPOSTAS DO N* ANTERIOR

PARA PRIMÁRIOS

fl

.

f?

I

*

WM

ZB!I~__Z
12

13

—i iT-

I -

- * i

*

||Í4

ti

-~~~

ht____r

IIOK.: páruu — snlerte — bob» — gira —
.lar *- dólar — erétil — ataúde — álamo — mui
Iteno — dir» — reinado — louro. VRItT.:
— soar pobre — aló — rc -- iirgola — útil
era — blefar — ai reio — dito -- tamoio - Aminu Primado — dtirn
le,- — anel — dar - '—
rios — HOR.: adiar — ave — tio
póstumo
rimar - usar —- matagal — cm:ji — Ita — aronpruma. VBHT..- avó — des — atum -- r'rna
mo — covola -- tara - s;»c» — atar - '-íiin —

Sübtiiiílo i«r « esorover, V. i»<>íJl*(ú ter
uma pnifissão bastante ruuiloa», lume'a *
mu Ho procurada. Diploma' ic.gi-i.v-do ua 1 .
ii*i Medicina, valido cm Indo Território Na*
cional. podendo lei consultório em seu pró»
A mais baixa do
prio nome. Mensalidade
Sul: Av. (tio Branco,
Rio. Inicia — Zona
'/«na
Norte: Pr, Bai-iu de
em IS Fev0.
Drumond, em ao fev». Inf.: Tel, i4í-r>72",
4»»1
das J ú» 18 hs.
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PARA INTERMEDIÁRIOS
HORIZONTAIS: l .. Bofetada. 5 - Falha.
ravharíur.i em vidro ou louça, i) — Casual; imprevslo. III -- O qut' se varie d» casa e em
fora.
Sfi.il Indo o que não presta e sr joga
II — Antiga embarcação de vela e remos. 12 —
criança
ajuste
Mulhei que nmnmentu por
Vo-/. nara enxotar galinhas. 14
alheia. U
f;iilo de ilor. lã — Aéreo, denvairodo. líl
Habitação coletiva de Indios. 21 — Artigo
masculino, plural, 23 — Símbolo químíro do
berilo. .1—0 mesmo que alume. 26 — Criança;
menino, 2» — Levantar vôo. 29 — Posto de
cócoras. ¦'«' — Aiielido femtnlao l__üur. 21 —
_ wiiusa açude nordestino.
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JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de 1970

8

Cinema
Lançamentos0

MARCELO ZONA SUI. — (Brasileiro) —
(Direção de Xavier de oliveira). — (ConStepan Nercessian, Françoise Forton, Lula,
Susana Magutl, .Francisco Dantas • Neila
—
Tavares). — (Livre). — Nos Cinemas:
Metro-Copaoabána — Coral — Metro-Tijuca
— Alfa — Bruni-Méier — llio-Palace e Lagàa Drive-In. .
A MULHER DE TODOS — (Brasileira). —
(Com
(Direção de Rogério Sganzerla). —
Helena Ignez, Jô Soares, Stenio Garcia, Paulo Vilaça, Antônio Pitanga e Teima Reston). —(Proibida att-lS anos). — Nos Cí«lemas: — SSo lariz — Miramar — Império
r-2 Madrid • Santa Alice.

* *
fl VINGADOR SILENCIOSO — (Thf Great
Sllence) — (ltalo-Francês) — (Colorido). —
—
(Com
(Direção de Sérgio Corbucci).
e
Jean-Louis Trintignant, Kiaus Kinski
—
—
(Proibido
(Western).
Frank Wolfí).
alé Is anos). — No Cinema: — palácio (Cilielàndia).
»..'»:.?

não estiver pasRoteiro oficiar de todos os filmes em exibição na GB. O cinema que
alterada Faça
sando o lilme aqui anunciado está. com a programação
|Ma;eo|amaçao
telefone 243-1969.
ao Instituto Nacional de Cinema, setor de fiscalização pelo

10-horas da manhã). — Aos domingos e ferrados: — (Festival Infantil)
C1NEAC-TRIANON — (Av. Uio Branco. 181)
(242-6024) — Enfim. Sós Com o Onlio
FESTIVAL — lAv. Uio Bronco, 151») — ..••••¦
(252-2828) —.Mayerling — (Proibido até 14
anos).
FLOHIANO — (Avenida Mar. Floriano, 130) —
(243-9074) — Os Delicados — Assassinos de
Aluguel — (às 15,10 e lOhOõinin) — (.Proibido até 18 anos)
MARROCOS — (Rua Pedro 1, 9) — (222-7979) A Arma de um Bravo
PRESIDENTE — (R. Pedro I, 19) — (242-712")
Aventureiro dó Pacifico — (Livre)
SAO JOSÉ — (Pç. Tlradcntes, 3) — (242-0502)
Mayerling .— (Proibido até 14 anos)

Catete
A/TECA — (Hua do Catete, 248) — (245-8613)
Onde Termina o Inferno — (is 14, lt, 18,
20 e 22 horas) — (Proibido até. 14 anos)
CONDOR-LAKGO DO MACHADO — (L. do
Machado, 29) — (245-7374) — Hol A Face
de um Criminoso — (ás 14; 16, ,18, 20 e 22
horas) — (Proibido até 18 anos)
POLITEAMA — (Largo do Machado, 19). —
(225-1143) — Vivo Pela Tua Morte — Adeus
Amigo _ (às 14,10, 17,55 e 19h40mln) (Proibido até 18 anos)
SAO LUI» — (Rua do Catete, 315) — (225-7079)
A Mulher de Todos — (às ,14, 15,40, 17,20.
19, 20,40 e 22li20min) — (Proibido até 1»

ANJOS DO INFERNO — (Devll's Anrels)
ítllOS)
— (Americano) — (Colorido). — (Direção
de Daniel Haller). — (Com Jolm Cassavetcs,
—
(Drama
e
Nal
Bonctl.
Beverly Adams
Flamengo
Policial). — (Proibido até IS ano»). — No
Cinema:.— Ricamar.
BRUNI-FLAMENGO — (Praia do Flamengo) Mayerling — (às 14, 16,40, 19,20 e 22 horas)
» *
(Proibido até 14 anos)
KELLY — (R. Sen. Vergueiro) — Romeu e Ju—
He
Hol(lf
DO
PATiBULO
CAMINHO
lieta — (Proibido até 14 anoa)
lers, Let Hin G»l) - (Americano) — (Co- PAISSANDU — (Rua Senador Vergueiro. 35) —
"O Evangelorido). — (.Direção de Charles Martin). —
Festival, um filme por dia: —
— (às 14, ,16, 18,
(Com Dana Wynter, Raymond-St. Jacques
Hão
Mateus"
lho
Segundo
« Barbara McNair). ¦— (Drama). — (Proibi20 e «2 horas) — (Proibido até 18 anos)
do «té IS anos). — No Cinema': — Odeon
(Cinelàndia).
Botafogo

........
MIRAMAR - (R. Gen,£_Arttóas.,14)j-_ (às M,
(247-9881) - A Mulher de Todos
(Prol15,40, 17,20, 19, 20,40 e 22h20mln)
. ,bido até 18 anos)
303)
de
Pirajá
(Rua Visconde
PIHAJA
— us
(•247-2668) — Assassinos de Aluguel
•Delicados - (»• 13.10, 16,55, e MhHmin)
anos)
18
(Proibido até
POEIUA-1PANEMA -

Tijuca
ART-PALACIO TIJUCA - (R. Cd. de Bon-,
fim, 406) - (254-0195) _ Aqueles Fanlàstl-e
cos, Loucos Voadores - (às 14, 16, 16. 20
22 horas) — (Livre)
AMÉRICA - (H. Cd. de Bonfim, 334) - —...;:.
(as
(248-4519) — De Caniço e Samburá
14, 16, 18, 20 e 22 horas) — (Livre)
—
—
Ávila)
Major
(Rua
PESA
B11UNI-SAEN8
Aventureiro do Pacifico — (Livre)
- (Proibido
B HIT ANI A — Romeu e Julieta
até 14 anos)
BRUNI-TIJUCA — Ao Mestre Com Carinho
(Proibido até 10 anos)
- ,.-,.
CARIOCA - (R. Cd. de Bonfim, 338)
aa
(228-8178) — Tem Um Homem i)a Cama 22
c
20,10
18,20,
lll,30,
—
Mamfie!
(4s 14,40,
horas) — (Proibido até 10 anos)
COMODORO — Chitty Chitly Bong Ban* — IO
Calhambeque Mágico) - (às 15, 18 e 21 horas) — (Livre)
MADRID - (R. H. LôbO, 170) - (""-"M' jj
A Mulher de Todos - (às 15,40, li,20, 19,
20,40 e 22h20min) — (Proibido até 18 anos)
366) METRO-TIJUCA - (Tt. Cd. de Bonfim,
— ias 14,
(248-9970) — Marcelo —Zona Sul
(Livre)
16, 18, 20 e 22 horas)
- (248-1032) OLINDA - (Pç. S. Pefia. 51)
20 e 22 horas) 18,
—
16,
14,
Teorema
(às
(Proibido até 18 anos)
hoHIO - Mayerling - (às 14,, 16,40 19,20 o 22
ras) — (Proibido até 14 anos)
ROMA - (228-4004) ,
8ANTO AFONSO
,.
„Roliltson
, ,
TIJUCA — (218-9613) — O Fantástico
Crusoé — O Drama do Deserto — (às 13,30,
17 e 20h30min) — (Livre)
TIJUCA-PALACE - (R Cd. de Bonfim, 214) —
O Amor — (às 14. 16, 18, 20 e 22 horas)
(Proibido até 18 anos)

BOTAFOGO — (Rua Voluntários dn Pátria, 35)
— (226-29,50) — A Mulher do nio —-. làs
ONDE TERMINA O 1NFEHNO — (Ramon
17,30, 19,20 e 21hl0min) — (Proibido até 18
—
—
—
(Colorido).
II Messlcano)
(Italiano)
anos) .
(Direção de Maui-izlo prsdeaúx), — (Com BRUNI-BOTAFOC.O — (R". Voluntários da PaRobeit Hünclur, Wilma Lindaínur e José Tòrtria, 335) — (228-6072) — Ao Mestre Com
res). — (Western). — (Proibido até M
Carinho — (Proibido até 10 anOs)
anoa). — Nos Cinemas: — A/.teca -r Bru- CAPRI — (R. Voluntários da Pátria)-— Butch
Jil-Rio Branco — Bruni-Engenho de Dentro
Cassldy - (às 13,20, 15,30, 17,40. 19,50 c 22
« Ilermidti.
horas) — (Proibido até 14 anos)
COIIAL — (Praia de Botafogo) — Marcelo Zoi
*
*
*
na Sul — íàs 14, 16/ 18. 20 e 22 horas) —
r
(Livre)
— (246-7218)
PEDRO DIABO AMA ROSA MEIA-NOITE ÓPERA — (Praia de Botafogo, 340)
—
Amor — (às 14, 10, 18, 20 e 22 horas) —
O
de
Miguel Fa— (Brasileiro).
(Direção
(Proibido até 18 anos)
ria Júnior), — (Com Susana Morais. Paulo
SCALA — (Praia de Botafogo) — Aventureiro
César Perio e Hugo Carvana).
do Pacifico — (Livre)
VENEZA - (Av. Pasteur. 184) - (226-5843) _
Continuações
Perdidos na Noite — (às 13,20, 15,30, 17.40.
19,50 e 22 horas) — (Proibido alé 18 anos)
—
C«iwNA
NOITE
(Mlonight
PERDIDOS
boy) — Cinema: Veneza.
, is?-,..*..
Copacabana
... 4.^..
Cassldy) —
BUTCH CA8SIDY — (Butch
AnT-PALACIO COPACABANA — (Av. CopaCinema: Capri.
(.¦abana, 759) — (257-2795) — Um Noivo do
Outro Mundo — (às 14, 16, 18, 20 e 22 horas)
JAMAIS FORAM VENCIDOS — (The Un(Proibido até 14 anos)
defented) — Cinema: Hian.
ALASKA — (Avenida Copacabana) —
— (R. Barata Ribeiro)
—
BRUNI-COPACABANA
—
noCinema:
(Winning)
500 MILHAS
Ao Mestre Com Carinho.— (às 14, 16, 18.
>y.
—
22
horas)
20 e
(Proibido até 10 anos)
— (Av. Copacabana, 680). - Das
UM NOIVO DO OUTRO MUNDO — (La Ra- CINE-HORA
14 às 18 Horas:'— Atualidades — Desenhos
K»/.7a Del Bersagller») — Cinema: Ait-PaViagens e Comédias. — (Iniciando a temlácio Copacabana.
— Das 19
porada com o Gordo e.o Magro).
horas em diante: — (Filmes de longa-meHO A FACE DE UM CRIMINOSO — (Ho)
tragem): — "Os Beijos" — (Proibido até 18
Cinema: CohdpríLargo do Machado.
ano»)
,
.'",,..
CONDOII-COPACABANA — (R: Figueiredo MaCinelàndia
— Erotlssimo —
—
(257-7661)
286)
galhães,
(às 14,30, 16.20, 18,10, 20 e 22 horas) — U'rol'
bido até 18 anos)
CAPITÓLIO — (Praça Floriano', r.l) — (222-6788)
Copacabana)
Tem Um Homem na Cama da Mamãe!.— CARUSO-COPACABANA — (Av.
Mayerling — (Proibido até 14 anoa)
(ás 14,40, Ki.30, li),20, 20.10 e 22 hoÇa?) —
¦— (Av.- Copaíabana.
801) —
COPACABANA
(Proibido ate 10 anos)
—
dandlil. 2)
(Praça Mahatma
(257-5134) — Tem Um Homem na Cama da
ODEON —
Mamãe! — (às 14,40, 16.30, 18.20. 20.10 e 22
(222-1503) — Caminho do Patlbulo — (às
14, 16, lf), 20 t 22 horas) -^(Proibido até
horas) j — (Proibido até 10 anos)
18 ânus)
FLÓRIDA - (237-7141) 1MI'»HI(> — (Praça Floriano, 19) — í222-!).148| PARIS-PAI.ACE — Romeu e Julieta — (ProibiA Mulher de Todos - (às 14. 15.40, 17,20.
do até 14 anos)
Copacabana.
19, 20,40 e 22li20n>inj — (Proibido até 19 METRO-COPACABANA - (Av.
—
anos)
749) — (237-9898) — Marcelo Zona Sul
—
(Livre)
METIIO-BOAVISTA -- 'Rua do Posseio. 62-B)
(às 14, 16, 18, 20 e 22 horas)
Júlio Césor — (às 12.40, 15, 17.20, i'),40 e HIAN - (Av. Atlântica, 2964) - (236-6114) Jamais Foram Vencidos - (às 14,'40, 17. 19,.»0
22 horas) — (Proibido até 14 anos)
e 22 horas) — (Proibido até 14 anos)
PI.AZA - (Hua do passeio, 78) — (222-1007) —
—
14,
18,
20
16,
e 22 BICAMAR - (237-9932) — Anjos do Inferno —
Tcorcma
(às 10, 12,
horas) — (Proibido até 18 anos)
(às 14, 15.40, 17,20, 19,;20,40 e 22h20min)
—
(Proibido até 18 anos) ¦
PALÁCIO — (Rua do Passeio, aa) — (222-0838)
O Vingador Silencioso — (às 14, 16, 18, 20 e RIVIERA — (247-8900) —
—
ROXY — (Av. Copacabana. 945) — (236-6245)
22 horas) — (Proibido até 18 anos)
500 Hilhas - (às 13,10,. 15.25. 17,40, 19,50 e
PATIM — (Pç. Floriano, 45) — (222-8795) —
22 horas) — (Proibido até 14 anos)
O Amor _ (às 12, 14, 16. 18. 20 e 22 horas)
(Proibido até 18 anos)
1HVOI.I — (Rua Alcindo (iuanabara) — Eu. Jardim Botânico
Mulher N.» 2 — (às 14, 16, 18, 20 e 22 horas)
(Proibido até 18 anos)
j
Botânico, «74) —
JUSSARA — (Rua Jardim
¦—
KEX — (R. Álvaro Alvim. 37) - (222-6327) —
(226-6257) — Encontro Fatal em Lisboa
e
—
15,
19
17,
(às
Ringue
Os Demônios do
(às 14,20, 16,10. 18. 20 c 22 horas) — (Prol21 horas)
bldo até 10 anos)
Dantas, 45-A) —
VITÓRIA — (Rua Senador
(242-9020) — Krakatoa, O Inferno de Java
— (às 13,20, 16, 18,40 e 21h20inln) — (Prol- Lagoa
I
I
bido até 10 anos)
I AfiOA DRIVE-IN — (237-3589) — Marcelo Zana Sul - (ás 20,30 e 22li30min) — 1 Livre)

Centro

Ipanema e Leblon
BRUNI-RIO BRANCO — (Praç* II dc Junho.
12-A) — (243-1639) — Onde Termina o InBRUNI-U»ANEMA — (226-6072) — Mayerling —
(erno
(Proibido até 14 anos)
CINE-ARTE DO MUSEU DA IMAGEM E DO
LEBLON — (Avenida Ataulfo de Paiva, 391-B)
14.40.
—
—
Sub15fl
(227-7805) — O Bastardo — <í*
Branco,
Rio
—
(Av.
CINE-HORA
16.30. 18.20. 20,10 e 22 horas) — (Proibido
10I0) — (252-7707) — Atualidades. — Dcse—
até
às
18
anos)
(Desde
• Comédias.
nho» _ viagem
'¦
-.-...'
u. -í r . v:

moca BONITA — (Con).' Resid. do IAPI de
Padre Miguel) _ A Mulher do Rio _ (âs
19,10 e ai Abras) ~ (Proibiclo.até 18 anos)
MELLO _. (Estrada V&__*,*)•-..Carvalho)
Ao MestrÍTOom Cerihho. ~ (»«. 18,• H. 19
10
anos)
e 21 horas)*-- (ProlbWn ;atê.
ÇHua Pr. AuPALÁCIO CAMPO GBANDB.;-»
— -'
_•
_
gusto Vaaflòncelo», 189) (Rua Dark de
PALÁCIO mGWNOPOLW
MayPALÁCIO VITÓRIA.— (Rua. Conselheiro
' rlhk739ê) - (Í4Í-OT1) - CarFelipe
(Rua
PALÁCIO SANTA.CRU*
(230-1060)
PARAÍSO - (Praça das Nações, aoj
PARA-TODOS - (Rua Arquias Cordeiro, 350)
— (229-5191) — O Amor—-(às M. 10, 18, 20
e 22 horas) —' (Proibido até 18 anos)
REGÊNCIA - (Ruairnaní: Cardoso,^ 88)— (âs
(229-8215) — Ao Meítre^Com Carinho
até Iff ano»
15, 18 e 21 hóraa) — (Proibido
¦Bom;i.Retlro,,739) —
—
d»
(Rua Barão
Real
';
7
(229-3407) — ,"
REALENGO — (Rua General. Se*efredo, 182) —
•¦¦-¦¦
'; ¦¦¦• i
(BNC3-472) —
„ „ ,
RIDAN - (Av. Suburbana, 775) — (Abolição)
RIO-PALACE — Marcelo Zona' Sul fe» (às 14,
10, 18, 20 e 22 hora») — .(Livre) ,,
RIACHUELO — (Ru« 84 de Maio, 437) —
,
(249-3328)
ROSÁRIO — (290-1889) - Desejo Insaciável —
— (Proi(âs 15,30, 17,20; 19,10 e 21 horas)
bldo até 18 anos)
—
de
—
A
Mulher
SANTA ALICE
(238-9993)
Todos - (às 14,50. 16,30, 18,10, 19,50 e ....
21h30min) — (Proibido até 18 anos)
SAO PEDRO — (289-*4181) - Mayerling - (Proibldo até 14 anos)
SAO GERALDO - (230-9282) —
TAOUAHA — (Jacarepaguá) —
TRINDADE — (Avenida J080 Ribeiro) —
(249-3838) —
TOPOS OS SANTOS — (Rua Getúlio) —
(249-0300) —
VA/, LOBO — (229-8198) — Na! Solidão do Desejo — Calibre 45 - (ás 17,30 e 20h45min) (Proibido até 18 anos)
VISTA ALEGRE—
VITÓRIA — (BNÜ-885) — Deu a Louca no Mundo - <ès 15,20, 18,10 a 2Í horas) — (Livre)

Grajaú
BRUN1-GRAJAC - (R. .losé Vicente.— 56)
(Proi(238-1311) — O Ouro de Mackena
bldo até 18 anos)

Vila Isabel
—
VILA ISABEL — (Av. 26 de Setembro, 425) —
(238-110) — Entre d Desejo e a Morte
(às 15, 17, 19 e 21 horas) — (Proibido até
18 anos)

São CristÓYÕo
FLUMINENSE — (Campo de São Cristóvão, 105)
(228-1404) — OS Paqucras —, Marrocos 7
(às 17,30 e 21 horas) — (Proibido até 18
anos)
NATAL - (Rua Bela. !H8) — (248-1480) Trágica Sentença — A Face «a Corrupção
(ás 17,30 e 20h50min) — (Proibido até 18
anos)

Subúrbios
ART-PALACIO MÉIER — (Rua Silva Rabelo. 20)
Mayerling — (às 14, 16.30, 19 c 21h30min)
(Proibido até 14 anos)
Padre
AIIT-PALACIO MADUREM A — (Rua
Manso, 180) — Mayerling — làs 14. 16,30,
19 e 21h30min) — iProibido até 14 anos)
AUDITÓRIO —
ALFA (229-8215) — Marcelo Zona Sul _ (às
14, 16, 18, 20 e 22 horas) — (Livre)
ANCHIETA — (Estrada Marechal Alencaslro
Guimarães, 4211)
BRUNI-MÉIER — (Rua Amaro Cavalcanti, 105)
(229-1222) — Marcelo Zona Sul — (às lã,
17, 19 e 21 hora) — (Uvre)
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO _ (Hua Adolfo
Bergamlni, 50) — (229-4136) — Onde Termina o Interno
BHUNI-PIEDADE — (Rua Padre Nóbrega, 16)
(229-6532) — Mayerling - (Proibido alé
14 anos)
CACHAMBI — (Rua Caehambi, 345-A) — ....
(249-8401) — Noites de Amor— Dias de
Contusão — (às 17, 19,10 e 2lh20min) —
.(Proibido até 18 anos)
CAIÇARAS — A Face do Demônio — Uma Noite com Daniela
CAMPO GRANDE — (Rua Campo Grande, 830)
(CGR-828) —
COLISEU — (Hua Ministro Edgard Romero, 37)
(229-8753) — Eu, Mulher — Adeus Texas
(às 14, 17,20 e 20h35mln) — (Proibido ale
18 anos)
CRUZEIRO — (Rua Padre Januário) (Inhaúma) —
GUADALUPE — (Avenida Brasil, 28.536) HF.HMIDA - (CETEL 93-1182) _ (Rua da Felra, 244) — Onde Termina o Inferno — (Prol.
bldo até 14 anos)
IMPERATOR — (Rua Dias da Criu) — (Méier)
A Mulher do Rio — (às 15,30, 17,20. 19.10
e 21 horas)
IRAJA — (Estrada Monsenhor Felix, 454) —
(229-8330) — Pára, Pedro 1 — Somente os
Fracos se Rendem — (às 17 e 20h50min) —
(Livre)
LEOPOLDINA — (Rua Ibiapina, 41) — (Penha)
F.B.I. Contra a Máfla — Na Solidão do
Desejo — (às 15,10 e 19h05min) — (Proibido
até 18 anos)
MAUA — (Rua Dr. Euclldes dc Farias, 27) (230-5056) — O Amor — (às 14, 16. 18. 20 e
22 horas) — (Proibido até 18 anos)
MARAJÓ — (Estrada Jacarepaguá, 7718) — ....
(CBTEL 92-1889) —
MASCOTE — (Rua Arquias Cordeiro. 324) (229-0411) — Teorema — (às 14, 16. 18. 20
e 22 horas) — (Proibido até 18 anos)
MATILDE— 'Estrada do Retiro, 109) — Majerling — (Proibido alé 14 anos)

Ilha do Governador
ITA MAR — ((Í0V-158) —
M1SS1SSIPI

Niterói

t -.;•

ARTE-UFF — (2-7998) —
CENTRAL — Os -Pàra-QuedtsttM Estão Chegando! — (às 14, 16, 18, 20 e 22 horas) — iProibldo até 18 anos)
ÉDEN — Uma Winchester Entre Mil — Daposa do Sinai — (âs 17,30 e 19b20min) —
(Proibido até 14 anos)
KAllAI — Perdidos na Noite — (às 19.50 e 20
horas) — (Proibido até 16 anos)
ODEON —Meu Revólver é Minha Lei — <às
14.40, 16.30, 18,20, 20,10 e 22 horas) — (Proibldo atí 18 anos)
SAo BENTO — Mayerling — (às 14, .16.30, 19
e 21,30 horas) — (Proibido «té 14 anos)
SAO JORCE — Mayerling — (Proibido até 14
anos)

Petrópolis
ART-PALACIO PETRÓPOLIS;— Mayçrllng —
(Proibido até 14 anos)
CAPITÓLIO — (2626) — Serviço Secreto a Italiana — Meu Revólver é Minha lei — (às
15.50 e 19h20min) — (Proibido até 18 anos)
DOM PEDRO — (3400) — Ringo, o Cavaleiro
Solitário — (às 15,50, 17,40. 19,30 e 21h20min)
— (Proibido até 14 anos)
PETRÓPOLIS — A Mulher de Todos — làs 15,
1640. 18.20, 20 e 2lh40min) — (Proibido ai*
18 anos)

ROTEIRO INFANTIL
AS AVENTURAS DO PEQUENO POLEGAR —
Adaptação livre do conto de Perrault feita por
Iclemar Nunes. Dlr. de Luis Mendonça. Com
Yara Vitória, Alexandre Marques, Ivo Seta,
Vitória Santana e outros. Teatro Gláucio Gll,
Praça Cardeal Arcoverde. Tel.:-237-7003, sáb
e domingo, às 16h. Distribuição de balas «
revistas da Ebal.
.' .,--.,
O COELHINHO PITOMBA — De Milton Luis.
Teatro de Arena da Guanabara. Largo dn Corioca. Tel.: 232-9879. Dom. às 15h30mln.
PLUFT, O FANTA8MINHA — Novn montagem
da peça de Maria Clara Machado. Dlr. de
Maria Clara Machado. Com Lúcia Maria Ac.
cloli. Mònlca Laport e outros. Ipanema. Rua
Prudente de Morais, n? 824. Tel.: 247-9794.
Sábados e domingos is 16h30mln.
AR BETERRABA8 DO SR. DUQUE — De Osonr
Von Pfuth. Dlr. de Eugênio Qui. Produção
do grupo Os Atores. Cine-Teatro Poeira, Pça.
Gen. Osório. Sáb. âs 15b e 16h30min e dom.
às 15 horas,
O

SAPATEIRO DO REI — Musical Infantil.
Texto e música de Lauro Gomes e Diana
Franco. Dir. do autor, Copacabana. Av. Copacabana, 327. TeL: 257-1818. Sábados ás 16
horas e domingos às 15 horas.

TEATRO DE BONECOS DE ILO E CEDRO —
Dois espetáculo» diferentes i disposição das
crianças. Aos sabe. âs 17b30min Frente ao
Pórtico Encantado e domingos às 16 • às I7h
30min. Concerto para 03 Mais Pequenos. Tea*
tro Arrelequlm; R, Nascimento Silva, 436. Tel.
227-2153.
FILMES E COMÉDIAS — Sábtuloa e domingos, âe
16b, no CUM Lagoa Dclte-In.
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melhores espetáculos

Chico Anítio prorrogou seu contrato no Teatro Ginástico até o dia
15 de abril. Incrível o continuado
sucesso desse mtneífaado. Depois
de nove meses no Teatro da Lagoa, botando gente pelo ladrão,
vem para o Centro da cidade e
continua esgotando lotações. Isto
vem provar, mais uma vez, que
i essa história de que "o teatro mor"gênios"
*reu, no too" é balela dos
-E
não me veThcompreendidos.
nham dizer que Chico não faz um
gênero teatral.*Não é o número
de pessoas em cena, nem a presença ou ausência do seore musical
que define o gênero. Show-tam*
bém é teatro,
VMWVVvwyvvvv«*^^A**^^^AM^w,^*»*vvy<*i
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Em cartaz no Teatro Princesa
Isabel a peça. AGENDA CONFIDiz a camareira que
DENCIAL. "Windsor
e Adriano Reys,
Márcia de
os protagonistas, dão uma média
de 38 autógrafos por sessão.

luO público Mb* o que quer. Um Neuza Amaral), Vânia Melo (no
"Lago.
exemplo em retrospectiva, para gar de Tânia-Scher) e Mário
que os mais emotivos se acalmem. Se êste não puder ir, o ator Sérgio
Eva Todor montou, o ano passa- de Oliveira (diretor-artísticò da exdo, d. vaudeville olho n'Anrt«lia, cursão) fará o seu papel.
ganhando grande público; a seguir,
montou aquela catastrófica, chatérrinia, inconcebível Celestina e
não viu a presença do público nem O imprevisível no teatro: Agudo
na estréia. Diante de peças como ¦Ribeiro sacrificou-se durante dois
Celestina e outras da mesma faixa, meses de ensaios, aprimorando o
seu espetáculo para o Teatro da
o teatro não morre. Suicida-se.
Praia e o resultado'foi aquele que
vocês se, lembram; Baden Powell,
contratado a laço, na hora do deFrank Sinatra, despedindo-se do sespêro. com pouco tempo para en*
Teatro Copacabana, estreará dia saiar, deu aquele banho na noite
cinco de março no Teatro Leopol- de estréia, em época ingrata, numa
dina, de Porto Alegre, com o se- quinta-feira de cinzas. Da noite
para o dia transformou-se na granguinte elenco: Madame Morineau,
Otelo Zeloni (substituindo ' Paulo de atração da temporada. Se pediGracindo), RenSta Fronzi (idem rem a um computador, 3> série,
Daisy Lucidi), Luís Delfino. Cléa prever uni sucesso no palco, O biSimões, Cláudio Mac Dòwell, Lú- chinlio queima a cuca ou a mufa.
cia Marina Aciolli (idem -Dilma
Molí Ferreira
Lóes), Susy Arruda (no lugar de

':¦•'•

BRIGIJÍE Blfllll i«
S0C1ETV EM BABY- DOU

Teatro Copacabana • Tel. 257-1818
(R. Teatro)
ORNSTEIN

apresenta

ÚLTIMOS DIAS

Antônio ne babo
apresentam

CHICO
ANÍSIO

w*

OSCAK

Ricardo Amaral e
t

8* MÊS!

so

MAIS

DB

300

APRESENTAÇÕES

FRANK SINATRA

IR

COM

TEMPO 7

4.815
dc João Bcthcncourt

com: Vara Cortes, Gracindo, Deltlno, Mário I.aao
e erande elenco. '
Hoje, is 21,3* lis.
Permitido a partir de 10 anos, Permitido traje
esporte. Perfeito Ar Condicionado,

¦Hréia Aaumbt is VAt hs.

FHUlMEUTt NO POEIRA, IPANEMA

6.° MÊS DE SUCESSO!

TODOS MIM

JOb2_,,js
soares ujmn{
ÚLTIMAS
SEMANAS

KSTKKIA MARCADA EM SAO PAULO
Diariamente ás MhlfOmin.
Sáiis., às 20 - T!li lOniin.
Doms., sessío iinlca ãs lüh

"TEM BANANA
NA BANDA''

Centro

, Com Neitor Montenisr. TIíBia Scher, Ary Fontoura,
Norma Suely, Valemiii.i ,0o-

Diariamente, is ílnMmlá**
¦ Sábi., àl 2*h e SKMÕmiíi .
RUI. Jangadelrus, 28,
WÊÊmÊÈiÊm
Pea. General Osório.
Re>. com antecedência na bilheteria do Teatro
ou pelo tel. Ü1--4ÜM <**« 12 ks ISh).

MaM
Mmt- ¦

mrr^m\

237-í.-.K;i
221-SÍ.H.;

•CIIICO ANÍSIO Sô N» J, com Tempo 1 — ie
Ricardo Amaral e Antônio Cabo — dlàrliimente às 21h30mlti — Teatro Ginástico —
Tel. 242-4821
CHA E SIMPATIA - TEATRO MAISON DE
FRANCE — Av. Prasldente Antônio Carlos —
Tel.: 252-3458 — Dlreç.To dc Amir Haddad Corn Teresa Rachel e Paulo Padilha. Diáriainenle iU 2(lli e S!2ht5mln. Vesperais às quin-.
tas-fel'as às 16h. Domingos, is 17h e ülh.
Atenção: Tchça-reira não lin apresentação.
EXERCÍCIO — TEATRO DULCINA — Rua Alcindo Guanabara. 17/23. Tel.: 232-5817 — Dir.:
B. de Paiva. Com Glatice Rocha e Rulimi
de Falco. As ülhlSmln. Vesperais: qtllnlnfeira, is 17h. - dominco. às 18h
AI.6, Al.O. BONECAS — Teatro Rival — Riu
Álvaro Ah-lni — Show de travestis — Dliriamente a partir das lfi horas.
SAMBANANA - Teatro Carlos— Gomes. Praoi
Musical CarTlradentes — Tel.: 22P-7.ini
—
nnvalesco estrelado por Nil/.a Magalhães

Ur,, TrtrjM

mm

Reservas!

4090:1

I.EILA DINIZ na sensacional revista

^Lmí^'7'A^AwÊ

TEATRO
da LAGOA

W-^mm I iie 3a. • a Bi.: 21,15 hs. 1
sessão única ás I
|f||in Sábado
"*
h*- ~ nom-: sevslo ¦
IVall fll
MéSf \ lmW\ nnira

às >8 hs.

^HM__^^5tÂ**^^H|

¦

Er jh***p)M
Hoe

iü 31,30 hs.

Copojcabano

TEATRO
DA PRAIA

l^^^BBEZ]

?•••!•.•.••'••

PBOOUCtó DE.GOMÍS LEAL..

Hoje W 20,3» • 22^(1 lu.

n,,

Mareia de
Windsor

l VE LEI'

JJSL

Na Lagoa, em frente i Favela.
Já qne o Juqninha é feio, ajude
pelo menos a ficar rli-o. .

JUCA CHAVES
QUE 0 LEÃO É MAHSO"

Ar condicionado —
Estacionamento seguro
| Fili.-irto ao Diners. Diariamente ás Zlhílimin
Doms., is 211'
I SJUs., is üOhSOmin.e às -'íh
inf. ie». fl tel.: Zla-HU.

is 21,30 hs.

UM SHOW INTEIRAMENTE NOVO
com MÚSICAS INÉDITAS
PRODUÇÃO

"WTá

AGENDA CONiriDENOrAt, — Teatro Prlliccsi
Isu^el -'- Prodtii;:"io: Osoai Ornstein — DíreçRo:
— Comi Mórcifl tio Wfndríon n Adiin' Morineau —' Tealro
no Reis
Prtnccsa Isibel — Tel.: ,.
2:xi-37a-l
FRANK SINATIU 4111.1 — TEATRO COPACABANA — Tel.: 23(i-633.t — Morineau. Graclndo Luís Delfino Mlirlo I.aco Dlà' lamen!»,
ÜthSOmln. Vesperal: quinta-feira, à.1 17li. »
rfmiiIniroK. às ISh
"TODA DON7,!0t^ TRM MM PAI QUE t. UMA
ProducSo: Gláuoln Gil • • Dlrocíi"
FE3PA"
Oswaldo Loureiro •— Atinei''»: Lúcia Alves,
Manoel Plniii - outroí — DIAriamente: Ülh
- Tri.: 230.83-13. Tealro Si-rgio Pflrlo.
:ini

Ipanéiva

Iloe

alô alô-

IBONEÇAS

Cl-.i ,ii

bape/v poweu

Rabi., Is
De Ia. a ta. fdr», »i ÜlhSímlo.
'Doma., na
vesp.
2MtI0ihin e 22h3«mln. Ass
às 19h c/ dese. p/ estuds. A noite, ãs 21b,

twwo wm.™»*™

proclui ,i(.

E DIREÇÃO!

MI* LE - BOSCOLI
Alt REFRIGERADO PERFEITO

RESERVAS: 227-1083

FALA BAIXO SENÃO Elf GRITO — Prnrtin-.1i
de Othi Ornslelu — Direção: Clóvis Bu"1 >
corn Msriliti Pttis t PMllo Vilíicn — tJIArlamonte S* 2lh30mlii. — Teatro Santa Ro- i
Tel 217-8(141.
COMO SE LIVRAR DA COISA — TEATRO
IPAMF.MA — Rua- Prudente de Morais, 821
Tel.: 2iI7-!17(lt — Tle ronew-o. Rubens CorriV-i —- à-! 21li30min. Só it acn-indas • tírçnsfeiras.
TEM BAHANA N'A BANDA — Teatro Poelríi
de Ipanema - Rim ,lan«a:Ielrns. 28, na Prai-1
Gencrnl Osói-ln — Atração Lclln Dinlí — Tel ¦
237-12IK1 — Diúriamcnle às 2IM0mln - (6f sabndos A-: 20h30mln e 21h30min,

Lagoa
TODOS AMAM (IM IKiMKM GOROO — TEATRO LAGOA — l.açoo P.odrlrço de Freitas —
Tel.: 227-3380 - 227-0(780 - ,Iô Soares — Tckt.-j do Mlüõr Fernandes — Dn torça ¦ textifeira, :Y. 2IIi20in|n: noa sábados, is SOh
23h30mln: e nos domingos, hs 19 e JlhlOmln.
SF.MTA OUE O LEÃO t MANSO — Juea Chivc--: - Gran.Circo PtlruWa — Lagoa «m treme
í revela - Tel' 251-lSOi.

w
¦íi

¦¦,
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I Buates - o
que vat pela madmgada
.1 F li. ¦

Atenção periferia: No próximóBimba e Julie, seráo as Dtmoiiel"Lisboale»
p-Henhèuf'. No roteiro musidia lft o restavirante-buàte
à Noite'1 comemorará o seu 5.° âni-cal algumas músicas inéditas, enversário de fundação, ao mesmotre elas Glória, Glorinha.
tempo em que será festejado o 3.°
de Lima* Miei» & Bôtcoli, com Alberico
ano de sucesso de Ellen
"também a es-Gámpàna; deveriam abrir uma buana casa. Acontecerá
tréia de nova atração internacio-te lá no Leblon com o nome de
nal da casa de Joaquim Saraiva. People, mas os jornais paulistas estão anunciando que* a ex-buate. • Pára quem não sabe a BrazucaMonza tem agora o nome de People
acaba de vir de excelente tempo-e terá shows de Mièle & Bôscoli.
rada na buate Unicórnio, de Lima, Expliquem essa, que nós não enno Peru, ô traz equipamento ele-tendemos»
trònlco da marca Fènder, um dos
melhores do mundo. '¦'¦ •' Ninguém sabe se é verdade que
-.
estreará,um musical no Teatro de
Será sexta-feira a estréia doBôlso dorLeblon. Nem o Aurimar
conjunto Â Brazuca, na buate Sy.Rocha, que antes se proecupava em
cata, em show óroduzido por Ricar-dar uma noticia por dia, tem teledò Amaral. A nossa dá noite seráfonado aqui para a redação. Por
* realização na hora do casamen-que?
to civil do compositor Tibério Gaspar com a senhorita Ana Luiza e Sargentelli abrindo o programa
Jobjbi, os presentes serão os padri-do Flávio Cavalcanti anunciando o
nhos, e as cantoras do conjunto,nôvo cozinheiro da Churrascaria

II
B

p'"-l

II

BC NÁ ONDA — Nfio há buate) do
Rio qiie não esteja -tocando Roberto
Carlos, pelo menos umas cinco vezes
por noite. O menino está com tudo
e não está prosa.

CERVEJARIA
(Chopp príto f
ou»)
CHURRASCO
(Feito na hora)
GALETO NA
BRASA
SIRI RECHEADO
CAMARÕES DIVERSOS

' •

i-i:

O MAIS LUXUOSO K MODERNO DA GB
. GABARITO INTERNACIONAL.
* 1.» Andarí RESTAURANTE * 2.« Andar:
CUATE *-Ambiente supet-refrlgerado * Frente
pnra o mar. Aborto para o almoço a partir das
UliSOmin. -Aos sábados e doms.: VATAPÁ •
FEIJOADA. .
Av. Sernambeiibá. 1996 — Barra da Tijuca.

. SARGENTEUI

'"

Todas as noites nu

SAMBÃO
CHURRASCARIA

GALETO

iflHHH

f

Rua Teodoro da Silva, «68 — Vila Isabel.
«ei. 23I-82M
J

I iji]i|t^|[ jjrl

No melhor ponto da Guanabara
RESTAURANTE — BAR

1

PARQUE RECREIO

SEM

COUVERT

—

SEM

CONSUMAÇÃO

Av. Princesa Isabel, 263-A (Na saida do Túnel.)
LEME — Reservas: 257-6132 e 257-4019

. -fprWflWMM":*!

'^WA-i':

Salão de Banquetes

Rua Souza Lima. 4t
COPACABANA - TeL 257-8001

* O Melhor * O mal» Fino * O Mais
luxuoso Restaurante de Iguarias do
Mar. Diariamente dM H ás l da
"
,l Madrugada.

RESTIIURIINTE

m

' n» Sucata-a«tiV6'Wra I
R«s«rwat227-66«6*2Í7-3S8» I
Show de

Octavio Terceiro

jpfotakombe
Sílvio Aíeixo, Salomé e Samba 4
e as 3MUCAS
SAMBA COM

ADIGLI

Hoje e tddas as noites
Av. N. S» Copacabana, 1241 — Loja I
Galeria Alaska

íDirrhlause
*

AMBIENTE

TIPICAMENTE

ALEMÃES.

* Serviço Rápido
Atendimento Perfeito
Aberto a partir das lüh para jantar.

Cozinha Internacional
RUA RONALD DE CARVALHO, 53 — 1.11)0
COPACABANA — Tels.: 237-1521 « 235-7727

|«t tONtlCIONHOO
. MUSICA IM HI-FI
IcOllNHA IS«C«U»D*

4081)2

Centro
Um

*• Comidas — * Bebidas

ATUALIZADA
'* DSCOTF.CA
PISTA
DE DANÇA
COZINHA INTERNACIONAL
ESPECIALIDADES: DRINK*

'

'
¦ i

NÔVO

ABERTO A PARTIR DAS 15 HORAS

^L

'IMNEMA

Aos sábados: Feijoada Completa
Novo -serviço: "Leve sua refeição para casa"
Rua Marquês de Abrantes, 92-A c 96
Telefones: 225-5284 — 245-4270 e 245-4878

lU-sianmnto

PIANO -BAR

R. Prudente de Morais,-177|

CHURRASCARIA e PIZZARIA

lll-f I K;n

e Na Nilo Peçanha existe uma
càsá nordestina^ que tem como
atração liada mais nada menos qüe
o nosso Pixinguinha. Hoje inclusive, o Luis Severiano Ribeiro filmará a casa pàrã ò seu jornal do
cinema..

r/ictBttCiíNAMtNia'

2 (Salões Refrigerados, 3 Conjuntos vi dançar. Samba ao
vivo. Estacionamento próprio.
Acústica a cargo da Eco Asquitctura
R. Constante KamnS, 140. i
Copacabana. Tel. 23I-3J68

RESTAURANTE — DANCANTE — TÍPICO
AUSTRO-HClNGARO
* Música ao vlitf pnra
iftyÊMF
dançar * Ambiente requintadõ * Cozinha internacional de 1.»' Graridezo.
Ahcrfo • partir das 19h — Tel.: 247-8619
Rua Vise. de Pirajá, 459 — Ipanema
Fecba às 2as. feiras".

I

Aberto a partir
das llh. Diáriamente Serestas,
Zlriguldum •
Partido Alto

e Uma casa agradável què teria
tudo para faturar à vontade o que
quisesse,.. está Sé perdendo a cada
dia que passa, é a Churrascaria
Roda Viva,: nà Üréi hfiFrMÒs iacima
do normal éwímídàí deixando à
desejar acabamcom qualquer restaurante, -

ALMOÇO e
JANTAR

ALMOÇO B
JANTAR

CA^rWÓ DE NOEL

Q3B^ffla
f.

•

Galeto, Adenor, que vinha colaborando no Savoy.E vai explicar,
brevemente, a história da tia Eiva,
porque isso jà está lhe custando
.alguns problemas: gente que telefona, que o aborta em pièna rua,
que o e^>erá no final do programá, para saber detalhes, etc. e tal.

•

DON JAR.DEL — Rua Sacadura Cftbral — shews
às 23h30min e 2h:i0min o/ Llna Slorales e Elza
Costa. Música ao vivo e hi-fl.
FLÓRIDA — Praça Mauá — sem couvert e
consumação — música em hi-fl.
SOANDINÀVIAN — Sacadura Cabral — sem
couvert e sem consumação — música em
hi-fl
VIKING*S — Praça Mauá ¦% Show: Robeilo Sam
** hi-fl e ao vivo — sem couvert e consumaçSo.
SUB-WAY — Av. Rio Branco, 32 — hi-fi, sem
couvert e sem consumação.
PORTOLAN.DIA — Av. Rio Branco, 2 show,iia 23h30min e 2h40min, com Joel e Eny —
«em couvert e consumação.
Tem cozinha,
Música ao vivo c hl-íi.
CHARLESTON — Rua Don Geraldo — sem
couvert- * consumação. Tem cozinha, música. ao vivo e hi-fl Joel e Eny (sapateadores e bailarinos) — Shaws à meia-noite c 21h.
TROPICALIA — Av Rio Branco (Ed. Marquês—
do Herval) sem couvert e consumação
shows às 23h, e 2h40müi c/ Tutuca. Linn Mo. rales e Manoel Antônio e Verônica de Los Angeles, tem cozinha, música ao vivo e hi-fl,

Roy Sugar
do Rio e .Haroldo
GOLDEN ROOM i*-Kres
Oosta, apresentando "Aquarela Musical", com
Julie Joy e ás InnSi Marinho. Copacabana
Paláce. ConsumacSoí
NCr# 10,00.. Fone ......
257.-1818 '— coUTÍrt, NO* 17,00.
KATAKOMBE — Cervejarta-buate, música de
conjunto de Lorett Trio *• ihow, com Silvio
Aleixo, Salomé, fiamUa-4. • cabaochas. Av
N. Sa.' Copacabana, 1AU, Couvert:
"Tito NCr$ 16,00.
CANGACEIRO — SlMW com
Madt e RIbamar ao plano. Sempre" Uma atração sur.
Rua
Buate
drinki.
Fernando
presa,
para
'
Mendes.
BIERKLAUSE — Cervejarla-buatp. Música ao
vivo com a bandinha do maestro Bank, B\'erardo o pianista cantor,' e ai íady-crooneri
Dina Gonçalves e Erika. Juarer. (saxofonista).
POQUHIR BAR.— Para drinques-informais, sem
cozinha. Música ao vivo do seresteiro Joscmir
Barbosa. Rua Almirante Gonçalves, 50. 'Tel::
237-6757. Sem couvert • consumação.
DEMO, _ "Gafieira" shows diários •' t ' cb_
versas promoções. Entrad» paga — Av. Prlncesa Isabel. .
:^ .:. .- . -'
.„....TABAHIZ — shows variados, a lh e 3h c/ Òscámalinho. Senra, Nélito Flores é Dila Maria.
Não tem. cozinha. Áv. Prado Júnior. Tel.: f-,
—
237-9390. Consumação; NCrJ 5,00
Sem
couvert.
BOLBmo — Shows variados, a zero hora, lh, e
3h. com Carlito, Hton, Victor, Mareia Maria
Alies, Delma e Vedetinhas. Cozinha típica brasileira.. OonsumaçSot á vontade, Couvert: NCrí
4,00 — Av.. Atlântica. Tel.: 237-9015.; ,
SAINT TROPEZ — Música errí hi-fi. Av. Atl.lnlica esquina de Sousa Lima; Consumação:
NCr$ 20,00.
L1TTLE CLUB — Música ao vivo e show variado com Everardo e Delma à lh. Sem cozinha e
ceuvert. Rua Duvivler (Beco das Garrafas).
Tel.: 257-6084. Consumação:. NCrí 10,00.
LE BATEAU — Música em, hi-fi. Cozinha intèrnaclonai; Sem couvert. Praça
Scizetlolo
Corrêa. Tel.: 236-3170. Consumação,
NCr|
2.1.00.
NEW GIRAU — Música em hi-fl, com' fitas importadas. Cozinha internacional. Rua Siqueira
Campos. Tel.: 257-5738;
Consumação, NCrí
25,00.
.-.
..
—
MARIOS IN
Músloa em hl-fl. Chope. Sem
couvert e consumação. Galeria Riviern.. Bua
Raul Pompéla. Tel: 227-9012.
HI-FI — Música em hl-fl. Cozinha Internadonal. Av. Princesa Isabel. Tel.: 257-1870. Não
iem couvert. — Consumação, NCrí B.Q0 (aos
sábados).
. .
BACCARAT — Shsw variado â lh da manhil,
com vedetinhas, a cantora Márcia Maria e o
cantor Nino Scarpeli — Música ao vivo. Consumação: NCc$ 10,00, Sem couvert — nua Duvivier - (Beco das Garrafas).
LA VIE EN. ROSE ~ Sho» variado., as.23h30mln
e lh. com Oswaldlnho e Vedetinhas. Música
ao vivo. Consumação:
sem
NCr$- 10,00,
couvert. ...
CABRAL 1500 — Rua Bolívar, 8-A'— 'niúsica em
hi-fi — não tem couvert — consumação, NCrí
10,00. Tel.: 257-7914.
SAMBA. TOP — Rainha Elizabeth, 85. Tel.:
247-1455 — tem showe hi-fi.
NEW HOLLI.DAY — Av. Cop. 73 — Show a 1
e 31) ctnu Alcione e Trio Magnífico.

Copacabana
ADEGA DE ÉVORA — biiate-restaiiinntc —
Show de Maria da Graça/Cozinha típica portuguesat. Rua Santa Clara. Tel.: 2Í7-4210.
Couvert: NCrí 6.00.
LISBOA A NOITE — buate-restaurante. Show
com Antônio Campos, Maria Alcina, Ellen dc
Lima. Cozinha tiplea portuguesa — Rua Clnco de Julho, 312. Tel.: 257-9339. Couvert.:
NCrí 8,00.
SCOTCH BAR — bar para encontros e balepapos. Sem couvert ou consumação. Não tem
cozinha. Sevve apcna9 canapôs feitos na hoi-a
A noite, atrações musicais: Cascmtro ao piano. Josemir Barbosa no violão e José Carlos
cantando. Rua' Fernando Mendes.
FLAG — Bar e restaurante (subsolo), música
ao vivo (bar) com o pianista Fred Fcld e o
conjunto dc Luiz Carlos Vinhas. Rua Xavier
dá Silveira, esquina de Aires Saldanha. Tel.:
'Í38u.6037.
Couvert, N<?rt«3,60 —-Nüo 4em- consumação.

DESTACA
SEU ANÚNCIO
242-1223

-..- A hr *V>«w.-*í)>*

11

JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.* feira, 18 de fevereiro de 1970

publica as reclamações e
as encaminha às autoridades
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seu anúncio vender

•¦¦• .<--(ai*-'*'.'

-f;*?v***p*;**pK,5tf^^*!^-'*^*********>^********************************

i"

fM/ttkÊUtpBÊMm
''^-^^^nl^iiiimwwmm^rTÍmfmTi

~i_/

j

*•_

MMm^MMu^^^^fí^mV^fTrffrf^^^

y.¦jBViijhPMuBÍÉMBSj|MBBB^MM

"¦

*¦>-*- *•/¦¦ ** -.-* **--**. ""''j.

*'v

-"V."V

K'''-''Sr

í,":vS *";*"

-.*-

.-. .^<

E>:,-,."ji-'*"*^¦•-¦-•y-<:>:'-.

Wwjffy

Floresta da Tijuca, são escassos e não
atendem ao grande número de pessoas que
ali moram ou excursionam aos domingos
ou feriados, como no carnaval. Sem policiamento ostensivo em número suficiente,
e sem qualquer serviço de comunicação
entre os dois portões da Floresta, na Praça Afonso Vizeu e no Açude da Solidão, é
perigoso andar agora pelas malas da Tijucá, a pé. ou mesmo dc carro. Turistas
que ali estiveram, durante o carnaval ficaram apavorados em saber que constai.temente aquele recanto recebe bandos de
hippies e play-boys motorizados, que põem
em risco a vida dos que ali moram ou excursionam à Floresta. Recentemente, a
crônica policial registrou assalto a um casal que visitava o Excelsior, com furto de
providências e
^jeu automóvel."Para pedir
crTamar a atenção das autoridades estaduais e da Secretaria de Turismo, leitores se
dirigem ao Gerico, que transfere o justísem nome dos
siitio apelo, endossando-o
qite moram ou vão passear nesses locais
de maior atração turística e que o HiO de
Janeiro nem sempre tem o cuidado dc pieservar.
BUEIRO VA/A ÁGUA

ARTE ABANDONADA

.Nosso leitor e amigo sr. Vivaldii Ribeiro, residente na Rua do Riachuelo, 129,
ap. 702, pede providências a quem de direito. no sentido ,de que sejam verificadas as causas ligadas ao permanente va*
zamento de um bueiro existente na mesma rua, junto ao prédio número IM. Afirma o reclamante que a anormaiicladp! dura
já mais de um ano, sem que providências
saneadoras tenham sido até hoje tomadas.
E então.-senhores, a coisa vai -.e prolongar
¦
- por mais um ano?

,XXX ¦

Na Estrada das Furnas há lindas luminárias de ferro batido, estilo
rotonial, verdadeiras obras de arte que datam Ho princípio do século ou
talvez sejam mais antigas. Temos a lamentar que tão belas peças montadas
M»bre postes, também artísticos, belo trabalho de antiga fundição, estão
de
Seria
grande
pouco a pouco se esboroando, carcomidas pela ferrugem.
alcance fossem socorridas imediatamente as belas luminárias, antes que seja
tarde. Elas exigem pouco: apenas raspagem e' nova pintura préservadora. A
foto «J-ie acima estampamos é de uma das luminárias abandonadas, colhida
na Estrada das Furnas, por Bueno Filho. Vamos, senhores, socorrer as
antigas e artísticas peças.
ABANDONADA A FLORESTA
que acompanharam turistas e visitantes
DA TIJUCA
reclamaram dos preços de restaurantes
bares e vendedores ambulantes que exVisitantes'dos Estados e turistas que pioram o comércio de curiosidades brasivieram ao Rio de Janeiro para o carnaval leiras nesses locais. Como a Floresta da
e quiseram ver os recantos pitorescos vol- Tijuca é dos recantos relativamente fáceis,
taram decepcionados. Além do abandono a suas localidades receberam o maior númeque foram relegados esses pontos paisagís- ro de visitantes. Os ônibus da CTC que liticos, com falta de policiamento e de cice- gam a Usina da Tijuca ao Alto da Boa
rones da Secretaria de Turismo, leitores Vista, onde começam os caminhos para a

K O GERICO MAIS UM\ VEZ,
AGRADECI.
Do general Fileto Pires Ferreira, co
ordenador do Sistema de Administração
local, recebemos: ''Tendo em vista a nota
veiculada nessa prestigiosa coluna do dia
7-1-70, co mo título "Dona Romana: confusão", onde moradoi-M da citada rua tolicitam a volta do itinerário amigo dos
ônibus, temos o prazer de informai* a
V. Sa. que de fato, o percurso dos còlelivos havia sofrido alteração tm razão fia
obra que ali se realizou, de construção de
galerias de grandes dimensões em toda a
extensão do logradouro. Concluídos asses
trabalhos, que evitarão futuras enchente.-1,
foram, já, nesta data. sanadas as irregulaiidades de trânsito, voltando os ônibus
a trafegarem pelo itinerário certo." Ol-rigado general.
A senhora Leonor F. Bello, cliofs do
Serviço de Relações Públicas da VI lie-

"A
gião Administrativa., nos dá conta:
Região Administrativa da Lagoa ¦ agradeço
a alenção dispensada, pela coUin** (âerioo
aos problemas de sua área.
Relativamente à nota "Pelada»" nos
Jardins, dc 27 de janeiro último', podemos
informar ter sido encaminhada solicitação
ao 3.° DC (Distrito de Parques) para maior
poüciaunenfo local. Cientificados de que é
reduzido o número de guardas ds parques
enviamos ofício ao.sr. coronel comandante
do 2.° BPM. pedindo policiamento militar
para dar maior eficiência à fiscalização."
Obrigado, dona Leonôr.
FAIXA PARA ENFEITAR
A exemplo do-que foi feito em vários
logradouros, o Departamento de Trânsito
'determinou
fosse a Av. Nossa Senhora de
Copacabana c a Rua Barata Ribeiro
sinalizadas com faixas amarelas, no psentido longitudinal, bem no centro, reservando o lado direito aos ônibus. Teve a
deve ter ainda, como objetivo a sinaliinação evitar desastres e congestionamentos.
Acontece, que á falta de fiscalização tal
iniciativa não vem propiciando resultados
positivos, visto que os coletivos jamais
tomaram conhecimento da sinalização disciplinadora, invadindo a área destinada a
veículos de menor porte, causando desastrês. Estes, certos de que a risca está sendo levada a sério avançam paralelamente
aos ônibus e acabam sendo ünpressadois-.
A idéia foi boa, mas sem fiscalização rosultou apenas nas despesas de tinta e mãode-obia. Que tal se houvesse uma fiscalizaçãozinha? A sugestão é dos que jú tive
rum seus carros amassados.
"GAROTINIIOS" PERTURBAM
1

Um grupo de rapazolas já dentro dos
IB anos, cujos pais classificam de "garotinhos' inconseqüentes, há muito vèni conresidentes na Rua
turbando as famílias
Piabanha, om Vila Isabel. Embora tidos
como crianças, não agem como tai. Agutn
como autênticos marginais, assaltando
quintais, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando de agressão física os que
condenam -uias atitudes. Desocupados que
¦Io, também passam os dvis "empinando"
papagaios, o que resulta em grande prejuízo paru a rede elétrica, cujos fios são
partidos, o mesmo ocorrendo em relação ,',
telefônica. Afirmam os moradores que
muitas vêzes solicitaram a interferência
dos pais dos pivetes. Aqueles alegam que
se trata da '"força jovem" e precisa sec
tolerada pelos mais velhos. Enquanto isso.
lá se vão o.-i fios elétricos, telefônicos, m
frutas de quem as tem nos quintais e, ti
nalmente. o decoro público. O- "lindos''
garotfnhos estão prejudicando a ação policial.

ANUNCIE NO JORNAL DE SERVIÇO PELOS TELEFONES:
COPACABANA: 237-1832;

CENTRO: 252-6156; MÉIER: 229-3745;

TlJUCÂ:

234-9265;

SÃO CRISTÓVÃO:

234-QP89
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BOLSA DE VALORES
DO RIO DE JANEIRO

BNDE — Dentro dos seus diversos programas
OPERAÇÕES REALIZADAS ONTEM
de estimulo ao desenvolvimento da economia
nacional, o Banco Nacional do Desenvolvi' "mento Econômico assinou na semana passaiia
"I i*
Í&
J
I
vários contratos de financiamento. Através
do Fipeme, do Flname, e do 1'untec íoram
3*»
BANCOS E 08 INCENTIVOS FISCAIS - ExTitules
Polimaa
beneficiando
operações
autorizadas
¦3o
cetuando o Banco do Brasil, os estabelecitic Eletrometaliírgica S.AT, a Seiretari* de
mento» bancários do País que arrecadaram
Agricultura do Estado de São Paulo, c Instlmaior volume de depósitos oriundos dos Intuto de Geociênclas, da Universidade da Bacentivos fiscais para o Nordeste por ordem
hla, a Universidade Federal de Vlçoiiu e o
decrescente, foram: Banco Brasileiro dc DesTÍTULOS DOS ESTADOS
Instituto Brasileiro de Bibliografia e liocontos, Banco do Estado da Guanabara, Ban1-1,00
1'1,00
11)00
11,00
cumentacão.
de
Ml20,00 ' 11,00
co do Estado de SSo Paulo, Nacional
Lei 1.614
I
pae Gerais, Mercantil de São Paulo, NacioIta-.
—
Especiais
Aços
A
Companhia
AÇÕES DE CIAS. DIVERSAS
nal do Norte, Lavoura de Minas Gerais e ACESITA
bira, que terminou o exercício financeiro oe
Econômico da Bahia. Formando uma ride de
-r 0.01
242.300
1,31
1,27
o
1,41
democratizar
l.*l
vai
saldo
1969
com
1,00
rio
Norpositivo,
1,30
Banco
llderad».
nacional,
Acesita
pelo
cunho
,2,27
EKT.
30.400
2*
2,30
2,30
1,00
seu capital, utilizando-se do certificado que' Arno, Pref
deste do Brasil, esses estabelecimentos capta0.O1
34.000
*w M8
8,99
2,98
1,00 2,97
lhe foi outorgado pelo Banco Central para Alpargatas, Ord
iam mais de 16 milhões d« investidores õe
0.M
3.200
2,90
%m
43,00
3,00
1,00 3,00
funcionar como empresa de capital aberto, Alpargatas, Pref
todo • Pais, que pretendem Investir cm no2,40
mo 3,36 95.600
4- 0,08
2,40
1,00 2,30
Está providenciando também o seu enquá- Antártica Paulista
vos empreendimentos industriais ou ngrope876
•ss»
2,30
2,30
2,30
1,00 2,30
dramento nas condições estabelecidas pelo Antártica Paulista, Rec
cuárloa do Nordeste, cujo mercado interno,
700
1,1»
1,20
1,20
1,00 1,1«
Decreto-Lei n? 157, o que lhe permitirá habi- Aços Villares, Prtf., C/A ....
em potencial, é da ordem de 30 milhões de
0.01
t» 0,50 170.800 + 0.(19
0,80
0,50
1,00. 0,50
de captação de pou- América Fabril
mecanismo
ao
litar-se
consumidores.
48.800
26,91
28,40
28,00
es- Bco. do Brasil
ACESITA
1,00 28,60
da
As
ações
*
populares.
panças
0,05
*
3.000
1,80
1,80
1,50
*
1,80 f'
1,00 1,50
tão sendo negociadas na Bolsa de Valores Bco. Aliança, Pref
5.000
1,50
1,80
4- 0,05
1.9»
1,50
1,00
1,50
do
—
acima
Ord
realizapar,
Aliança,
-íSerá
Bco.
0.12
24.680
COMÉRCIO VAI SE REUNIR
14)38
14,90
14,45
1,00 14,30
0.06
Bco. do Est. Guanabara
14.800
tia em S. Paulo, de 4 a 6 de março próximo,
7,06
7,10
7,10
1,00 7,05
— Com o objetivo .de permitir me- Bco. do Est. S. Paulo, Pref.
0.01
. a VIII Conferência Brasileira de Comércio Ex- RIO DOCE
11.596
0,74
0,73
0.T4
0,74
1,00 0,74
Doce, o Bco. Halles, Pref
do
Rio
da
escoamento
produção
lhor
0.02
Comercial
Associação
400
0,73
terior, promovida pela
0,73
0,7a
0,73
1,00 0,73
Departamento de Estradas de Rodagem de Bco. Halles, Ord
-7- 0.01
7.126
6,96
da Capital paulista.
7,00
7,00
1,00
7,00
Conselheide
Galiléia,
do
Minas
e
as
Nordeste
Bco.
prefeituras
'
25.167
6,30
0,73
+ 0.24
6,80
6,35
1,00 6,20
ro Pena, Resplendor, Ituatá e Aimorés ceie- Bco. do Nordeste, Rec. lOOVo
*
*
*
EST.
470.600
1,23
1,02
.f-i >•»¦'.1,28
1,25
1,00 1,22
0.05
braram um convênio para execução de tra- Belgo Mineira
400.700
4,38
4,28
4,47
4,40
1,00 4,30
balhos de construção e melhoramentos, numa Brahma, Fref
35.100
4,10
4- 0,02
4,18
DINHEIRO NôVO — Deverá ser anunciado no
4,131,00
4,10
V*
rodovia
da
que
de
144
Ord
extensão
Brahma,
quilômetros,
Central,
981
Banco
do
0,65
técnicos
0,85
0,68
0,69
1,00 0,65
próximo mês pelos
0.03
liga esses municípios mineiros. O custeio des- Borghoff, pref.
25.300
1,07
1,09
140
a data ser lixada para o lançamento das novas
1,05
1,00 1,10
sas obras será feito com recursos, no mon- Brás. de Energia Elétrica ....
496.200
0,51
0,48
\ cédulas que estão sendo impressas na Casa
+ 0,01
0,56
0,53
1,00
0,48
fornecidos, Brasileira de Roupas
novos,
cruzeiros
de
844.744
tante
5.000
estoca1,35
tem
1,35
1,35
Guanabara,
já
na
que
1,35
da Moeda,
1,00 1,35
0.01
em forma de empréstimo, pelo Banco Nacio- Cia, Met. de Aços, Ord
19.700
3,30
3,28
3,32
3,28
«lo cerca de 1 milhão de cédulas novas. Bste
1,00 3,30
Cimento Arátu
nal do Desenvolvimento Econômico.
1.100
8,20
8,20
+ 0,06
8,20
8,20
ano circularão as notas de NCr» 1,00, 5,000,
1,00
8,20
C/14
....
Pref.,
Itaú,,
Cimento
2.200
0,47
0,47
0,47
0,47
10,00, 50,00 e 100.00, em tamanhos que deverão
1,00 0,47
— Utilizando novos recursos de in- C.B.U.M., Ord ;........
5.400
1,30
1,30
1,30
1,30
variar de acordo com o valor como rnetlida SUDENE
1,00 1,30
34/18, a SUDENE Cisa, Ord., Nom., End
artigos
dos
fiscais
200
centivos
EST.
1,40
1,40
1,40
1,40
1,00 1,40
de segurança.
••
22.000
liberou recursos beneficiando 22 empresas ln- Decred S/A
1,28
1,24
4- 0.04
1,30
1,30
1,24
1,00
'
Ant. C/100
Entre
Port.
Estados.
de
Santos,
D.
7
em
agropecuárias
e
duslriais
103.000
1,29
1,24
4- O.Ofi
1,30
.«'•
4»
«
1,29
1,00 1,24
37.300
1,11
os projetos aprovados, 2 se referem a firmas D. de Santos, Port. Ant. C/l.OOO
4_ 0.03
1,15
1,17
^H
1,00 1,13
Santos,
imNovas
de
de
fase
Docas
e
4- O.Oli
—
em
25.700
0,86
0,92
O
1,00.
0,99
que já estão implantadas
1,00 0,95
ITAt AMÉRICA EM BELÉM DO PARÁ
Pref., C/23
EST.
6.500
0,70
0,70
0,72
0,70 f
plantação no Estado de Minas Gerais, atin- Dona Isabel,
1,00 0,72
Banco Itaú América inaugurou uma moderna
C/23
Ord.,
Isabel,
novos.
Dona
13.000
0,80
4- 0.02
0,80
0,80
0,80
gindo o montante de 279 mil cruzeiros
1,00 0,80
agência em Belém do Pará, em solenidade
Ord., C/22
-j.
Isabel,
Dona
0,02
29.300
1,12
1,10
1,18
1,15.
1,00 ' 1,10
presipresidida pelo deputado Herbert Levy, com
C/22
5.000
1,15
1,15
1,15
1,15
a PANIFICACÃO E BISCOITOS — A Siam-Util Dona Isabel, Pref., Ord
1,00 145
dente do estabelecimento e que contou
F.
Vasconcelos,
D.
Metalúrgicas,
EST.
1.000
0,90
0,90
0,90
0,90
S.A. — Indústrias Mecânicas e
1,00 0,90
de altas autoridaeds, banqueiros, co4.340
' presença
0,40
0,40
0,40
0,40
única firma no Brasil que fabrica máquinas Ducal Roupas
1,00 0,40
jrierciantes e industriais da Capital paraense.
-j- 0.10
Deb. 66
800
1,90
1,60
1,60
1,60
1,00
1,60
para a indústria de panificacão e biscoitos Eletrobrás,
Pref
7.800
1,37
1,35
1,40
4. 0,05
1,40
1,00 1,35
(aparelhos automáticos e semi-automátteos, Eletromar,Pref
« * *
-f- 0,02
26.200
4,56
4,52
4,60
4,60
batedeiras, balcões frigoríficos, etc), expor- Estrela, Brasileiro
l.OO • 4,55
Ferro
9.027
1,80
1,80
1,80
1,80
1,00 1,80
tou um total de US| 350 mil desses produtos
'
Tupy C/A
CAPITAL DO BANDECE — O Banco de DeFundição
EST.
Peru
700
o
foram
0,90
0,90
clientes
0,90
0,90
1,00 0,90
em 1969, Seus principais
_ 0,01
senvólvimento do Ceará, no qual será transForça e Luz do Paraná
31.800
0,97
0,96
0,98
0,96
1,00 0.97
(US$ 122 mil), Argentina (US* 96 mil), e Pa- Força e Luz de M. Gerais ....
formada a Cia. de Desenvolvimento Eeanomlo
14.000
4. 0,08
. 3,05
3,00
3,05
3,05
1,00 3,00
raguai (US* 65 mil). Para Portugal, onde
co do TEstado, terá capital superior a 10 inlKelsori's, Pref
5.800
+ 0.04
2,79
2,75
2,80
2,80
1.00 2,75
produto brasileiro concorre com a indústria
_ 0.0.1
Ord
lhões de cruzeiros novos.
Kelson'8,
1 1.600
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00 0,50
européia, houve também substancial expor- Hime, Pref
4. 0,05
13.800
4,70
4,68
4,80
4.70
2,00 4,70
tação.
4>
4»
!>
•,•••;;••••
Kibon
EST.
170
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00
Nom.
Paulo,
Pref.,
0,03
S.
Halles
3.300
— Estão em anda1,05
1,05
1,05
1,05
1.00 1,05
LETRAS DE CAMBIO E OS BANCOS DE IN- CONGRESSO DA SUCESU
10.090
0,57
0,57
0,60
do
0,57
realização
1,00 0.60
a
os
mento
para
preparativos
apoio
—
com
conta
prtàido
bÉg
Já
Hlp'.'
VESTIMENTOS
Letras'
EST.
3.000
0,70
0,70
0,70
0,70
1.C0 0,70
III Congresso Nacional de Processamento dr. Listas Tel. Brasileiras, C/Div.
comente unânime nas áreas oficiais a tese de
11.700
0,65
0,65
0,70
0,70
0.G5
1,00 |
Dados, promovido pela SUCESU nacion.il eom Listas Tel. Brasileiras, Ex/Div.
i qua deve ser autorizada aos banco9 de invés0.12
27.700
4.
6,24
6,20
6,30
6,.V>
Sao
1,C0
6,7»
da
Guanabara,
o apoio das suas filiais
i limentos a aplicação de parte de seus vecurLojas Americanas, C/Bon. ,.
1.2O0
6,33
5,30
5,40
1,00 5,30 ' 5,40
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Lojas Americanas. Ex/Bon. ..
0.05
6.000
I eo sem letra de câmbio, como já o faz com
1,40
1,40
1,40
1,40
Per1,00 1,40
0.03
provavelmente, as do Paraná, Bahia c
Mannesmann, Pref
! outros títulos de renda «xa. O que ainda nuo
81.800
1,17
1,14
1,21
1,19
1,00 1,16
nambuco. Durante o conclave, que se reali- Mannesmann, Ord
'.
EST.
i'• está definitivamente estabelecido é o percen800
1,12
1,12
1,12
1,12
1,00 1,12
de
Arte
Museu
ou
no
Glória,
Hotel
no
zará
C/Bon.
0.02
aplicação.
Novas,
Mesbla, Pref.,
17.400
1,17
tual máximo a ser permitido nesta
1,15
1,20
1,15
1,00 1,20
Moderna, serão estudadas várias sugestões Mesbla, Pref. Antigas, C/Bon.
0.071
5.500
1,02
1,00
1,05
1,00
1,00
1,05
anteriores.
Congressos
nos
apresentadas
(1.01
Mesbla, Ord., Antigas, C/Bon.
6.700
0,99
0,98
1,00
0.98
1,00 1,00
Ord., Novas, C/Bon. ..
EST.
100
0,95
0,950,95
0,95
1,00 0,95
— O sr. Dix-huit Rosado Maia, Mesbla,
Ex/Bon.
HOMENAGEM
Antigas,
Ord.,
17%de
Mesbla,
100
14
a
de
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00
INSTALA-SE em Porto Alegre,
presidente do Instituto Nacional do Desenvol- Mesbla, Pref., Ex/Bon. Antigas
19.800
4- 0.01
2,05
2,05
2,10
2,10
1,00 2,05
abril, o 11 Congresso Brasileiro de Bancos cie
vimento Agrário, foi homenageado, segunda- Moinho Fluminense
4- 0.02
3.400
3,05
3,05
3,05
3,05
1,00 3,05
Desenvolvimento, patrocinado pelo Banco üe
entrega
a
com
SUDENE,
última,
•¦¦.•
feira
Santista
pela
Moinho
24.000
4. 0.04
2,90
2,90
Sul,
2,90
2,90
1,00 2,90
Desenvolvimento do Extremo
0.05
de uma medalha e diploma, por serviços pres- Nova América. Pref., Port, ..
61.600
1,13
1,12
1,15
1,13
1,00 1,15
_ 0.05
tados a esta última entidade.
Paulista de Força e Luz ....
63.700
4,27
4,35
4,18
* 4 .»
4,20
4,35
1,00 I
Port
petrobrás, Pref.,
4- 0,05
20.391
4,07
4,00
4,15
4,00
4,10
1,00 I
_ 0.09
Pref., Nom
339.489
1,62
1,68
CURSINO RAPOSO Petrobrás, Ord.,
1,60
1,60
1,68
¦BB E OS DEPÓSITOS — Os depósitos totais
1,00 I
••
_ 0,08
Nom
petrobrás,
26.000
4,22
4,30
4,15
bl4,15
13,1
NCr$
4,30
1,00 I
no Banco do Brasil atingiram
C/1.000
port.
Ord.
Petrobrás,
1.504
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
1,00 I
Nom. ..
lhoes em 31 de dezembro de 1969, registranPref.,
4- 0.07
Ipiranga,
Pet.
28.700
2,63
2,60
2,65
2,65
ano
1,00 2,60
ilo crescimento de 26,7% em relação ao
2.700 I
4- 0,14
Pet. Ipiranga, Pref. Port. C/21
2,44
2,45
2,35
2,45
2,35
1,00 I
'
anterior. Os depósitos do setor privado passaOrd., C/21 ....
Iprtranga,
56
pet.
2,00
2,00
2,00
2.00
2,00
1,00 '
-:- 0,10
mim de NOr$ 2,2 bilhões para NCrS 3,1 biPet Ipiranga. Ord.. Nom. ..
10.494 i
3,00
2,90
3,15
3.13
2,90
1,00 i
lhões, expandindo-se W,2r.í.
5.000
Ref'. União, Pref., Nom
2,32
2,35
2,30
2.35
2,30
1,00
I
"6.200
Nom
Ord.,
EST.
União,
Ref.
5,00
í
5,00
5,00
5.00
5,00
1,00 !
* * '*
_ 0.08
25.200 |
Sainitrl
1,07
1,10
1,05
1,10
1.10
1,00 !
0.04
4.
117.400
SupergasbrAs
1,21
1,27
1,18
1,27
1.20
1,00 I
íMá
EST.
352 I
A REDE BANCARIA DE MINAS GERAIS
Sid. Nacional, Port
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00 I
do
Impôsas
Nom
normalmente
quotas
Ord.,
Sabbá,
recebendo
1.560
S. B.
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 I
0.03
to d« Renda vencidas em novembro de I!i69.
S. B. Sabbá, Pref., Nom
95.200
6,04
6,00
6,14
6.14
6.02
1,00 |
EST.
2.600
Souza Cruz
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1.00
!
0.16
O SINDICATO DOS ADVOGADOS
••
66.300
T. Janer
7,28
7,35
7,21
7.25
7,35
1,00 I
0.11
38.634
Vale do Rio Doce, Pref., Port.
6,15
6,08
6.36
6.36
6,08
1,00 i
avisa que o prazo para recolhimento
0,01
BM 22.500
W. Martins
0,87
0,85
0,89
0,l)'o
0,88
1,15 '
ALAGOAS RECEBE RECURSOS DO Nordeste,
"contribuição sindical" no Banco do
Willys, Ord., Port
da
I
Alagoas, como toda a Região do
mi493 |
1,41
1,41 |
1,41
1,41 í
1,41 |
1,00 |
i será beneficiada com o empréstimo de 25iMunFundo Decreto 157
Brasil (NCr$ 15,60), obrigatória a tolhões de dólares, concedido pelo Banco vem
Brasil,
do
que
Nordeste
do
ílial ao Banco
dos os profissionais inscritos na OAB<Ie anunciar através da sua Carteira de Crédito Geral, uma maior assistência financeira,
GB, termina a 28 do corrente, prevenès empresas comerciais c industriais da negião.
do a legislação especifica (Decreto94
4>
:-,
4>
TÍTULOS E AÇÕES
aos faltosos.
Lei n' 229/67) sanções
IMPORTADORA ME TA LM IL
serbons
7e
CONFIRMANDO a sua tradição
—
Floresta,
LTDA.
Touring,
informa a quem interessar posJóquei,
21
s/
VENDO
Atlântico
possui
Alvim,
do
Álvaro
R.
à
Brasileiro
na
sede
Banco
Guias
víços, o
sa, que foi perdida a 2* Via de sua «Instalações inteiramente abertas, cttabelecenIate, Costa Brava, Re». Guanab. Cad.
I' '«lo-se
funcioos
direta
entre
309/310.
uma vlnculaçío
cha de inscrição do Cadastro Geral de
Maracanã (5 juntas) Permuto. Hosp.
nários, os clientes • a gerência. £ mais urna
Contribuinte sob o n? 33.549.692. Rua
Outros.
Silvestre. Compro, Caiçaras.
r expressão de confiança, reciproca adotada pelo
MILTON MENEZES DA COSTA
i levem empresário Jorge José Neto
Regente Feijó, 18 — Tel.: 2228192 GB.
Av. Rio Bco. 156 s/ 2925. Tel. 232-8215
Presidente.

is

5

II' II

â

8

ut
u»

AOS ADVOGADOS
E SOUCITADORES

DECLARAÇÃO

VICTOR M. MENDES

20063
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JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de 1970
OPERAÇÕES DE ONTEM -

MERCADO A TERMO — OPERAÇÕES REALIZADAS
Prazo

Titulo.

34.500 2,58
7.500
2,59
«.000
30,00
5.500
31,75
4.500
31,35
25.800 31,18
2.000
31,63
1.100
16,02
3.000
16,24
40.000
1,35
20.000
1,37
.5.000..
4,70
- 3210.000. 0,55
35.000
0,60
50.000
1,40
3.200
4,96
4.000
5.12
15.000
1,02
30.000
1.87
50.000 4'69
-.83
10.000

60 D
60 D
00 D
90
90
90
90
90
90
90
90
90
80 D
90
60
90
90
90
90
120
90 D
90
90

«'
«'
«
ANTABCTIOA
ANTAR«-TICA
••
BANCO DO BRASIL
¦ •«.«;•
BANCO DO BRASIL ............
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL....
BANCO DO.-BRASIL'.
BANCO DO ESTADO DA GUANABARA ....
BANCO DO ESTADO DA GUANABARA ....
BELGO MINEIRA
BELGO MINEIRA
BRAHMA - PREF, PORT. ....................
BRÁS. DE ROUPAS - C/49
BRÁS: DE ROUPAS - C/48
DOCAS DE SANTOS
FERRO BRASILEIRO
••
KIBON
PETROBRÁS • ORD
>•>
PETROEtRÀS • ORD
•
PETROBRÁS - ORD
PETROBRÁS - PREE
PREF
PETROBRÁS
SOUZA CRUZ

Força e. Luz Paraná
Força e Luz de M. Gerais
D. F. Vasconcelos
Hime Pref
Listas Telefônicas Brasileira, c/ div
Listas Telefônicas Brasileiras, ex/div
Halles S. Paulo Pref. Nom.
Mannesmann Pref
Lojas Americanas, ex/bon
Mesbla, pref. antigas, ex/bon
Mesbla, ord., ant., ex/bon
S. B. Sabbá, ord. .'.'
Eco. Antônio Queirós, ord. nom
Bco América-do Sul, ord. riom
Pco. Bradesco Invts: pref. nom., rec
Bco de Inv. Cofibens, pref. nom
Bco. Francês c Brasileiro, pref. nom
BIB, ord. nom
Bco. Itaú de Investimento ..
Pco Mercantil de São Paulo, ord. nom
3,30 Bco do Noroeste do.Estado
6,60 Pco. Real Inv., ord. nom
Bco. Real de Inv. Pref. Nom
Bco. de Santos, pref. nom
Eco de São Paulo, ord. nom.
Bco. S. Paulo Pref. Nom
fico. Português, ord. nom
União de Bancos Brasileiros, ord. nom. .
União de Bancos Brasileiros, pref. nom. ,
Cobrasma, pref. port

5.534
4.OCO

MERCADO NACIONAL
OPERAÇÕES DE ONTEM -

BV
I
Regulador_|

Cot

Quant.

PARTE-A

Copas

TÍTULOS

>
Acesita
Aços Vilíares, Ord
Aços Vlllares, Preí, ,C/A
Aços Vilíares, Pref, C/B
Alpargatas, Ord, Port
América Fabril
Antártica
Arno, Pref
Artex, Or*
Artex Pref., C/A
Banco do Brasil
Banco Brasileiro de Desconto, Ord. ..
Banco Brasileiro de Desconto. Pf.
Banco Brasul Ord. Nom
Banco Comercial de S. Paulo O/N ..
Banco Com. Ind. S. Paulo, Pref
Banco do Estado da Guanabara
....
Banco do Estado de.São Paulo
Banco Itaú América O/Nom
Banco Mercantil São Paulo O/Nom.
Banco Mercantil São Paulo P/N ....
Belgo Mineira, Port
Bradesco Investimento,-Pref
Brahma, Ord
Brahma, Pref
...
Brás. de Energia Elétrica, Ord,
Brasmotor, Ord
Brasmotor; Pref
Cacique Café Solúvel. Pref
Casa Anglo rBasllélfa Pf. N
Casa Anglo Brás., Ord., Port
Cica Pref
Cie» Ord
Cimaf. Ord. Antiga
¦;
Cimento Aratú
Cimento Itaú, Ord. Nom
• Cimento Itaú, Pref. Ant
Deca, Pref. Port
Docas de Santos,

Ord

Donaz Izabel Pref.. Ex/Bon
Dona Isabel, Pref. C/Bon
Duratex, Pref
Eslrf;la, Pref
Ferro Brasileiro
Fundição Tupy. Pref., C/A
Ind. Vilíares, Ord
Ind. Vilíares, Pref., C/A
Ind. Vilíares, Pref C/B
Ke!'son's Pref
K'bon
Lacta
'•••••
Lojas Americanas. Ord. Ant.
Mannesmann, Órd
Máq. Piratininga, Pref.
Máq. Piratininga, Ord
Melhoramento Ue São Paulo
Moinho Fluminense
Mesbla, Ord.-Ant. Port
Mesbla, Pref., Ant., Port., C/Bon ...
Mesbla, Ord. Nov. Port
Mesbla, Pref. Vov. Port
Moinho Santlsta
Nova América, Ord
Paulista de Força e Luz
Petrobrás, Ord. Nom
Petrobrás, Pref. Port
Petrobrás, Preí. Nom
Pet. Ipiranga, Ord. Port
Pet. Ipiranga, Pref
Refinaria União, Ord
Refinaria União, Pref. Nom
Samitre
Siderúrgica Nacional, Port
•¦••
Souza Ciuz, Ord
T. Janer, Pref
Ullralar, Pref.
Vale do Rio Doce, Pref. Port
Vale do Rio Doce, Pref., Nom
White Martins
•Willys,
Ord. Port
Willys, Pref
INBV = 1.127.9
OSC = + 6.6
TOTAL EM TÍTULOS
3.719.670
TOTAL EM CRUZEIROS
NCr$ 10.793.595,60

_ ¦¦*
su

3*

1,30
1,03
1,23

1,15
2,95
0,50
2,30
2,22
1,54
1,90
28,60
8,35
8,30
1,85
2,15
1,35
14,30
7,05
1,95
1,50
1,50
1,22
5,00
4,10
4.40
1,10
1,53
1.71
17,61

5_
50

I*

1,41
1,02

1,24
1.17
2,96
0,50
2,40
2,23
1,65
1,90
28,40
8,35
8,35
1,85
2,15
1,35
14,49
7,02
1,96
1,50

1,50
1,25
4,90
4,13
4.30
1.05
1,50
1.71
17.50

17,00
14,00

17,00
14,00

1,52
1,50

1.48
1,52

3,30 3.28
4,75 4,75
6.42 C.45
3,25 3,30
1.30 1,30
0,95 0,99
1.10 1.15
3.30 3.35
1,32 1.35
4,55 4.60
1.75 1,75
6.00 6,00
6,90 7.03
7.01 7.05
3,00 3.05
4.70 4.70
1.03 1.03
6.30 6,30
1,16 1.19
2.47 2,60
2,25 2.27
3.45
3.45 I
2.(15 2,10
1.05 1.00
1.20 1.15
1.02 1.02
1.12 1.12
.1.00 3.00
2 90 2.90
1.15 1.13
1.60 1.70
4,35 4.20
4,00
4,10 |
2,45
2,35 |
2,65
2,60 j
2,30
2.32 |
2,80
2,80 |
5.00
5.00 |
1,27
1.20 |
6,14
6,02 1
2.25
2,25 |
1.71
1,53 |
7,25
7,35 |
7,15
7,15 |
6,36
6,08 |
0,85
0,88 |
0,73
0,73 |

g*

__¦
ap

1*

-8
S .

1,41
1,03
1,25
1,18
2,99
0,50
2,40
2,30
1,69
1,90
29,40
8,35
8,35
1,85
2,15
1,35
14,50
7,10
2,00
1,50
1,50

1,27
1,02
1,16
1,05
2,95
0,49
2,30
2,22
1,54
1,90
28,35
8,35
8,30
1,85
2,15
1,35
14.30
7,00
1,90
1,50
1,50
1,18
4.90

1,30
1,03
1,24

S-*
3u

1,28

5,00
4,15
4,47
1,10

1.53
1.71
17,63
17,00
14,00
1,52
1,52

4,08
4,20

1,05
1,44
1,71
17,45
17,00
14,00
1,48
1,50

3,32
4,75
6,48
3,30
1,30
1,00

3,28

1.15

1.10
3,30

3,35
1,40

4.60
1,80
6,00
7,03
7,05
.1,05
4,80
1,05
6.30
1.23

2,60
2,27
3.45
2,10
1.05
1,20

1,02
1.12
3,05

2,90
1,15
1,70
4.37

4,15
2,35
2,65
2,35
3.15
5.00
1,33

6,14
2,41
1,79
7,35
7,15
6,36
0,89
0,73

e

*

4,65
6,40
3,25
1,18
0,92
1,32
4.52
1.75
6.00

6,90
7.00
3,00
5,68
1,02
6,08

1,14
2,47
2,25
3,45
2.05
1,00

1.15
1.02
1,02

2,95
2.90
1.12

1.60
4.18
3,95
2,45
2,50
2,30
2,80

5,00
1,18
6,00
2,25
1,53
7,21
7,15
6,08
0,85
0,70

rt

Sr

1,16 |
2,96 |
0,50 I

2,38 I
2,24
1,50

1,90
28,63

3,35
8,33
1,85
2,15
1,35
14,35
7,04
1,96
1,50
1,50
1,21
4,02
4,11
4,35
1,07
1,48
1.71
17,49
17,00
14.00
1,51
1,50

I
I
|
|

3,30
4,74
6,45
3,26
1,26
0,97
1,12
3,31
1,33
4,55
1,76
6,00
6,99
7,01
3,04
4,71
1.03
6,22
1,13
2,53

2,26
3,45
2,05
0.99
1,17
1.02
1.06
2,99
2,90
1,13
1,63
4.26
4,07
2,44
2,63
2,31
2,84
5,00
1,23

6,04
2,30
1,61
7,29
7,15
6,17
0.-6
0,72

PARTE-B

246.485
7.400
14.900
28.890
80.845
213.600
131.649
79.762
9.100
500
6130
2.700
3.162
1.000
818
13.100
24.680
55.452
30.969
24 098
1.000
537.680
3.550
37.90.)
114365
52.310
13.500
200
7.200
175
6.400
19.900
5.100

"

Ducora. ord. port., novas
Ducora, prefí num
Embrava, prel. port
Eucatex, ord. port
'•
Eucatex, prol. port
Fin Bradesco, pref. nom
. .,
port.
dc
Vagões,
pref.
Nacional
tábrica
Bco. Com. Ind. de M. Gerais, ord. ex/bon.
Albarus Ind. Com., ord. norii
Albarus Ind. Com., port
Bco. Cred. Rcnl R. G. Sul, ord. nom. . ..
Eco. Ind. Comércio do Sul, ord. nom
Bco. Nacional Com. S/A., ord. nom
Bco da Província do H. G. Sul, ord. nom.
Cãrròcerlas .Nicola S/A., ord. nom
Cnrrçcerla Nicola S/A., preí. nom,
Cia.

Geral

Ind.,

nom

Dis. de Trod. de Pet. Ipiranga
Dreher S/A
Lòias Renner S/A
Met. Abramo S/A., pref. nom
Ref. Pet. Ipiranga, ord. Nom
Rei da Voz, prel. nom
Bco. do Estado da Bahia .
Vco. Econômico da Bahia S/A
Telefones da Bahia S/A
Magnesita. ord port
Pneli, ord. nom
Alpargatas Pref.
Antártica, rec
Eco.
Bco

Aliança,
Aliança,

pref
ord

Boo. Halles Pref
Bco. Halles Ord
¦
Eco. Nordeste
Bco. Nordeste Rec. 100'i
r.orghoff, pref
Brás. de Roupas
CBUM, ord
Docas de Santos Novas
Cimento Itaú, pre. c/ 15
Dona Izabel Ord. C/22
Dona Izabel Ord. C/23
Ducal Roupas
19 838
deb. 66
12.201 Eietrobrás,
Eletromar Pref
20.200
Garcia, ord. port
1.300
Garcia, pref. port. ,¦
231.572
Isam, ord. port
33.670
I._m, pref. port
31.301
ord. nom
1.300 Ilindi,
ord. port. . ..
30.020 Siderúrgica Riograndense.
. .,
45.327 Siderurgia Riograndense, pref. port.
nom.
ord.
;
700 Transauto,
nom
Transauto,
pref.
1.000
300 Trorion, ord. port
3.700 Trorion, pref. port
ord. port
23.100 Ur.ião Ref.,
União Ref., pref. port
19.462
ord. port
20.000 Cobrasma,
ord. port
32.960 Madeirit,
Madcirit,
port
pref.
102.904
nom.
5.400 Lojas Duton, pref.
Duton,
Lojas
preí.
port
1.600
ord. port
11.200 Magnesita,
20.032 Wallig, ord. port
5.500 Wallig, pref. port
Gomes de Souza, ord. nom.
17.400 Aries Gráficas
Inv. Cred., ord nom. . .
9.339 Soe. Paulista
1.800 Hime, ord. port
41.100 Hime, pref. port
24.033 Light, pref. port
ord. nom
82.448 Light,
Acesita, ord. noptr
377.939
cupom 13
92.305 Alpargalas. pref., prot.,
ord. port
21.391 Duratex,
Duratex, ord. port. c/ 23
3.700 Duratex, pref. port., c/ 23
30.086 Willys, ord. nom
16.839
53.502
9.339
139.940
123.204
3.800
15.700
90.346
540
54.!',4
•!2.i5C
1.913

EDITAL
Declaração
A firma Antônio Coelho tle Abreu
de Papelaria e Brinquedos, firma eslabelecida nesta cidade na Rua Conde de
Bonfim, 132, declara para os devidos
fins e efeitos que foi extraviada a primeira via do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (C.
G. C.( n? 33221029.
Ttio tle Janeiro, 16 de fevereiro de
1970

ANTÔNIO COELHO DE ABREU

30046

Máxima
(NCr»)

SPR
SPR
WPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
|

|

0,90
0,08
1,15
0,80
0,70
0,70
1.00
1,40
5,40
1.00
0,06
1,00
1,00
1,06
2,76
iao
1,50
1,80
3,00
1,00
3,11
7,30
7.50

spr

im

Mínima
(NCr»)

(
|

Médl»
(NCrf)

0,90
0,90
0,96
0.9V
1,16
1,18
0,50
0,50
0,70
0,70
0,66
Wg
1,00
IM
1,85
1,40
8,30
S,33
1.00.
l.M
0,95
0,98
1,00.
1,00
1,00
IM
1,06
IM,
2,70
2,70
1.»
IM
1.50
1.»
1,00
I.W
3,00
»M
1,00
IM
3,61
3,00
7,20
7,0}
7,20
7.»

_»

W.

ha

SRP
2.75
2,76
*»
SRP
2,66
2,50
J00
SPR
3,60
3,60
m
SPR
1.18
1,18
\»
SPR
1,07
1,07
1,0»
SPR
1,20
1,20
IM
SPR
2,40
2,30
2,86
SPR
0.98
. 0,96 0,90
1,10
.
|pr
1,10
1.10
«PR
1,02
1,02
1,0»
«Pr
0 97
0,90
0,96
SPR
1,02
1,02
1,02
SP„
2,48
2,48
2,48
SPR
1,27
1,25
li»
BH
«,70
0,'O
".'O
RS
1,41
l.«
L*1
RS
1,45
1,45
1,45
RS
1,«1
1.61
1.6'
RS
2,95
2,95
2,95
RS
2,76
2,76
2,76
rs
1,09
1.0S
1.09
RS
1,15
1,15
1,15
RS
1,15
1,15
1,15
RS
1,05
1,05
1,05
RS
2,80
2,80
2,00
RS
1.64
1,64
1,64
KS
1.20
1,20
1,20
RS
1,25
1,25
1,28
rs
7,011
7,08
7,08
rs
108
1,03
J.6»
BA
3,60
3,50
3,60
É\
140
1,40
1.40
8,40
0,40
RA
0 40
RS
1.46
1.48
1.46
RS
1,76
1,76
1,76
2,97
2,99
SPR ' 3.00
SPR
2,30
2,30
2.30
SPR
1,50
1.50
1.50
SPR
1,50
1,50
1,50
SPR
0.74
0,73
0.74
SPR
0,73
0,73
0,73
SPR
7,00
6,16
6,96
SPR 11,110 6,20 6,30
SPR
0.65
0,65
0.65
SPR,
0.55
0,48
0,51
cpR
0,47
0,47
0,M
SPR
117
LU
'.'S
SPR (1.211 8,30 8,20
SPR
0.80
0.80
0.80
*S|'R
SPR
0,93
0.90 0,70
0,00 0,70
0,90
Spr
0,40
0,4(1
SPR
1,0(1
1,80
SPR
1.05
1,05
Spr
)25
1.25
SPR
2,84
2,80
SPR
3.70
3,65
SPR
1,60
1,00
SPR
1,17
1.1 •*
ira
12(1
1,20
Spr
1,211
1,20
SPR
1,20
1,20
SPR
1,15
1.15
SPR
1,15
1,15
SPR
2.T2
2.22
SPR
2.25
2,26
Spr
1,35
1,25
SPR
1,55
1,55
Sp„
i.uo
,75
spR
1,35
1,35
SPR
1.35
1,35
SPR
1,50
1.«
spr
0,80
0,80
SPR
1.00
1.011
.SPR
0,60
0,60
SPR
1,25
1,25
Spr
0,58
0,58
SPR
0,60
0,00
SPR
098
0.95
SPR
0,90
«.80
SPR
1,28
'.20

Ira

SPR
SPR
SPR
SPR

2180

2,?3

1,70
1.7"
2.05
2,05
3,40
3.30
0.76 0,70

BANCO

0,40
1.60
1.05
1.25
2,81
3,66
1,60
*'17
1.20
1.20
120
'-15
1,15
2.22
2.25
1-30
1.58
.78
13»
1,35
J.*B
0.8O
1,00
0,60
1.25
0,58
C60
0,96
O.™
1,28

2.07

1,'0
2.65
3.40
0/>0_

DA LAVOURA

FUNDO REAL DE INVESTIMENTO
(Decreto-lei n.° 157)
10 213.003,02
Valor do Fundo:
Valor da Cota:
D: 12/02/70

FUNDO

NCr$

1,69

REAL DE INVESTIMENTO

NCr»
Valor do Fundo:
Valor da Cota:
D: 12/02/70

2.786.444.33
2:21

FUNDO REAL DE INVESTIMENTO
(Decreto-lei n.° 157)
NCrí
Valor do Fundo:
Valor da Cota:
D: 13/02/70

FUNDO

10.213.0O3.l_
1,99

REAL DE INVESTIMENTO

Valor do Fundo:
Valor da Cota:
D: 13/02/70

]\'Cí$

2.863.1". .41
2,2'.

yj

14

DE

FUNDOS MÚTUOS

Ult.

rota

dez.

2-2-70 8.69tr
AIMORt
1.4*0
8-2-70.
ANHANGUERA
2-2-70 1.12A.UK
Fundos)
30-1-70
1,02»
dos
APOLLO 1 (F
30-1-70
1.(190
APOLLO II (valorização)
.. 30- 1-70 1.080
APOLLO III. IV, V, VI (Vr. Coiilr.)
BANSUVEST
28-1-70!
1.01*1
BI_-BI.AD1_._0
12-2-70
1.1_2
11-2-70
1.042
BALUARTE! INV
BCN.FINANC
4-2-70
1.840
-¦••¦••
2-2.0 1,010
BRACINVEST
f -70 3.222
BOZANO.
'.
18BRASIL
12-2-70
0.B89
CEPKLAJO
,.
13-2-70
1.17
'.
12-2-70
2.09
CAKAVELO FIO
CORB1NIANO
12-2-70
l.:_n
CRESCINCO
8-2-70
1.998
18-2-70
37.787
CREFI.UI. (Conta Garantida)
2-70 r.l_'R
IflOREFISUL (Conta Capital
8-2-70 1 fflf.
DKI.TRf
6-2-70
rr,'s«
federal
1-70 0.02.
FIVAl"
2712-2-70
in
PINEV".'.. .'.
FUNDO MM
12-2-70
1 <_">
5FBI (Fundos)
?.0 0 !>".*!
3-1-70 0.P'*:.
Í.ODOY
4-2-70 l."»
HALLES
'.
11-2-70
5.17..
ICI vnloruição
8-2-70
1.01(1
INTBRVAI
8- 2-70 2 180
INVESTBANCO
12-2-70
2 89
INVKSB01.Í.A
MBRA VALOR
13-2-70
0.94..
LIQUIDEZ
-.
30-12-88
0.92
2-70 0.58..
12NACIONAL DE AÇOEB
20-1-70 1901
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
G- 2-70 SCO-1
NORTKC
PROVAI
12-1-70
1.2*17
5-2-70 1.8S0
RfüAVAL
SÒFISÀ
29-1-70
2.032
1-7» 0..IW
SAMORAt
222-2-70 1.117
SPt
2-2-70
2.100
SPM
12-2-70
0.271
SS SABBA
1-70
.MO
27SAFRA
>••
13-2-70
1.2.»
TAMOIO
18-2-70 0.OM
UNIÃO FINANCEIRA (Vr. Contr.)
11-2-70
U*l
UNIVBST
VALPIRF-*.
12-2-70
1.028
13-2-70
14,11
VERA CRUZ

FUNDO

dez.

Dat-

out.
dez.

(0.8550)
(0.011

dez.

(0.11)

•io im
dez.
(0.03)
de/.
de?.. ' .0.5'*.
(0.020)
dez.
rlez.
(0.031
(001)
set.
nov
(fl.or.i
nov.
(0-M
(0 "fl)
nov.
(0 0|)
nov.
(0,072)
dez:

«"

s__rá-v:::::::::::aa:

DOS TÍTULOS

(001)
(0.02OR)
(0.104)
(0.104)
(0.03)
(0.74)

PARTÍCULAKKS

(F.Uhorada pela OfganlKaçRõ

KXCHANG

N.

BALSA

3-2-70
22.71(0

6-2-70
23.276
S.

DA

no

DO

V.

Dlst.

.IANKIRO

DF,

fevereiro de 1999
10.441

»K I.ONDRÜS

57/3
23/1
6/4
20 3/8
2/1
30
54/9
41 15/10

£
£
£
£
£
£
£

COMPANHIA EDITORA GRAFICA BARBERO
n.

3.1 I7_ 4S5-.0I

NOVA YOhlÇ;
POR

anuncio

acima

deUou

de

j

o&!
. ****"i

COTAÇÕES POR » QU«LOS
tSafra 1980/70)
1...

ser >«Mlci\d$
36134

il/*

XIS»

....
....

0.9315,
22.07
28.37
II. 4000;
28.-500.
19.3225/
1.43*4 /
3.5100/
27.4Í.5/
2.4058/
18.0175/
2.0122/
27.1075/
13.9925/
3.3800/
13.3325/
0.158850/
2.-a8 /
¦ 8.00 /

»M
_0,_20,»
»,00
10,80

Gerai» e EstaPauta - - Estado de Minas
safra l*W»/7u
do do Rio — Café comum,NÇr$ -,'».
MERCADO DK
—SANTOS,

SANTOS

17

Fevereiro
Marco
Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Janeiro 71

o.ain
22.83
28.82
0.4100
23.2550
19.3S.75
l-^38
3.5175
27.5025
2.4060
18.0225
2.0130
27.1125
13.9975
3.8700
13.3375
0.158_l()
2.30
8.01

22.00
22,00
22,20
22.40
22,00
22,80
22,70

.. • •
....
...

VENDAS

-

Não

M RUÇADO _

Fech.
23,00
22,00
22,20
28,40
22,-0
22.60
22,70

houve.

Bst-vel.
DISPONIVH-

COTACOBS

POR

10 QUO^IS

Tipo 4
Estilo Santos .
Kstlln Santos .
S/ DescriçíSp ..
M BI IÇADO

Calmo

—

Hoje

Ant.

20,76
21.00
18.83

2-.D3
ai.it.
18.92

Calmo.

(Fechamento)

ALGODÃO

í.

Nova York — Por L — US$
Canadá opr £ .CAN
'•Cross" — por 100 — US» .
Alem. Ocid. |:or •__ — DM .
Amsterdam por £ — GR ..
Berna — por £ — FR ..
Bruxelas — por £ — FR ..
Paris — por £ — FR ....
Roma — por £ — L
Copenhague — por L — K
Oslo — por £ — K
Estocolmo — por £ — KH .
Viena — por £ — SCll ..
Lisboa — por £ — E
Madri — por £ — P .-••
Buenos Aires — por £ — I*
R. de Janeiro p.' £ — NCill
Montevidéu por £ — P .Praga — Por £ — K ....

2.4082
2.4000/
onUwn.
2:5830
2.58.0,'
O mercado deste produto tunción.u
sendo
/
93.18
9.I.I1I
calmo e inalterado. Elntradas 191 íardos.
J00.
8.8775
8.87-5/
110 de São Paulo e 75 de Minas. Saldas
8.7535
6.7485/
IilxistêMcia 1008 .fardos.
10.3500
10.3450/
119.48 / 119.58
COTACf*^ POR 15 FARDW1
13.3050
13.3500/
1514.2.V 7 1514.75
(Entrega em 120 dias)
18.0465
18.0415.'
17.1985
17.1935/
CURTAS:
FIBRAS
12.4500
12.4500/
62.27
37,50
62.22 /
37.50
tipo
Seridó
88.60
«8.40 /
37.50
37.50
i Seridó tipo.
167.90 / 108.10
• 8.:t4 /
I
8.38
FIBRA MÉDIA:
10.56
10.49 /
I
592.00 / 597.00
33,50
33,00
Sertões tipo
/ N/Cot.
33.00
32,50
Sertões tipo
31.80
.81,00
Ceará tipo
31.00
30,50
Ocará tipo

JUNTA COMERCIAL

FIBRA
Paulista

Paulista

I.bNCA:

tipo
tipo

30.5(1

ninai
Si ,00.

MERCADO DF. SAO PAULO
JUNTA COMERCIAL DO ESSTADO DA CUIANABARA -- Processos cm Exigência leumSAO PAULO, 17
- Lojas
brimentó em 30 dias) — 01.B88/T0
Fech.
Abert.
Ciliu.l S.A.; 01.687/70 — A. Gracioso Agência Marítima S.A.: 01.1128/70 — Cia. do Me(le
—
ReCia.
Cirena
59.017/69
trnpolltnno:
N/C
28,30
vrurco
.
sinas Naturais; 33.754/69 — Jorge i Leite, Cal— Joaquim Alves GasN/C
28,01»
çai'os LtJá.-l 39.756/69
l„Z
*.
— Restaurante Vianiar Ltda.:
N/C
20,70
par: ll.7:!2/C9
Out 70
'
'69 —
Editora Resenha Tributária Ltda.; tite.70
40.974
N/C 30,70
Cravalionr* Ind. e Com. de Lfim- janelro/70
40.739 09
N/C
3l,oo
padas S.A.: 51.209/69 — Gráfica e Editora
Calmo.___
M.-.Renta I.tílá.; 51.413 09 — Café e Bar Fiel
MERCADO -- Paralisado
Ltda : 54.267'611 — Mercearia Molfei.se Ltda.;
Ltda.:
....
—
Uirapuru
—
imobiliária
58.216 69
Não houve.
VBND VS
—¦
58,818/89 — Bar Aradelia Lida.; 58,760/6», —
Bi? Pflsto de Gasolina Lida.; 58.760/69
DISPONIVHL
58.869/8!) —
Ressetlcsse Ltda.:
Caf. e Bar
Deco Vitro Revestimentos Lada.: 59.985/89
POR IS QUILOS
—
COTAÇÕES
II.
Ba.ai Flor da Moda Ltd.1.: «0.211/69
'•C
—
Cordeiro Muniz A Cia. Ltda.. 62.115,69
Fech.
Abert.
laboratórios 0'iulart 3/A: 65.654/69 — G. L.
— ArProduções Artísticas Ltda.; 60.975/89
SI
,20 31,20
—
tes Cíi'K(ie:".! Supersônica Lida.; 87,145/69
31,00 31,00
Ouvidor I_oU.ri_o Ltdi.: 67.860,69 — Fri Alas
30,70 30,70
—
1/2
68.2_2.U!)
4
e Com', e Retrlseraçfio Ltda.;
Ihti
30,20 30.2»
Reynaldo Vidal Alvarez: B8..7309 — H.
29,50 20,50
M.iriiú Construções; 68.290,89 — Llrier Gua28,30 28/10
nabara Tixi Anreo Ltda.; 68.688/6!) — Dis26.30 26,30
1/2
trilniidora de Frutas Campo Grande Ltda.:
25,40 25,40
fl'l 876 «9 — Hotel Macaense Ltda.; 68.885 89
24,40 24,411
1/2
Distribuidora de Produtos Alimentícios Er23,00
23,00
69.326,69 — Agência Jornallstloa
le ltda.;
22,00 _S,00
Inniií. Ltda.

COMPANHIA EDITORA GRAFICA BARBERO
CO

C.

n.

33113.485-001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

.11

«iráíica Barbero, a <»
São convidados os senhores acionistas da Cia. Editora
n. 731, ncsU cidade, ãs 18 horas
reuniram 2 sede socUI i Ru» São Luta «onzaw
ordem do dia:
seeulnta
sobre
deliberarem
de
do dU 13 de março de I919. a fim
conseqüente altef.í»o dos
l') Prolio-ta da ll.retoria para aumento de Capital e
.Matutos Sociais;
^
2.) Assuntos «erais.
ie ,,„
_, ^ ^^
^ ^^
CIA. KIHTôRA «RAFICA BARBKRO
FRANCISCO JORGE BARBKRO
Diretor- Vice-Presidente
acima del_on de ser P«W1«*»
Observação: Por motivo de extravio 4S. andncio
1970.
'
de
nos dias 7 e 8 de fevereiro

^.»_«w_*MW!_-3«_t-i«2__ü_KM*^^
,,,i_if-^--hrji____a^_4*--L-íi_'art***^->*,fc'-

NCr»

.

Abert.

Madri — P
Lisboa — K
Amsterdam — OU
Londres — £
Paris — FR
Bélgica — FR
Alem. Ocidental — DM
Noruega — CN
Áustria — BHC
Dinamarca — CD ..; —
Itália — L
Peru — S
México — P

POR

"

-'.'-,

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

t?l'3."

Estocolmo — KR

17

'.

17

Montreal —- |ior £
..
Rio cie Janeiro — NO.
'Buenos Aires -- P
Montevidéu — P
Berna — FR —

-^f-^í^i&R;
__Hn^T-lsp_^S,íor:__,,,,res açlonlsUs
l..crrtn-lci n*í 2.8-1, de -.« _e seiemn
comentos a que se rerere o artiRo S9 do
Rio
a« *»Mdc Janeiro, í de Fevereiro de 1970
Civ' KIHTõRA CRAFICA BARBKRO
FRANCISCO JORGF. BARBF.RO
Diretor-Vice-PresWente
do

Mg»»
,„,í_

4,4100
4,12114
10,61928
1,19687
1,21297
0,088927
0,79844
1,02730
0,0-7022
0,58961
0,61800
0,85377
0,171549
0,155893
-0,033344
132300
10,619.8
nominal
• -4;4100

ESTRANGEIRO

da ^a. Kd»*ra «rifk» Barbero, a «
Sio convidados os senhores acionistas
n? Ml, nesU
reunirem na sede social i Rua São Lui». Oonra.»
Vi?*"e*_,*L 1--iii«.
deliberarem sôbre » seguinte ordem do dU.
„_
"" rti» T" de marco de 191», a fim rt«
de I.nc.s e Perdas, Parecer
Conta
Geral,
íl" lUl-Uri. da Diretoria. Balanço
Sa
%_% ^'.^p.rt.vos honorürlos;
^SÃ_.S^•_^__rtlt^r^,,-

Oh->crvacàn: Por m „liv« de exlravl.1
leveieiro de 1^10
dus lilJi

Be!Sa
Francês

l__,c_suícü-rr.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

¦o.

. I

,4;*''l?l \
W**|»»_

I
!
Coroa Dinamarquesa
0,811» .
Coroa' Noruesuesa ... I
°
Coroa Sueca
!___»_.'
°nM~Il
Xelim Austríaco
?*"*íí ¦
Escudo Português ....
0,06-612
|
pesetrt
,
Poso Argentino (ndvo) |
;M*2*P
10.OM14
I
I
Libra Irlandesa
1
Peso UruRUBlo
£°™J» _
4.™""
Dólar Convênio
j
I
_*? I
Dólar Fiscal

do Fundo

(0,388)
(0.06)
(0.11)
(0,416)
(0,360)
(0,20)
(43%)

WO

4.38110

I
I
I

m?emr:::r\ £í

Franco
Franco

LONDRES.

17

C.G.fc.

Dò.ar
Dólar Canadense
Libra Esterlina

f-nclonouonO mercado de «_é dlsponWel
o Upo T.
.
^™A_ inalterado, mwitendo-se,
tt
Tí ffi
t»W * «Cr» «.O- IKK mmmovimento
T^o^e^sA»«n
^u__4.
.
tati-tleo. Fechou Inalterado.

Imposto

Ltda )

Bank of London ic S011U1 America
Cftble Sc Wireless Ltd. Ordinária-.
Ocean Wilsons íc. Co. (Holdings) Ord
Royal Dutch Petroleum
São Paulo Raiways co. Ltd
Consols, 2-12%
Imperial Chemical Industries Ltd
- 1.027/47
Emp- d** Guerra Britânico, 3-1/2%

o_ bancos parO Banco Central do Brasil «
i.iculares operavam à._ seguintes lanas:

4.385.479.35
4.337-487.00
7.612.270,00
18.144.985,68
- 54.58...599,00
67.505.540,73
7.973:688,M
36.049.241,00
4.4-4.432,09
maio
(0,005)
18.943.843.00
abril
((%)
4.314.948,04
,*¦
maio 68 (0,08)
376.829,43
18.943.843.00
7.350.939,00
maio 68 (0,08)
378.307.69
13.627.-06,00
set.
(0,06)
13.5_I._48.0Q
«et.
(0.06)
5.312.763,00
(0,06)
set.
7.745.6-4.30
48.450.104,00
der..
(0,520)
1.149.349,00
7_O.23O.C0
10.028.837.09
4.100.009,95
maio—
(0.08)
1.511.869.00
tie?..
(0,4027)
1.520.164.00
B .602.031,00
8%
abril
5.531.410,00
2.359.234.43
abril
(8%)
1.008.895.00
dez.
(0.62)
5.078.456,:»

dez.
dez.
junho
dez.
dez.
dez.
abrtl

_ ™

?-}-™

16-2-70
23.980

17-2-70
24.064

STOCK

(0.03)

dez.
ide?
out.

Ult.

CoU

|°"A ••••• .•••.-:.•.¦.::::: ?fc-tS

LONDRES.

dez.

dez.
junho
dez.

°.
ANHANGUERA
.?","
,5"
BOSTON
,'.!
t-,m
P.OZANO
«
RANKINVEST
. m
?"
BIB CRESCINCO
."in
BCN-FINAN
«"
- 70
ri
BRADESCO
to
i"
FRAFISA
a 70
CRBFISUl
_,
12
"ío

S/N

(0.08)

dez

1,660
2.800
2.910
1,4:_
3.827
2.40
1.970
2.044
3,252
2.040
: IS 1.51
_¦
DEORED
1',_I44
CiODOY
\-\-J? 2.W0
FINASA
£-f™
1.650
FINASUf
12
2 70
1,0484
_"/,.«
FUNDO MM
2,121
,J'.;Í 0.87
HALLES
, ranl
18-12-6»
3,11
\}?RK
3-2-70
2.116
'*
IPIRANGA
í "to
li
2.090
ií"1
INVESTBANCO* ..'
2,77
?_"
CNVESBOLSA
í".n
proval
••
J»: };W 2.011
1,940
,
,, ««
RK/iL •
1.96
RIQUB
2ÍÍ70
2.654.
I?
SOFISA
«m 1,72
3.0A9
2,050
1.413
._5-l.»
TAMOIO
l.íI _*._<_-JIV»
«
n rir»
1.001
• iU
RPM .
r
2,29
VERBA
13-2-70

Anvron_

MCI.IA

(0.03

set.

(0.01)
der.. •
(0,05151
dez.
(0.O3)
set.
Es dis.. (8.10)
mena. (0.006)
out.
(0.06)
(0 801
out.
(0 03)
dez/69
(0.2(01
dei..
n>_'«9 .•«.•(03)
10.1175)
dez.
dez.
(0.055)

CAFÉ — RIO

do Fund»

479.547.83
2.622.894,00
1.524.477.00
157.735.89
1.414.936.85
1.530.900.00
1.735.483.00
23.857.405.00
1.2(18.537.00
4.636.375.00
1.733.48100
10.298.298.91
1.324.155.00
275.690.48
9 126.29-157
1.669..39.00
250.493.853.43
3.117.883.72
1.575.933.91
91.738.800.00
-144.170.852.01
*>'i .685 00
2.7.V..032.09
7.182.938.9-1
6.910.700,01
2.079 Ml 22
6 0B1 093.00
2.9**6 820.22
1.1*17.017.-0
39 <il-..180.00
1.216.789.00
3.11.731.40
,.9.n_1 495.00
3:6S«. 050,00
l.l"l 7.48.00
2..6.029.00
¦>'¦;. 839...r.
3.455.214.00
'2.711.751.00
382.028.00
3J7.477.00
l.__l.714.00
6.901.792,88
2.."'..882.00
4."4. .883,94
1.0«7.2f7_.71
13.78'.458.00
fi ..478.00
17.139.801,50

(0.416)
(0.05)
(0.05)

INCENTIVOS FISCAIS — (Decreto 151 — Dedução
de Renda para compra de ações)

DK

V.

Dlst.

MERCADORIAS

CÂMBIO

INVESTIMENTOS

Data

m

E&

4.» feira, 13 de fevereiro de 1970
JORNAL DE SERVIÇO - Rio de Janeiro,

JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 dè. fevereiro

de

15

1970

«a/4
23 3/4 , Std Oil Callf .".
38 1/8
26 1/2 std Oil indiana
50 1/8
66
NJ
•••.•••;
Std Oil
'*} 3/8
MERCADO DE NOVA YORK
23
i
Std OU Ohio
8 1/4
20 3/4 Std Packaglng
NOVA YORK, 17.- .¦¦'¦
41
66
Stering Dnig
41
224 ¦
Süudcbaker Worth
DE MKL.LO
Abert. I' I\eh;
40 1/8 HORACIO EMNANI THOMPSON
32 1/2 Sun Oil
-.
— Rua lio Catete,
29 7/8 OCTAVIO GOMES GIANINI
30 3/4 Swift & Co .'
• ••
•
25,08 24,98
58 - Tel;: 245-0126;
Março
i
20 1/8
16 3/8 Tenncco
— Rua da Qui25.7S 23,»
Maio.
21 3/8 AFFONSO NUNES VELASQUES
29 3/4 Texaco
.....
26,10 26,10
tahdá- 4Ü-A - Tel: 242-2212.
24 7/8
Julho
. 10 1/2 Texas Gul Sulph .
— Av. RIO
'J7
2a',3S 26,26
1/4 RAFAEL MEDIC1 — CANDIOTA
Outubro . ..,;
, 40
lnstruincnui
Deens
&
Co
Textis
•
Branco. 1113 - sl 1010 — Tcl: 242-442B.
26,40 26.31 Distil Co Seag
1/2
129
Dezembro
,47
Textron
.IR. - Rua
26,66 26,57 Dow Chemical , ,.
21 1/8 NICOLAU MENDES DE CASTRO
Março , -.
, 05 3/4 Tmns World Air .
— s|205 — Tel: 231-2725.
1!)
de'Março,
7,
3/4
18
25
1/2
,
Drcsser Ind
Ti-ansition
GASTÃO DF, CARVALHO F. ALBUQUERQUE
NA> ABERTURA — Mercado estável oom Dupont
l 93 1/2 Trl-Contlnentol ...
_ Av. 13 ile Maio. 47 sl 705: Tcl 52-1710.
29 l*
, 15 3/8 Trw Inc
Eastcrn Air . ......
alta de 3 a 8 e baixa de 3 pontos.
172
eom Eastman Kodak .
30 1/8 GUILHERME MELLO'-- Praia de Botafogo,
. I.tt 3/8 Twcnt Cent Fox .;
NO FECHAMENTO — Mercado estável,
'
— Tcl' 246-IÍ860.
1/2
15
35 7/8 Unllovcr Ltd
.
12
7
a
Yale
de
Eaton
pontos.
baixa
e
tfe
1
MARTINS
alta
ALBUQUERQUE
DE
28
EDMUNDO
. 19
El Paso Nat Gas .
Unilover Nv ..—
PEREIRA — Rua Alclndo Guanabara, 15 .— Telt
. 24 1/2 Union Carbide ...
Esb Corp
-''294
1/8
34
87
3/4
24°
.
Fairehild Cem . .
Union Poeiflc ....
Rua SSo Ftvin37 3/4 CARLOS TRÓF1LO MARCAI. - 'Tels:
. 50 1/4 Unlroyal
Fircstone T & R .
¦ •
e
18 1/8
68
fir- First Nat City
cisco (le Paula 26 8 .815 ;243-1071_
.
ontem,
funcionou
--mercado'
.,
--rei.
açúcBr
Alrcrnft
United
de
O
30 1/4
212-6214 c Trav. do Ouvidor 21 s] 704
sacos sendo Fluor Corp
,1/5 United Fruit ....
me e hTalterado. Entradas 19.895Estado do Rio. Food
30 5/8
17 3/4
Fylr
- Tel:
Industries
S^ôO d? SSo Paulo e 9.995 do
33 7/8 MOY.SÊS l.ARRY - Av. Rio Branco 185
38 3/8 Us Smelt
Motor . .
& Hct ..
Existência 39.371 sacos.Cotações Ford -D.vnamlcti
üs
- ,-.
SiSL ».0CÍ. —
i/8
37
24
com
222-H513.
,
acordo
,
m
'35
Gen
de
Steel
Branco cristal
20
Sülmy nutlos
.
68 5/8 Us Tabacco
- PVU - NCr» 28,15. Gen. Élctric
ANTÔNIO MARINHO- — Rua da Quitanda,
Us
H" nffi» de 19-5-09
18
7/8
231-0968.
l/4
Tel:
sl
105'—
™
Gen. Foods
La-mbert
Warner
SANTOS
DOS
71
33 3/8 West Union Tel ..
7ÓRGE ROBERTO PESSOA
Gen. Mills
"' - '<»• M2-5521.
41 3/8
66 1/2 Westgh Eleot
CACAU
Riu, Álvaro Alvim, 21
Gen. Motors . ...7 :..'....nvs
:......,.
29
Gene'Tcl & Ktec
...
Woolwovth
'-13
Cen. Tire
1B
Xei-ox Corp
1/4
5/8
•*•.¦'
C. NOVA YORK, 17
Genesco'.:......
26
Radio.....
49 3/4 Zenlth
Fech. Gcorgln Pac
Abert.
1/4
Getty Oil . ...!
43
47.7/8
30.15 Gillette
31,00. 03
Março . .'.
AWen.
7 1/2
Glsn
20,30
30,00/10
3/4
Maio '.-. ..
29
29,64 Goodrich
30,25/10
Julho¦--.¦" .
Goodyear
26
30.00
30,65/67
Co-proprictários
.
Setembro
i'.. 23
& Co
Convoco os Srs.
31,04/03 . 30,50 Gracc
Tijuco
1/4
Dezembro
25
Gt Ati ic Pac
Rua Otávio Correia n?
- R»«
da
30.72
Edifício
31,28
do
3/8
Março 71
24
CARLOS AtBRRTÓ ROCHA ANDRADE
Extraor30,95 Gu» Oil , ...»
Geral
31,40
Assembléia
a
259
..
71
para
Maio
, Andrade Neves, 104 - tcl. 234-0087.
Gulf & Wcstrn
17
31,17
32,00
1/2
Honeywell*'..
133
Julho 71
dinária a reali/ar-se no apartamento
Howmet19 3/8
20 de
Centro
n? 102 do mesmo Ediliclò no dia
VENDAS — Na abertura 870 contratos, no Int Bus Mach
349 3/4
- Rua
EI IAHO MARDOCHE BEI.ASSIANO
Int HnrVástor
-'« 1/2
fevereiro do corrente ano em primeira
Fechamento 2.593 ditos.
(12 - tcl. 243-8757.
Feljó;
Regente
1/4
houInt Nickel
»áo
— Rua San42
convocação às 20 horas, e se
ELVSEU AUGUSTO RKIS FILHO
NA ABERTURA — Mercado acessível, com
e ultima
to Cristo. 283 - lei. 213-4818. ,"•„'.:
•JS-14-.12X — Medula 14 — Corpo 6x6
ver número legal em segunda
,
14»
baixa de 5 a 44 pontos.
do
Rosário, ,.,
Rua
desse
CASA DAHDANELOS
(20 l/2h)
NO FECHAMENTO — .Mercado acessível,
às 20 horas e meia
tcl. 252-8517.
—
de311
eom baixa de 87 a 100 pontos.
local,
Alies,
para
—
—
Buenos
mesmo
Rn»
Preços finais na
CM)
NOVA Yoniv IAP
mesmo dia e no
CASA SOFIA
I
tcl. 223-3120.
Bolsa de Nova York, ontem.
liberar >ôbre o seguinte:
,
das
a) _ Prestação e aprovação
'
Laranjeiras
.
Int Paper
Sô
. .
exercício.
em
Síndico
— Rua cias I-nr.-inJel»
contas do
GKilO
7/8
Tcl
Int
.:
i...
56
Tcl
Si
ANTIGÜIDADES
CHICAGO, 17
apreciação e
à
...
,_
U) _ Submeter
ras, 143 - lei. 245-ÍIM6.
30 1/2
(Fechamento) Johns Miinvlllc
N1COI.A I.F.ONE — Rua das Laranjeiras, 143
Johnson &• Johnson -.,.., 158 1/2
dos presentes, obras a serem
aprovação
-.
245-9908.
1/4
Laughlin
tcl.
Jones
&
....',
17
como
Ant.
Hoje
executadas no apartamento 201,
1/4
KoUer Alumln
38
soKennccott Cop ,.-.
45 1/2
sejam: — modificações no banheiro
Botafogo
1,5250
1.5250
Março
Koppeiw
43
cozinha e na área de. servie4>.
na
ciai.
RACHEI, ANTIGÜIDADES — Praia dc Bota1,4757
1,4716
Maio ,
40 1/2
Lio Owens Ford .'.
Sindico
panovo
foqo.-488 - tel. 237-5013.
c) — Eleição do
Llgget & Myers
';...'
31 1/2
SENNA COUTINHO — Praia dc Botafogo, 408-A
7/8
Llng Temco Vgt
24
ra o período de 21-2-70 a 21-2-71.
tcl. 226-00HO.
.
_
1/2
Litton Indus
27
d) — Discutir assuntos de interesNUCHIíM ROTMAN — Rua Humnltá, ÍTt —
Lockheed Airò
15 1/4
I
tcl.
220-1359.
.:
Edifício.
do
se seral
Mocv Rh
35
1/2
Mngnavox
33
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
Copacabana .
25
Mat-athon Oil
1970
1/2
Maroor Ino
ADRIEI.A GALERIA DE ANT10I7ARIOS - Rua
.....55
1/2
MARIA'DA SOLEDADE DYON1SIO
Santa Clara, 4)8 — tel'. i.Mi-te
Marcor Inc
55
BARTOI.OMEU ALVARES BAI.DONERO - Rua
Marshall Pleld
25 5/8
Síndico
—
finais
na
rrcçog
17 3/8
Slouoii'ã Cinniios, 91-A — tel. 237-5722...
NOVA YORK (AP-ÇM)
Martin Mcirtetta
11809
GALERIA ANTÔNIO CARLOS — Rua Domingos
McDonnt-U Douí ...;
19 3/4
B6lsa.de Nova York, ontem.
Ferreira, 2-A — tel. 237-0115.
Mcmorex
128 .
1/8
GALERIA BRASIL OB.1ETOS DE ARTE —
Merck fc Co
110
2fi
Alcan Aluin .
Avenida Cnnacabnna, M77-A -- tel. 250-0838.
Merck & Co
'.'
110 1/8
~j
Allied Chcm
}/.* Min Mu; & Mfg
GALERIA DEBRET .— Avenida Copacabana,
107 1/8
25 1/2
Allied Stores
1/8
331-B — tcl. 237-3453
Mobil
Oil
37
25 J/4
'| ,
Allis Chalmcrs
",
LANGKR — Rua Fili|ie de Oliveira. 4-B.
215/8
67-V8 Monotfram
Alcoa".
1/4
32
27:3/4 Monsanto Co
Am Alrlirtes.. ..-.
143/8
Moorc-McComnrck
Am Broadcast
„,„ Moore-McCbmarrk
14 3/8
¦>
«.„ V»
,•••
An Can'Co
27 1/4 Morgan J P
12 5/8
'.
Am Cynamid
3/4
687/8 Nat Blscuit
53
••••
Am Home Prod
1/4
NíifÒ.iKh
145
RçglstílímfchA Fdy
J9..1/Í Not Dèátlllera
15 5/8
a'
Am Met. Climax
23
Nat
I.cnd
.'.
Am Motors
}?.,,„
¦«
3/8 No Am Roc-vell
17 1/2
Am Smelt & Ref
.10 1/4 Nwost Orlent Ãlr ..
22 3/4
Am So African
30
21
Occidental Pecl ....
Am Standard
50 1/8 Olln Mulh Chcm ..
17 1/2
!.:
Am Tel & Toi
situada à Rua Apoddi, Q. 5, L. 17
:,9 5/8 Otls Elovátór
4Õ
Ainpcic .
Eng. 1'edreira, Est. do Rio
28 3/8 Pacific Gas Sc El ..
28 5/8
Anacohda
43 3/4 Pnn Am World Air
11 5/8
Armour fc Co ..'.
5!l
30 1/
Parkc Djvls
Ati R(ch'flold
'•
21 3/8 Parke Dnvls30 1/4
Avco Corp
í
'Beckmán"
3/8
n
25 3/4
Instr
'.
Pcnn Central
33 3/4 Pepsi-Cola
52 3/4
Bell. & Howcll
29 1/8 Pfizer Chás
Bendli' t'orp
108 1/2
10 3/8 Rhelps Dotlfo
Benguet
3/8
46
27 1/2 Philip Morris
Bethleheih Steel
33 7/8
Nelicmias P. C. Sales. Prcsbitero,.
20
1/4
Boeing
.'.
1/4
Philips Pet
20
^2
da ausência do Sr. José Silva
vista
cm
Borg Warner
Polaroid
,...
°3
O Instituto do Açúcar e do Al9 3/4 Procter & Gamble
Braniff
HO 1/2
Oliveira,
pastor presidente, convodc
C7 :i/4
Bristol Myers
19
7/8
dia
Onls
45
no
Qu.iker
reunir-se
comunica (me, nos termos <la«
cool
Igreja
para
ca a
15 3/8
Brunswlck-15
•—
se34 1/2 Raybestotí
Burlington Ind
de fevereiro, quinta-feira, em sua
3/4
n?s 1.6(12/62 e l."4«/«3,
R.
C.
A.
.29
Resoluções
153 7/8 Reynolds Tob
Burroughs Corp......'
37 3/4
de às 19:00 horas em primeira convo35 1/8
Campbell Soup
em concorrência
venda,
5 7/8
à
colocará
segunda
.Selectlon.
Roon
13
cação, ou às 19:30 horas em
Canndian Pac Ry
7/8
35
sedo
20 5/8 Royul DuU-h Pet
tratar
no ilia IS de
de
fim
a
rcali/ar-se
Castle & Cooke
a
5/8
convocação,
pública,
14
37 l/l Ruas Toga
Caterpillar Trac
.'
'.
24 3/4
a»n, às 15 liocorrcnle
guinte:
do
81 3/4 Safeway Strs
fevereiro
Celanese Corp
1/4
58
Sciierlng
26
Eleição de Diretoria;
1
Cterro ' Corp
1/4
58
ras, na Divisão de Exportação na
50 1/4 Schering*
Chase' Manhnt Bk
sóbre filiação dc camExame
3/8
—
Paper
34
Scott
12 5/8
Chemical Ny
'/4
Sears
Roebuck
M
rraça 15 de Novembro, 42, i" amlnr,
po;
52
7/8
Ches & Ohio
»....
Shell Oil
36 1/2
28
Chrysler' Corp
— Assuntos gerais.
1/8
20.000 (vinte mil) t.m. de açúcar deCo
76
Slnger
3/8
35
Cities SVC
3/8
NEHEMIÁS V. C. SALES
54
80 3/4 Smith Kllne Jr
Coca-Cola . .'.
(dez mil),
merara, mínimo 10.000
14110
1/8
47
44 1/8 Southern Rwy
Colgate Palm
7/8
Raml
33
Sperry
44
1/4
Colúmbia Broadcast
para o mercado preferencial norte•/*
29 3/8 fiui Brande
51
i Colúmbia Gas
americano, por èorila da cota do ano
MERCADO — Calmo — Calmo.

Colúmbia Flct ....
Cons Edison
Continental Can . .
Continental Oil , ,
Continental Tel . .
Cotitrol Data . .....
COrning Glass
Cpc Intl .
Crane Co .
Crown Crk & Seal
Crown Zellcrbach ¦
Dean Rivet- Mills .

LEILOEIROS

'.

AÇÚCAR

Edital de Convocação

ANTIQUÁMOS

TRIGO

BOLSA DE N. YORK

Igreja Assembléia
de Deus Indp.
no Brasil

Ministério da Industria
e do Comércio
INSTITUTO DO AÇÚCAR
Ç DO ÁlCOOi

Seção
.Extraordinária

IMPORTADORA SYLVIO VASCONCELLOS S/A.
Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do M. da,Fazenda n? 33.311.fi7l
"A"
RUA DO ACRE N* 47 — 11? ANDAR — GÇÜPO

AVISO
doAcham-se, à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
referentes
Ações,
Lei
de
Sociedades
por
cumentos de que trata o art. 99 da
ao exercício de 1969.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1970

ALBERTO DE VASCONCELLOS HASSE
Diretor Presidente.

40883

REIÉUO
DESTACA
SEU: ANÚNCIO

AVISO N.° 10/70

de

1970,

com

marg-em

de 5%.
A
verá

totalidade
ser iniciado

corrcnle

ano,

embarque

cm

abril/maio

do

improrrogàvelminte

pelos portos de Maceió c/oú

dc

'!«-

do

Rio de Janeiro,

242-1223

operacional

17 de

Recife.

fevereiro

1970
FRANCISCO WAT.SON
Diretor

33tM

J

ejWeWeèíeepijew-Ml»
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fevereiro de 1970
JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de

16

Mulher prática
JARDIM fcSCOLA COEUnNHp BMCAMTADO
Av. Meriti. 518 — Tel.j »1-4£M.

INSTITUTOS DE BELEZA

LIQUIDAÇÃO

Cascadura

JARDIM DE INFÂNCIA PISCINA AMJL - Rua
BllT» Qomee, 82 — Tel.: 229-1619.

«Tiiuco -

Ótica
6TICA- PRINCESA — Ru» Bueno* Aires
ÓTICA CHILAZI — Rua da Alfândega. 251

CHARMINHO CABELEIREIRO — Rua Uraeual,
3» — Íoi» 7.
— Rua Engenho Novo
SHALIMAR CABELEIREIROS LTDA
DK INFÂNCIA TIA MELITA — Ru»
Conde de Ilonfim, 1.037-A - Tel.: 231.1*7*7. JARDIM
Baião do Bom Retira, 822 — Tel.: 281-B782.
Joolherios
,„„ „
CABELEIREIROS — Rua Visconde
MARITTE
MÁ§%KR .IÓIAS - Av. Rio Branco. 108-C
de Figueiredo, 6 — Tel.: 254.3M1.
7» — Tel.: 249-759*.
.TOALHER1A LIDO — At. Copacabana, 187-0
MASSÜY CABELEIREIROS - Rua Santa Lul.
*., 208-A - Tel.: 248-7741..
NADIR CABELEIREIROS LTDA. — Rua Santa Méier
Móveis
....
INSTITUTO NICIA MACIKIRa — Rua Carljtt,
19
Séfla. 84.- Tel.: 234-4344.
COFRES PROGRESSO — R. Buenos Aires,
— Rua Venceetau, 25» — Tel.l ..
SALÃO MADRID — Rua do Matoso, M7-A — O PELICANO
SAM MARCOS - Rua 7 de Setembro 107
261-9487.
¦
i
Tel.: 228-8M7. .
OURO-PRETO — At. Copacabana, 8.18.

/

Artigos Masculinos

- R. da Alfândega, 279
' ÁetABMK MODAS - Av. Copaoubaiui. 998
LINDA AMÉRICA
,
5a.'AVENIDA - Rv. Rio Branco 128-A
.
SHBIK ROUPAS - Rua— da Alfandegii. 191
da
R.
Constituição, 56
dONPECÇOES NOMAR
SPORT HADDAD — R. ia Alfândega. 200
BÁVEL' — Av. Rio Branco, 1
EMBALO — Ouvidor, 160

Artigos femininos

- Av. CopaBOLSAS E CALÇADOS PIRENZE
.
cabana. 195
91-B
Rua Prado Júnior,
SABRINA
- Av. Copacabana,
CHAR1F IMPORTADORA
435*-A
At. Copacabana, 576
BOLSAS MORA
MAQAZIN COPACABANA — Av. Copacabana,
574
„.
„
_
REALITÉ¦-- Av. Copacabana. 581-C
—
Figueiredo Magalhães
CúRiDOBAN SAPATOS
FENlOlÀ SAPATOS - Figueiredo MagalhUes.
esquina Barata Ribeiro
GROENLÂNDIA CALÇADOS - Av. CopacalMU
.
n»r 782
MIMO BOUTIQUE ~ Miguel Lemos. 51
—
da Alfândega, 318
Rua
VOCÊ
PÁRA
MODA
LOJAS NOVEX — Rim da Alfândega, 223
dos Piwsos. 72
R.
Senhor
8PORTDENNER .-PÁLHETA MODAS - Lgo. dc São Francisco, 14
A 1NSINUANTE - ft"a da Carioca, 46/48

Confecções

TOMY'ROUPAS — Rua da Alfândega. 161
SIL MAR — Rua da Alfândega, 319
MAQAZIN LOUVRE — Rn» da Carioca, 12
TECI-REI — R. da Alfândega. 148
MAQAZIN A..T.A. - R. da Alfândega. 164/68
CONPBCÇúES SUMARÉ — R. da Alfândega;-171
LANCEL — Rua da Alfândega. 176
CONFECÇÕES DOMITEX — R. da Alfândega, 178

Eletrodomésticos
CASA OEI.AR — R.' Uruguaiana.'130
LEÃO D'AMÉRICA - R- Urugulrtna, 39,91
CASA 8PILI.ER — R. da Alfândega. 141
MUNDO'- DAS LOUÇAS — Lgo. de São Francisco. 30/32. R. Senhor dos Passos. 117. Av.
Copacabana, esquina c/ Figueiredo Magalhães
LAR BEIXD — Av. Cópaoabtma, 930-B

Ferragens

'— R. Barata Ribeiro. 3J
NOSSO MUNDO
CASA DOS BRINQUEDOS — Av. Copacabana,
115-B

Y"'.'

— GranLIVRARIAS DO CORREIO DA MANHA
de queima de hest-scllcrs a partir tle NCr$
—
185-C.
100
V. Rio Branco,

Cama e mesa

TECIDOS CAMA

E MESA — Av.

Centro .¦¦'..

DORET CABELEIREIROS A.A. — Rua Alcindo Guanabara, VB — Tel.: 2224337.
LTDA.
MODAS
HAL FRID CABELEIREIRO
— Av. Rio Branco 135 — •/ 204 — Tel.;
222-411*!.
PENTE DE OURO — Av. Passos, 53 — Tel.:
23-6141.
...
SALÃO BIARRITZ — Av. Gomes Freire,'55 <Tel.: 242-9170
ROSE — Rua Francisco Serrador, 1
SALÃO
rji^i . 222-5M8.
RINA CABELEIREIROS — Rua 7 •'¦ de Setembro,
". ' •
\~
88 — s/ 301 — Tel.: 232-0985.
A.

Copacabana,

DR. DEMERVAL M. CARVALHO

'

Clinica Médica — Doenças Aléríieas Catete, 37 c Copacabana, 1052 s/ .905. Tel.:
225-5823. Marcar liorn.
————mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PRONTO SOCORRO

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Acidentes do Trabalho

R. Conde de Bonfim, 149
Orientação Técnica:
ARMANDO AMARAL

SENHORAS

E PARTOS

DR. ALOYSIO GRAÇA ARANHA
P.

Botafogo, 428. ap. 202 — 22f.-22ii4

DR. ALCIDES SENRA

•{•inerolniíia — Princesa Isabel. 323, a/ 501
Tel. 236-2682 — Diário.

FLORISTA — R. do Rosário, 184 lj-8 Tel. 252-7521.
A AÇUCENA — v R. do Rosário, 184 1J-7 —
Tel. 252-7572.
A CAMÉL1A —. Pga. Olavo Bllac, 1J-8/10T18 —
•
Tell 252.7551.
184 lJs-3
A VITÓRIA REGIA — R. do ¦. Rosário,
'
¦ mm
Tel. 282-7787. .
e 4
,
LA FUENTE FLORAL— Pça.. Olavo Bilac, lj-M/
„ -„, ^ r.
21 - Tel. 252-8977.
ROSEIRA DE FÁTIMA LTDA. — R. Rlaehueh»,
190 — Tel. 222-2588.
A

Laranjeiras

Tijuca

PALÁCIO DAS FLORES — R. Cfcrdooo Jl.. I-A
Tel, ,245-3384.

Cotete

A-

.— Tel.
FLOR CLÓRIA — R, do Catete, 40-A
• • ¦
245-8673.
i
FLORA MARQUÊS DE OLINDA — R. Marque»
de Olinda, 71 — Tel. 226-4875.

Leme

ROSAS LEME — R. Anchieta, 16-A
237-4286.

Copacabana

—

Tel.

•

BELINHA FLORICULTURA — Av. N. Sa, COpacabana, 664 lj-4 — Tel. 257-8384.
BEM ME QUER FLORES LTDA. — R, Siqueira.
Campo», 84- — Tel.. 236-6268.
FLORA ATLÂNTICA — Av. N. Sa. Copaeabana, 1.241 — Tel. 227-0240.
FLORA SANTA CLARA — R. Barata Rllielro,
S22 — Tel. 257-9289.
FLORES 3ARBACENA — Av. N. Sa. Copacabana. 1.083.A — Tel. 256-1423. m
LAS — Av. N. Sa. Copacabana, 708-A
FLORES
. . **ri»i 237.8544
GARDÊNIA FLORES — Domin*o« Ferreira. 2»
— Tel. 236-7191.
•"
A ROSA DE OURO — Ar. N. Sa. Copacabana,

Ipanema
IMPERIAL FLORES — R Viaconde de PlraJI,
959-B — Tel. 236-6888.
395 - Tel. .'M7-5364.

INSTITUTO MONTEIRO tOBATO — Rua LOFlamengo
pes Quintas. 211.— Tel.: 246-8810.
—
Rua
Raimundo
CABELEIREIRO
LIMOURA
PIQUENIQUK JARDIM ESCOLA — Rua Ma. FLORES VBRBENA — R. Marquês de. AbranCorreia, 27-A - loja 1 - Télií 257-7111.
—
Tel.: 228-0172
ria Angélica, 281
tes, 219 - Tel. 226-3814. '
ARMANDO CABELEIREIRO — Av. Atlântica,
FLORA ESTRELA CARIOCA — R. Marques «e
1.896-A - Tel «37-9799.
CAPITU CABELEIREIRO - Av. Copacabana,
Botafogo
1.017. sobrelota — Tel.! 235-7623. -•
CHARME CABELEIREIROS A.A. - Av. CoBOTAFOGO MERCADO DÉ —FLORES SVA, Tel.:
237-0986.
loja
Ia.
454
Tela. 225-5841.
pacabana.
R. General PoUdoro 228
FEMME CABELEIREIROS LTDA. - Rua RoANTÚRIO DOURADO — R. Bar5o do Flamen—
237,4454.
Tel.:
dolfo Dantas, «7-A
go, 35 lj.Q —— TeL 225-6378.
Tel. 225-0730.
MARCEL CABELEIREIROS — Rua Djalma UlAbrantes, 64
.
Andaraí
j
rlch, 110-A - Tel.: 257-74».
246-1833. 2211-5114, 226-3203. ;
Mesquita,
—
de
R. Barão
FLORA CARIOCA — RI da Passagem. 32 —
FLOR DO ANDARA!
Tel. 226-61M8.
833 — Tel. 238-3932.

FLORES

ESCOLAS MATERNMS
Vicente de

Inhaúma

,u

Grajaú

FLORA SANTA LUZIA — Av. Automóvel Clu.
be 636 — Tel. 229-45OT.

Carvolho
Meriti, 472

FLORA GRAJAÚ LTDA. — R. Barão do Bom
Retiro, 2.800 — Tel. 238-8177.

Praça

Meier

BIMBO — At.

FLORICULTURA MÉIER
Tel. 229-4Í19.

R. Santa Fé, 112 —

da

Bandeira

CRAVO AMERICANO — R. Joaquim Palhares.
595 — Tel. 248-B412.

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS-FEIRAS, SEXTAS E DOMINGOS
NESTA SEÇÃO TEL.: 252-6158
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

HOMEOPATIA

DR. ROBALINHO CAVALCANTI

DR. KAMIL CURI

Neuroses. Angústias. Fobias. R. México, 111
s/ 1500 — T. 242-6849 I

ESTÔMAGO— FÍGADO
Intestinos — V. Biliar

DR JOSÉ GANDELMANN

CHECK-UP — Prisão de ventre. Rio Branco, 257, s/ 605. 222-9507.

CLÍNICA UROLÓGÍCA

DR. A. ACKERMANN

-

VIAS URINARIAS. DISTÚRBIOS SEXUAL.
Doenças de Senhor». Das 13 is 18 hs. Rua
Senador Dantas, 117, s 2.110 — Tel. 222-2447

Clinica Médica, Doença nervosa. México, 41,
8» — 242-6724 — 226-.2481

DR. J. GRABOIS

Ex-diretor do Instituto de Psicologia da O.
B. Clinica psicológica. Nervosos. Psieoterapia. Álvaro Alvlm, 21. 139 — 252-30411

.•.V DRA. HILDA MARTINELLI

Colites ainebianas e Hemorróldas sem oper:i(;ão 3ns 14.30 às 17. R. Miguel Couto,
35/407 — 232-4602

Há 35 anos só trata sem operação. Assembléia, 61 — 49 — 252-4861

DR7ÃMÉU0 PINTO WBEIR0

ANCIOLOSIA - VARIZES
Rio Brancft, 156. s/ 1215 —' 222-1189

SANAT6BIOS-'
""SANATÓRIO
SANTA JULIANA

Para senhoras nervosas. Orientação: Dr.
Roliallnho Cavalcanti. R. Carolina Santos,
170 — 229-3954

LABORATÓRIOS DE ANALISES

DR. HOMERO SALAZAR

Análises médicas — Bácteriologla. Av. Pr.
Isabel, 323/610 — 236-1533. Dias da Cru*,
155'303 — 229-5574.

D E N T I S T A S .

REUMATISMO

IMPLANTES DENTÁRIOS
DR. A. J. MARCHON

DR. WALDEMAR BIANCHI
Reumatismo e Fisioterapia.
Franklin Roosevelt, 126 — 232-6589

OUVIDOS — NARIZ — GARGANTA

CIRURGIA PLÁSTICA

DR. RENATO CLARK BACELLAR

ÕrTÃÍVÃRO COSTA

DR. JACOB OIGHENSTEIN

Garganta. Narli, Ouvidos, Olhas. Debret. 2.1,
11 — 242-1063 c 225-0208

^^^JÕÃQÜÍM^SANTOS

HEMORROIDAS

DOENÇAS DA MAMA
Rim Visconde dc Caravelas. 126 ap. 30"
¦•**. 4''s. G;'s, às 16 hs. 2411-73711 u 227-8WI7
Hor.i marcada.

|KSiMw-»V,;:/V.-S,i^.j.:J',3^.^

Centro

VARIZES E ÚLÇERAS VARICOSAS

CLÍNICA MÉDICA

DOKNCAS

Grajaú

ESCOLA INFANTIL TIC-TAC — «tia Caruaru,
374 — .Tel.: 238-5540.
Jos*
ERCÒLINHA MARIA ANGÉLICA — Ru»
*
do Patrocínio, 240 — Tel.: 238-8195.

— Ru»
jAltDIM ESCOLA TRÊS VRSINHOS
Itacurusa», 77 — Tel.: 238-0033.
—
Ru»
Campos
COLÉGIO MONTEIRO LOBATO
•
Sales, 94 -Tel.: 234-9848.
Flamengo
REI7.INHO — Ru» Conde de Bonfim,
—
-•783 — Tel.: 238-5136.
Ru» ESCOLA.
CABELEIROS
LTDA.
ENCHANTfi
Marques-de Abrantes, 168 — loja 29.
TIA GUIDA — 'Rua Carvalho AlF.SCOL1NIIA
MACELE'S CABELEIREIROS LTDA. — Praia do
vim, 689 — Tel.: 238-7171.
Flamengo. 184A — Tel.: 245-2476.
MAXIM'S tlABELEIREIRO LTDA. — Rua Peta- Catete
aandu, 111-B — Tel.: 225-0286.
A CASINHA FELIZ — Rua Marques*, de Santos,
UMA — Av. Osvaldo Crui, 132-A — Tel.
13 — Tel.: 225-0200.
225-1676.
MANOCHE CABELEIREIRO — Salão de —Beleza
Tel.: Laranjeiras
e Botitlque — Av. Rui Barbosa, 170
JARDIM COELIIINHO BRANCO — Ru» Mour»
245-9081. I
Brasil, 32 — Tel.: 225-9561.
JARDIM ESCOLA PRINÇE8DIHA — ' Trav. *UCatete
rlcles Matos, 27 — Tel.: 245-9199.
CABELEIREIRO JACS BOUTIQUE — Rua do
Catete. 202 — »/ 201 - Tel.: 225-0216.
HEBE INSTITUTO MASSAGENS - Lar|o dff Botafogo
RECREIO PINDORAMA PARA CRIANÇAS —
Machado. 11 — 1.» andar — Tel.: 245-6767:
Rua Visconde de Caravelas, 192. Tei.: 226-2050.
SALÃO IMPERIAL — Rua Marquês de Abran-.
JARDIM ESCOLA CANARINIIOS — Ru» Sorotes, 56 — Tel.: 225-6314.
caba. 219 — Tel.: 248-3389.
—
JARDIM DE INFÂNCIA GATO DE BOTAS
Botafogo
da Matriz, 82 — Tel.: 228-8393.
Rua
CABELEIREIRO SYLVIO - Ru» Voluntário da RECREIO INFANTIL — Rua Marquês de OllnPi trla, 341 — Tel.: 226-S1M.
da, 26 — Tel.: 229-2237.
JOAQUIM CABELEIREIROS - Rua Sâo Cie- REINO ENCANTADO — Ru» MlgUel Pereira, 17
— Tel.: 246-1485.
mente. 12-B - Tel.: 226-1694.
SALÃO DELMAR —Sua Bamblna, 167 — Tel.: REINO INFANTIL — Rua Sao Clemente, 214 —
Tel.: 226-8631.
220-9094
SIER MODAS CABELEIREIROS LTDA. — Ru»
—
245-02*2.
Tel.:
123
Senador Vergueiro,
Jardim Botânico

LOJAS M1CHEL-LEVY — R. da Alfândega. 250
JARDM ESCOLA
CASA DANUZIA — Riia da Alfândega. 338
• 391-0083.
NOVIDADES — Rua da Alfândega, 333

Dr.

ESCOLA P1XUCIIINHA — Ru» Arthur Meneies, 229 — Tel.: 294-10OS.
ESCOLA TOM * JUMtY — Ru» BeJARDIM
'
nevenuto Berna, 1» — .Tal..: 248-4222.

Tijuca

CASA FLOR DE LIS — R. H«ddoctc Lobo, 1FI-A
Tel. 234-6835.
r.
¦
FLORA BRUNI LTDA. Pça. Varnhaeem, 7-0
Tel. 228-1178. V ; ."¦¦FLORMIMOSA LTDA. — R-. Major Ávila, 808-C
Tel, 264-1263.
,
BONFIM — K. Conde de Bonfim, I-A
FLORA
* —
Tel. 248-9899.

Copacabana.

Utensílios domésticos

Livros

Maracanã

'MÉIER — R. ArtaUdaa Calre. I —.
ROSA DO
¦¦> .
Tel. 229-3083. ...'... ¦ •
¦.—
FLORA HUMAITÁ — R. Humaitá, 144-B
_.«.'..
Tel. 226-5831.
Clemente,
FLORA SANTA MÔNICA - R. Mo
"¦
26 — Tel. 226-4401, -

3?s. 3ís 14 Ss 19h. sáb. 9 às 12. Copacabana,
542. s> 30J. 257-2623.

¦--.^^m,ím^mm«K»^V^i^^^tW3Mü^^^

Estáijlos em Paris e Lausannc. Av. Copacabana, 807, sala 803. Marcar hora:
Telefone 235-4529

~

DR. LAURO SÊLLOS
Cirurgia, prótese, doenças da boca, odontologio geral, Av. Engenheiro Assis RlbAro. 1134. T. S0-2471 Cetel. Marechal Hermes.

BtM3»M*9«* ¦MBMwmh ¦ *
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JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de

Servidores

17

ESPEG marca prova de Conl abilidaile para dia 7. Funcio
nários do Itamarati escolhem apartamentos em Brasília.

a

Tado servidor precisa saber o que
o Club Municipal está fazendo
lina Bittencourt Silva de Aguiar, Estevou os níveis funcionais das professorasHosa Freitas, Jorgiria Batista Rosa,
Üta
primárias: para EP-2, Gilda Queirós
Manoel Teixeira Lopes, Paula Antáo
Macisl BorMaria
Ana
da
Cruz,
Marques
ITAMARATI — O Ministério das Relações
Leite. Osvaldo Macedo Fagundes, Frandalo, Nely Soares de Almeida, Sônia
Exteriores está convocando os funcionacisco Ferreira Pinto, Djalma Gomes de
Ana
Meireles,
Marilza
Maria Miscow,
Otacílio Teles da Fonscea, Vvorios dos diversos Departamentos, SecreOliveira,
Coeli
Regina
Mendonça,
Maria Ferraz
Cardoso, Geuva Lima
Fernandes
nete
tarias e Divisões do Itamarati, para que
Alda
Cruz
Helena
de aSntana Costa,
— . O ministro dos
Fiúza Diz, Jorge d«
Maria
Célia
Lage,
Yacompareçam na Comissão de Transferiu- TRANSFERÊNCIA
Basílio,
bernaz, Marilu de Carvalho
Transportes, Mário Andreaza, autorizou a
da Silva Rodrigues,
Lúcia
Vera
Silva,
cia para Brasília (CTRB), a fim de que
da
ra Valdelaro Madeira, Jean Miranda
transferência efetiva para Brasília de.
Carmem de Jesus Memória, Sônia Matomem conhecimento da localização no
e Maria
dos
Santos
Nunes
Suely
Silva,
órgãos
mais Cl funcionários dos diversos
ria de Matos Lopes, Ana Maria Braz
seus apartamentos na Capital federal. A
Isabel Cristóvão Pires; para EP-3, Made seu Ministério. No momento, o MiMoraes Serafim, Jane Bonsucesso MoDivisão de Material já deu inicio ao rede
CalMoreira
Cotrim
ria
da
Conceição
nistério dos Transportes já pos-ui 39''
reira. Virgolino Alves Cardia, Maria Jocolhimento das máquinas elétricas, dc
NelSilva,
da
Reis
Lúcia
Maria
valho.
servidores em atividade normal na Casé Fernandes, Orlando Inácio Alves. José
da
escrever e calcular e copiadoras (tcnnoPereira
Marie
Rose
óima Palmieri,
pitai federal. Com a transferência do
Melciino da Silva, Azuil Martins, Gilda
íax) e às operações de reconversão dc
Selma
Inácio,
Leão
dia:-.
Costa, Eulália Maria
Fernando Cwajg e Carlos Augão prevista para os próximo? trinta
Tedesco,
voltagem, reciclagem, embalagem e iransda
GaPereira Venturini e Maria Elisa
isso, o emde funcionários do MT em Brao
total
Enquanto
Araújo.
Brasília.
de
Souza
paiw
gústo
porte
ma Nóbrèga; para EP-4, Golda Penemsilia será elevado para 458. O assunto
baixador Henrique de Vicen/.i e os rmMaEP-S.
Gonçalves;
para
Zita
e
bauld
continua sendo tratado dentro das^:aute— Foi concedida lic^nnistros Egberto da Silva Mafrn e Dano
ria Vilia Carqueja Teixeira e Liete Aran- LICENÇA-PRÊMIO
las aconselháveis, considerando-ci i)ue os
de Castro Alves já estão trabalhando no
lotados nas
Confuncionários
EF-6.
aos
Matos;
de
para
tes Lacerda
çu-prêmio
de fun90 apartamentos atualmente reséiryadp.-i
projeto de constituição e normas
Secretarias de Educação e de Saúde: d*
da Cunha Eiras e Dicléia Ilolão
dos
sueío
Ministério
do
Ministério
funcionários
do
os
para
cionamento da Delegação
3 meses, Enalva Rocha de Menezes. MaAraripe.
Transportes impõem um sistema dc seque servirá no Rio,
. ria Helena dos Santos, Maria José Lobo
imporiãnmáxima
da
leção prioritária
Bittencourt, Maria Lúcia Teixeira, Sa«d
PAGAMENTO — Servidores portadores dc
cia.,
POLÍCIA FEDERAL — A diretiva da
e
92,
72
"Abandono
52,
Saad, Assle Mola Gomes, AnAntônio
finais,_l2,-32,
Data
—
cargo.
niafcrículas
do
Policia anuncia o lançamento da campa- PARECER
recebem
K.
Valquintans, Floriano Eduardo
no
BEG,
diria
corrente
conta
com
a partir da qual se deve contar o prazo
nha destinada a criação de uma colônia
de Lemos. Iracy Ferreira Lima, Elza Pehoje seus vencimentos de fevereiro.
disciplinar.
ação
da
acaitanEstão
de
sócios.
seus
préscirção
de férias para
reira dos Anjos, Maurício Ramos, Sérgio
Se de um modo geral, a repartição
do donativos em espécie bem como con— A Seção de Classificação
José Moraes Guimarães, Jandyrá Pinheido
inicio
a
PROMOÇÕES
do
partir
Eletrobrás
conhecimento
tem
tas de luz com descontos da
de
da
Secretaria
ro Procópio, Hosa Carmelita de BavceCargos
de
não
Lotação
e
justiconsecutivas
entide
faltas
Ja
dia
31.°
para a concretização do plano
dos
nomes
os
ontem,
los, lnah de Fieilas Dutra, Jandyra Mase
não
divulgou,
ísío
em
Justiça
que
ficadas, há hipóteses
dade.
às
pro«èrvídóíès
concorrendo
chado Dantas da Cunha, Djalma Gomes
estão
fida
as.falcas
que
verifica, por decorrerem
"C", trabalhador
servente
Carneiro, Ksmeraldina Gonçalves Godido
moções para
tuação de nâo-imediato conhecimento
"B", vi"B",
"C",
apontador
nho, Enid Cunha Vieira, Achiles Pereira
ENQUADRAMENTO — Ò Diário OlicJal
caso
continuo
órgão de pessoal respectivo. Neste
"B", auxiliar de portaria "B", mode sexta-feira última, publica o decreto
Rosalino Gomes Barbosa, Erasmo Derde lidos
a
cessação
gia
esta
pressupostos
de
"D", operador de máquinas pesames de Castro, Gilson Ribeiro do Vai,
cônjuge,
o
que dispõe sobre o enquadramento
torista
acompanhar
cença
Para
"C", vigia "C" e fisMoacir da Silva e Joaquim de Almeida
servidores dos antigos Institutos de Apodas "Ç", porteiro
quando tal licença, por alteração da vida
"B". Oi
de fi meses, José Trancussi e Matráfego
sentadoria e Pensões, do ex-Serviço rie
de
Rocha;
se
ou
Assim
bondes
procal
de
caducou."
deste,
funcional
o
Boletim
Gomes Bastos; de IH meses,
consultar
do
Elisa
ria
Assistência Médica Domiciliar e de UrJurídico
deverão
Regime
do
interessados
nunciou a Divisão
Serdu
ciência
da Cunha.
hoje,
Viciai
de
João
....
GB
para
da
gência, da ex-Superintendência dos
Oficial
Pessoal côm referencia ao processo
viços de Heabilitação da Previdência Sona lista de promoção.
colocação
sua
6.078/fiD.
ciai e do extinto Instituto Brasileiro dc
— A TRIfcNIOS — Foi atribuído aumento We»
Sal, integrado ao atual Instituto Nacional
Passarinho, TÉCNICO DE CONTABILIDADE
— O ministro
Jarbas
MEC
nal aos servidores: José Lourival Pinho,
beneficiados
pelo
Social,
março,
de Previdência
ESPEG marcou pai-a o dia 7 de
n.° ..
da Educíaçao e Cultura, baixou portaria
Luiz José Leitão, Joaquim da Silva Reis
Peixoto,
Carlos
Avenida
parágrafo único do art. 23 da Lei
sede,
sua
em
dispensando do Grupo de Trabalho criaFilho, Antônio Miguel Manoel Grandão
d«
4.069, de 11 de Junho de 1962. Publica
prova
a
realização
7h3Òmih,
54, às
do para tomar medidas administrativas
Moreira, Luiz Ângelo Dourado, Lincoln
técnico
ainda a relação dos funcionários enquaconcurso
do
para
de Português
relacionadas com o desempenho de merPereira de Souza, Adelino Soares da
dradós.
de contabilidade do Estado. No dia 2«
cadorias e materiais importados por
Pedro de Jarón Indá, João AnSilva,
sede
na
ainda
do corrente, às 8 horas,
seguintes funcionários:
órgão,
os
aquele
Souza, José Soares de Siqueira,
de
tônio
de
a
prova
Associação tios
da ESPEG, será identifioada
ASCB — Membros da
Fernando José Moreira da Silva, Olavo
Otávio da Silva Araújo, Maria Eleonor
do
Estatística
de
Noções
e
Matemática
Servidores Civis do'Brasil eslão sòlicide Abreu Teixeira e João Kessler Coelho
Borges de Medeiros Quintela, Alzira Vaz
referido concurso.
lando dá entidade as seguintes moinode Souza.
Ajuz, Josias Teixeira Gonçalves, Salvaágua,
da
o
rias: 1) solução para
problema
Em outra portaria, autorizou o asdor de Andrade, Antônio Nunes de Sales
de
—
a
Secretaria
A
medida
a
que
que vem-se acentuando
Luiz Muniz Barreto, diretor do SALARIO-FAMÍLIA
trônòmo
Neto, Sebastião José Felipe, José Beda
salárip-família
Administração concedeu
procura do hotel cresça. Os edifícios
Nacional, a realizar viagens
Observatório
biano de Paiva Júnior, João Batista PcMatos,
de
no
Colônia de Férias não tiveram água
aos servidores: Elisio Pereira
de interesse da renacional,
território
no
reira de França. Nilton Gonçalves, SeAncarnaval que passou; 2) solução para o
Severino Sobral de Lima, Geraldo
isso, requisitar
para
Silva, Felocli dos Santos Rocha.
podendo,
bastião
partição,
dracle de Carvalho. Marilia da Silva Siproblema das contribuições dos condomías necessárias passagens, à conta de reFrancisco Paulo do Nascimento, Ary de
da
Conceição,
Leal
Francisco
nios, para evitar que uma pequena mino-mães,
cursos orçamentários próprios.
Oliveira, Antônio Francisco do Oliveira,
Lima, Ranilson Ferreira de
ria continue sustentando a Colônia, enWantuil
Aristides -Péçanha Gomes, Geraldo FerAmorim,
lhe
Souza
nada
de
e
Souza, Carlos Alberto
quanto a maioria não.paga
ESTADUAL
reira Fortes. Wilson Alberto, Henrique
FirLúcia
de
acontece; 3) fechamento da Colônia para
Argemiro Camilo, Flènio
da Silva. Arlindo t\v Lyra Go"penetra?" toFrancisco
Fernandes
evitar que os permanentes
mina de Carvalho. Eudóxio
PROMOVIPRIMARIAS
Rodrigues Marques.
Acácio
è
mes
PROFESSORAS
mem conta do play-ground e da piscina
Moura, Albenina Lima de Miranda, IsoDAS — A Secretaria de Educação eleem prejuízo dos associados; tratamento

FEDERAL

da água da piscina, que quase sempre ostá poluida, oferecendo risco à saúde do*
sócios e dos seus filhos; 4 — melhoria da
alimentação da Colônia que é de péf-sima qualidade.

m~^mm^m *$* méier: W* tijuca: 234-9265; SA0 CRIST6W0:234-6089
TELEFONES:
ANUNCIE NO JORNAL DE SERVIÇO PELOS

Sindicatos
— O dissídio coletivo suscitado pelo S'-nrtleato dos Empregados Vendedores Viajantes
Guanario comércio Pracista Comissionado oa ibi
ua
bara deverá ser Julgado amanha, no
1*. Região. Melhor remuneração c ferias ue jo
reivindicações
dias corridos sno as principais
da categoria.

_ O Tribunal Superior do Trabalho de
suas próximas
verá incluir na pauta de uma dc impetrado
pelo
sessf.es o Julgamento do recurso
conSindicato dos Metalúrgicos da Guanabara,
concede»
Região,
1.'
que
ira decisão do TRT da
Insufireajuste salarial à classe considerado
ciente.
lojla_ Os cnmérol&rios cariocas do setor dia
11
no
ta lançarão sua campanha salarial direção
do
deste mos, em assembléia geral. A dc
texto
propôssindicato da categoria prepara
t* de acordo a ser enviada aos empregadores,
que será objeto de debates na reunião.

social
— Amanhã, ás 15h, reúne-se dao corpo
— A Federação dos Bancários de São Pau- da Associação
Guanabara
dos Veterinários
a
1.003,
Io distribuiu aos profissionais de sua área de
440,
Bala
Vargas,
_
Presidente
Av.
representação um questionário composto de io Assembléia
decidirá sobre vários problemas de
itcim, alusivos à qualidade do atendimento pre- interesse da classe.
videnclárlo no Estado. As primeiras respostas,
em número aproximado de duas mil, ja cneg.isão partes
7-0 dissídio coletivo em que calçados
da
ram á Federação, que deverá, posteriormente, os trabalhadores
na Indústria de
Jazer um estudo sobre o assunto.
Guanabara e as empresas que ps empregam.
acordo
— Às 15h de amanhfi, terá lugar a au- Irá a julgamento, por não ter havido
«ilêncla de conciliação relativa ao dissídio co- na audiência de conciliação promovida pelo
letivo suscitado no TRT da 1.' Região pelos TRT. A categoria deseja aumento de 30%.
trabalhadores na» Indústrias de olaria e cera«ED
mica da Guanabara.

'.%

CORiESJ>EJLUZ
¦ Woie. (11a 18, quarta-feira, torna-se necesdc energia
sário Interromper o fornecimento
a ílm
elétrica nos logradouros abaixo indicados,
Indispende
s*tv:ços
execução
a
de possibilitar
distrisáveis à manutenção c ampliação da rede
- No Jardün Hotâbnldoi* local! ZONA SUL
Bronico c Gávea, entre 8 e 17h, Ruas Modesto
cas Dona Castorina, Pacheco Leão, Marquês
Bedc Sabará. Barão de Oliveira Castro. Othon
do Uoito
sierra dc Melo c Particular; Caminho
Florestal; Horto Florestal. ZONA NORTE
Sumado
Estrada
17h,
No Sumaré, entre 7 e
Ponrf. No Andar»!, entre 7h30mln e 18h, nuas
Uid:sAmaral,
Mesquita,
de
tcg Corrêa, Barão
lau Neto, Silva Teles e Uruguai; Traves-» Coin- Em O»
porta. SUBÚRBIOS DA CENTRAL
Óbidos.
Ruas
17h.
e
7h:)0mln
waldo Cru*, entre
Amorim,
Nova
Corlezlo.
Jaime
Jacinto,
Quiioã,

—i

iii. Fontl.
Olivla, Sapopemba e CaVacaB; Estrada
nha. Mm Campo Grande, tnlio 7 e !Uh, Itua Eu.
lino Noguolia; Estrada Dr. Alvar» de Andrade.
Em Terra Nova, entro 7 e llh, Ruas Jacinto
Rabelo, Pltmlgui, Todos o*. Santos, Maria Benjamin, Luiz Vargas, Cainbuqulra, paquoquer, Ma(eus de Andrade, Benjamin Mag.ilhSos, Dona
Lfdla, Domingos Pires, Aderbal de Carvalho e
João Loureiro. Em Tuilaçu, entre ti e 1211, Ruau
Conselheiro Galvão. Bcrnardlno de Andrade. RIcaído Silva. Dcmóstcnes, Tinguá, Capilâo Viel.
-Apolonia c Simões da
ra, Joaquim de Souza,
Mota; Travessa Ol-nda Santos; Estrada do Ota«
vlano; Avenida dos Italianos. Em Inhaúma, entre 7li30min c 10h, Ruas Edmundo Ferreira, Au.
gu.vio de SoU7ift f. Geraldo dos Santos; Praça
Professor S. Paulo; Estrada Velha da Pavuna,
F.m Irajá. entre 7 e 17h, Ruas Dacanga, J<-sé
rioines, Particular e Snblno Ribeiro; Estrada»
do Furão, da Água Grande, d'> Portinl-.o c d»
Colégio; Avenidas Ubirajara e MuiiàCiiUw: Félíx; Praça Honório Gurgcl.

T.

~
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Militares

Apr».
Silveira Lobo inspeciona Corpo de Fuzileiros.
me s médico*.
vados no ITA convocados para e x a

está em dia com
da ÇÂPEMK
aiividades
as
fVocê

m
W.

~~—

rasantesbe de Campinas, São Paulo, vôos com um
do Almirante TaMonumento
ao
chocando-se
junto
Anhanguera,
via
na
assunto publicada no NE de 11 de janeiro
mandaré, na Praia de BoUfpgo. O coEXÉRCITO
iip telefônico, acldentando-a.
de 196».
mandante do 1? Distrito. Naval, almino
. rante Sampaio Fernandes' estará pre«mi» I fTIVO DO CBFS* — Realiza-se
AJ?*frSrrSte,
POLÍCIA MILITAR
MARINHA
sente a esta homenagem ao Patrono da
às lOMOmi» a çeriDE POUCIA - O coBrasileira.
SUPERIOR
CURSO
Marinha
Fl/Zlfixou em J&
INSPECIONA
LOBO
Corporação
oa
SILVEIRA.
mando Geral
da UNIFORME DO DIA — O Comando do
irtmero de vagaa para
o
elnco)
e
LEIROS — O chefo* do Estado-Maior
hoje:
(vinte
determinou
para
Naval
1° Distirto
Armada e comandante das Operações
matricula no Curso Superior de Policia, a
uniforme de. serviço para oficiais, subovisita
Navais atmirnte Silveira Lobo
iniciar--* em 1» de abril do corrente ano.
Demais
praças
de
ficiais e sargentos: 5. 4.
Corpo
.do
¦S!i»Íí'. Menezes Paes, (liretoiveerul cie
comandnate-geral
o
de
e
hou,
sendo 10 (deu) para oficiais da coiporaçao
5. 2. Uniforme de serviço externo
Waltet
Cobras.
^ èerirrtòniá retessaiFuzileiros Navais, na Ilha daa almirane 15 (quinae) para oficial* de corporações
o
suboriciais
oficiais,
licença
para
devendo
às 10 horas pelo
recebido
Será
coirmáa, estrangeiras e civis. 8*o matridemais
as
«*»
auloridade..->
piaoa
!>.
Licença
3.
^líTá^a^^^enidarle.
para
tu-se-a
gentos:
ciyis e
culados do referido curso os ae-fuintes
té Heitor Lopes de Souaa. comandnteças: 5. 1.
Força de Fuz.l=
d.
e
CFN
do
oficiais' superiores da oorporacão: MajaM
de eno Batalhão
inspecionaró
e
organizado,
Esquadra,
res: Sebastião Hélio Fttrla de Paula, Oridemais
da
SSuítre das
AERONÁUTICA
e o Grupamento de FuOliveira Dias, Harrj- Sprung, Ayrton
Comando
mar
de
na- \$m\ij *
DESIGNAÇÃO DK COMISSÃO — O minisJosé Guimarães Gougét, Henrique de Souzileiriw do Rio de aJneiro, sediados
(•OM4NDO DE UNIDADE
ottele Ouartel-General.
za Jardim, Creso Rodrigues Bastos. Neytro da Aeronáutica assinou portaria deo ten--¦< -l- »he IvStoRÍS PARA A 1VOVA ESCOLA
tcnente-coronel-engenheiro
Maceió,
os
signando
son Rebouças, Giovanni Frederico Rossi;
em
am.artelado
Naval tem desGuerra
Costa,
de
ato
da
presidente,
_
Mil-Homens
cujo
Hscôíà
Josué
Alnyr Antônio Ribeiro e Nelson Alves dos
A
Paes,
Birros*
••stafl de
ao iu-,
^W™£.*1*
Estaüo.
novo
de
do
um
Henrique
mês
tenente-coronel-Intendente
Santos.
,
de o
passado
soca do governador
e domaali»
Assis Lima e tenente-còronel-aviador wat. VIAGEM DE OFICIAL SUPERIOR - O cel.
instrutores; para o ano hN^P
mandante da 7,» R.M-.tare, 1°"
José
Cada
comandantes
consmi
os
chefe
dir Gastão de Abreu, membros, para
PM Alcir Miranda Pereira,
e rio mal estão
;
utoridades civis e
Câmara.
gene »i eu.
tituirem a Comissão Gerencial de Fundos
sa Militar do Governo do Estado, viajou,
MMBKU — Faz anos hoje o Exercito
Pardellas. Ibsen de Gusmão
do
MUon
do
Oliveira.
Seita,
J.
Amaral
do
Aeronáutica.
Richard
da
Maria
em objeto de serviço para as Cidades de
Especiais
José
So
ene£>g d|
Sabota,
Porto Alegre. Caxias do Sul, Vavaria. Ben&os Unidos da América. da Comissão
Ribeiro de Carvalho. Henrique Alexan- DELEGAÇÃO DE COMíETéNCIA - O mito Gonçalves. Ijuí e Santo Ângelo, no Rio.
Alfredo Ewaldo Rutter Mattos,
leeacão norte-americana
assinou
e
Mello
Souza
de
Márcio
nistro
Leal Filho. eHnnqtie
Carvalho
de
Grande do Sul, às 8h do dia 22/1, tendo
Mtut"MistaBrasil-EUA.O,s«usam.e
dre
direao
«
competência
br.aMleu*
djj
portaria delegando
regressado, às 17h do dia 29 do mesmo
*
gos colegas e camaradas certo,
Rubem Costa Velloso, Hydio Carrao,
Afonsos,
dos
tor do Parque Aeronáutico
Wilson
prtí.tn*
„m-ie-americanos vão, por
mês:
..*-,-,*
Cunha Pinto. Mauro BrasU, Andrade.
para assinar Teimo de Colaboração com o ASSUNÇÃO
Juael Pia de
DE COMANDO — O coronel Islhe várias homenagens.
Campclio.
Fleurv
(3ENAP,
da
Indústria
do
Nacional
geServiço
-Os amiso**
e José
OUVIO
ri"i5i-«AL
°S*nVédicí,
rael Cóppio Pilho comunicou a esta CirRenato de Miranda Monteiro da Esdida Guanabara.
dr. Olivio Vieira FUhô,
Moraes. O diretor
ter assumido as funções do CoSobral
Latiria
apeovados ao concur- poração
auxiX*-tíe.al de Saúde do Exército, pretenGeral da Polícia Militar do Ksmandante
cola, almirante Mourão Sá, seusconcre- Candidatos —
Os candidatos aprovados e
DÒ
ITA
SO
em S0 de jan. 70, para as
pretendem
Goiás,
instrutoresde
e
tado
liares
tiuc dela declassificados no Concurso de Admissão ao
vidanrto por isso. aqueles
foi designado por Decreto do exm»
no próximo mês a mudança pára
tizar
quaia
ligaw*
em
entrar
inicio
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
SsWcipàr a
sr. governador daquele Ratado.
o prédio na Praia Vermelha, com
com qi« ¦
(ITA) devem comparecer no próximo dia DOCUMENTOS DESPACHADOS - O ooale -27 de fevereiro corrente,
ano. „„„„ao
deste
cursos
R».
dos
25 (quarta-feira), àquele estabelecimento
auev dos oficiais que se seguem:'^j
mandante-gei-al da Corpm-açáo indeferiu
ia- ròMM-TÀREFA JA ESTÁ REGRESà inspe?,ro _ DPG; lei. 223-3526; ce!. Maldo
submetidos
serem
ensino
de
—
participaram
navios
para
Os
que
o documento do ex-soldado PM Gilberto
SANDO
T
nosé tel 243-4349; cel. Aloisio
ho-.
«ão de saúde. Alem da taxa de NCr$ ..
Francisco de Barros.
da "Operação Sprinjíboard" estuo
í° 7.^r da 1 ** DI nu Vila Mililarj
30,00 (trinta cnuseiios novos), o» candiIjgj ie em Port of Spain. Trinidad, reiíies..mal
290-2420.
e
!TS?-SA»PM da Praia Vermelha, a-uido ao Brasil, devendo chegar-ao R.o- datos deverão apresentar na ocasião: cerCORPO DE BOMBEIROS
nos
teli.-cel. Pradal,
tidão de idade; certificado de conclusão
no próximo dia 4 escalando antes
- portos de Fortaleza (23 a 2») e Salvador dos cursos ginasial e colegial; fichas *r**t ; SOCORROS PRESTADOS — De Hioraa doesaKTnôvo FARA-QUEDISTA
lt e 1»; declaração de solteiro: documem
de
dia 16; à* * horas de ontem o CR atendeu <
Básico
(2* a 2 e S). Nos contratorpedeiros
ano
Acaba de conclui, o. Cur-*» de Andra*
3.<?
do
to de quitação militar; titulo de eleitot
aspirantes
os
a 14 (quatorae) chamados em toda área
embarcados
tão
o
general.Hugo
dos.
Pá?a quedista
(maiores de 11 anotii: atestado de bon»
participaram
Naval;
Brigada
que
do Ratado, sendo- - (seis) para. principio
da
Escola
da
comandante
de Ábi-cuí novo
antecedentes, passado por autoridade poseu p.it
de incêndio. » (trti) para salvamento» diexercícios na Região do Caribe.
de
vacinaAeroterrestrè, tendo realizadoent v
e
atestado
—
Helal
ou
no
Capitão-de-m-ai-e-jiuer.judiciária:
versos. 3 (dois) par» fogo no mato, 1 (um)
meiro salto de uma aeronave dia l*.*» DESIGNAÇÕES
cão antivarióliea ou BCG. Todos os doSouto Maior de. Castro para
Murill,,
ra
para- enxame de abelha e % (dois) par» inNo^róxim*
do
corrente,
5
dia
*ta 9}'>&M*
cumento» deverite ter firma reconhecida,
do diretor-geral do
em um .barraco e num depósito de
Gabinete
céndiodo
chefe
no
Quarlel-Gener*l
9 horas,
sendo que os escolares serão em duas vias.
Paulo Roberto
a ceriniom.
capitão-tenente
químicos.
Pessoal
realiza-da
produtos
será
Ae,"rtenestre
do
São oa. seguintes os candidatos aprovados
Calazans- pwa adjunto d» subchefe
dm breveUcSo e na mesma J»*?"^^
Alfredo
Janeiro:
e classificados, do Rio'de
do
REOUF.RIMENTOS DESPACHADOS — No»
KM-A* capitão-tenente Ronald Cardoso
lu'0H> a passagem de comando C.e#.«£
de
Fontenelle.
Juca
Roberto
diretor
«a.
do
Lutke,
Antônio
assistente
requerimentos em que os eeiabeleciraentoa
GÚimarãeS. par*
tr„ tle Instrução AeroterresUvde Arid\*r
Flávio Freitas Faria. Lute Antônio ZenóPadaria Nova Democrata e Cervejaria
.
Aeronáutica. ''¦ ¦
Penha Brasil" c do l* Grupo atr.s eslws
— O ctmtra-albio d» Costa. Luiz Muardo'Penna Fernan.
esses
'iSSISTtNCIA-SOCIAL
estabelecidas respectivamente na
Para
Leão.
Aeroterrestrè.
ria
"Jc-nerais e *:oForte, Oswaldo SabFilho assume
de», Jorge Augusto
Ptaisant
Caneca ríJe Praça da RepúFrei
oficiais
Heitor
Rua
"Paulo
mirante
convidados
sendo
Murilo Castro de
de
Ase
back
Sampaio
Diretoria
a
horas
«5, pedem cancelamentos daa
14
ii*
unidades.
às
blica
de
amanhã
mandantes
- O ímnwlro OtOUveira; e. de Niterói: Marco Aurélio
multa* aplicadas- pela Diretoria de BngeKistència-Social, em cerimônia a ser rea»IA DO MINISTRO
ot ge--,
Soares.
nharia do CR por infrigèncla da Lei vP
lizada na Diretoria do Pessoal.
laudo Geisel recebeu em audiência
- N„ QuaMime?,
—
S74..de 1« de outubro de 106S, o comanDepartaO
S Antônio Carlos da Si ? JeC.a-.ti o XOVOS OFICIAIS NO CFN
riLOTAGEM
DK
se- ESCOLAS
o seguinte despacho:
dante geral exarou
dio de Músicos, foram nomeados os da
autorizou
chefe do ÉME; Augusto Cev.ar
mento de Aviação Civil (DACi
'
Francisco Rodrigues
Indeferido.
Escola
Moniz de Aragão, chefe do Depa-tamena
meses,
cundos-tenentes
seis
titulo
por
a
precário,
ri»no
Silva e Anlõni» Almeida Teles;
to de Ensino; Alfredo Souto Malan,
de Treinamento Livre de Aviação Ltda.
í..'de DPG; Dvrceu de Arauio Noa-iena.
de- Auxiliares o segundo-tenen"Estrela" e a Pegasus Escola de Aviação APROVAÇÃO DK EXIGÊNCIAS — Al aproQuadro
MonteiBenies
Euler
e
Alves
DGE:
Gama
da
diretor da
vações das medidas de prevenção expediEuvaldote
'
Ltda. "PBA". a ministrarem instrução de
Finandas pela D. de Engenharia do CB devem
ro. diretor-geral de Economia
clnas
AFROX1MÁ-SE DATA DE ENCERRAAvião
de
Pilotagem Elementar
de Relações Pu—
Serviço
O.
ser solicitadas da-seguinte maneira: a) A
e
de
MENTO
- O diredades de Criciúma (Sant* Catarina)
ASSIsWeiÀ HOSPITALAR
da Marinha divulga que será enblicas
parte interessada deverá solicitar A»****respectivamrnte.
(Paraná),
Curitiba
resolvedia 2. o prazo para
n„
va«-âo
das medidas de prevenção contra
(or-geral de Saúde do Exercito^
—
do
próximo
cerrado
avião
Om
SOCORRO
PRESTA
Noi
SAR
visando o novo
trabalhos
atualizar a redação do art. l»*da.,
do*
anexando ao requerimento o
incêndio,
entrega
e
Salvamento-Geral
Busca
de
IndenizaServiço
O concurso tem ammas, Tabelas e Condições para
NoMar.
laudo de exigência; b) Após visd„
respectivo
símbolo
Vista
Boa
Tepequen
para
transportou de
petodèlcparticipar
e
pode
realizada
ção de Assistência Médiço-hosp.ta^-interno
bito
internada
toria
por um oficial da Diretoria
foi
B*»«tç,
a sra. Rly da Silva, onde
tos organizações de Saúde do
o pessoal da MG, militares ou civis.
de Engenharia será expedido um certiftatdo
de
Cd.
Mota.
Hospital
de
no
laneiro
11
de
publicadas no NE
do correspondente à informação do ofiel.->!
Ao autor do trabalho classificado em PILOTO FOI MULTADO POR RfALIZAR
pas?a a vigorar com a seguiulfltilVa qual "Art.
oferecido uma viagem
será
lugar:
1<?
do
vistoriante, aposta na respectiva ficha, ar—
diretor-geral
O
lanedis
RASANTE8
VÔOS
19. Os valores
navio rie passate tot-ma:
em
duas
naquela diretoria, do qual consta(DAO
pessoas
para
Civil
ms'.oiro.
quivada
Aviação
de
D-apaiüítmento
1.000.00.
Ias de prestação dc serviços médio-}*
a
NCr*
ou
Manaus
certificados de Aprovação,
até
Nai
rá:
D
Carti*
Darlen
civil
LM
"visto"
resolveu multar o piloto
pitalare-, e de ambulatório pela< em „er- FRANCESES HOMENAGEM*' TAIWAN(cinassinatura do oficial vistoriante e o
50.00
NCr*
em
Veiga,
são
expressos
los
Cassavia
Exército
Saúde do
DARk — Hoje às 10 horas o emba.xado diretor de Engenharia; 2i Nos certiqüenta cruzeiros novos», por haver infrinmos de Unidade de Serviço Medico, cujo
dm- François Lefebure e o capitão-deficados de Reprovação, aléim das assinaAr.
unirealizando
do
0.211.
S
Brasileiro
NCr*
a
gido o Código
valor corresponderá
comandante.do
*'i*
Sabátier,
Roseifragata
turas retro-referldas. constarão os motidc
em
PP-HRE.
proaeronave
no comando da
eo. A presente disposição entrara
da Marinha
Vfltiqtieliii
reprovantes.
vos
Conlratorpcdéiro
Aevocluao
NE.
no
priedade do DAC e confiado
gor na dala de sua publicação relalivn [jao Francesa, depositarão palma de flores
eando revogada a prescrição
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PELOS TELEFONES:
ÃWNCIE NO JORNAL DE SERVIÇO
TIJUCA: 234-9265; SAO CRISTÓVÃO: 234-6064
2

MÊIE*
COPACABANA: 237-1832; CENTRO: 252-6156;

29-3745;
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- Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de .1870
JORNAL DE SERVIÇO

euyhe smi pergunta sobre qualconquer assunto. Você pode
fiar ná resposta certe+porque

o João sabe

Aqui o João dá
prestígio jio seu anúncio
I j

rk-iMBÊÊmWmWÊm\

-•9

H

TaWe of MortalHy. sendo Halley cons.depois
Maracanã: 1950—1970
rado o criador do seguro cientifico,tábuas
Londres, .pâo so as
em
introduziu,
Ri». NKI.SON
um '-amo espeKI.ANDER MORAIS.
"¦¦¦• total de pajanles de seguros, como iniciousôbre o auun o. e
BASTOS, IU, SP:
de ensino técnico
ciai
Mas somente en IM»,
do Maracanã no* seus 86 anos, .Wrlj:
dos ÍO cálculo atuarial.
tu te
Cem sôbre multa coisa interessante proxl- ainda ém Londres, foi fundado o Inst,ei «te
anos que se completarão em Janhono CM. i 0f Actuarics, cujos membros, por
1 9-8-1870, se incumbiram de inspeCiORni «i
mo. Que tal essa reportagem
«le
.loãe?"
situação financeira de cada companhia
de
««•«
revisSo
a
fazer
de vida e
— Encaminhamos a sugestão ao Edi seguros Ná França, ferem 1870 a fundaMANHA, tarifas
DA
CORREIO
do
Esporte
de
Actuaires, que, a exemCorreção monetária: Definição tor
já. tinha cão do Cercle des
um org.no de dinosso colega João Máximo, que
Inslltute,
possuía
do
essa reportagem do maior m Pio
"Para
nrogitmãcld
o célebre Jourera
Londres,
Em
LAUDKLINO SILVA. Petrópolishistória dos vinte anos do vulgação.
a
eom
entre, as
erêssé
conceituado
muito
o
norte
muitos contadores. inclusive ru.
Mundo, inclusive a •>.«!»- n.l trimestral,
do
o ««Ile*
Estádio
Paris,
Maior
em
cientificas;
João definir exatamente- correção mónetô- tistiea vintenária das arrecadaç.tes ou"<ie publicações
Journal «lea A.tuaires,
tin.
primeiramente
ria?"
.
.
1U50 ate 11)70. Aguardem.

mais de 5 mil mortes animais na tmlia. j
Naia/Cleópatra: denomina-se tècnicamen"áspide de
te Naja haje a naja do Egito,
Cleópatra", assim chamaria por se admiegipUr tradicionalmente que a rainha matouCésar
Júlio
Caio
de
sedutora
cia
se com a picada de uma N»Ja naje ou ás,
em Alexandria
pide, da espécie utilizada à morte.
para picar os condenados

I
I

— Correção monetária é a atiiáll".»**»
Professora/1972
da valor da moeda em função d» «"«1»
mi- Bife, o melhor!
de sen poder aquisitiva —, podet.do o
SANTOS. Hamengít:
1UVIRIINA
nistro da Fazenda utilizar, facultativa*iionolarl_a
GILBKKTO S. CASTRO. Põrlo Ale •'
em agÓHto de I9Í2 eempletarel 7« a»«s
mente, coeficientes de correção
dos •re: "João, qne ta«trônome estraitReiro • serei iubllada pela eomiiuUiórla. «end*
ou salário mínimo para a -atualizado.
bife
J«
nensa altura completado, de exerwit». -*«valores expressos em cruzeiros na legisla- viajou » mundo inteiro à procura Uo
esquimós?'
os
com
O
Tenc»w«nt«.
até
dta».
18
e
Kstêve
meses
2
ideal?
tributária.
ano*.
' JrS_|
•«
_K£1 ção
jnbilaoão será Integrai? Ji lurfauiir,?
- Andou por toda parte iio mundo o sa
dti.Tr»r*m»osU«
obtende
érisão»,
Visi- várim
famoso (-astrônomo Maurice Dreicer.
Mar/Estudos
do JauM>. tes."
tou numerosos* pulses a começa;;«ouele bife,
". ¦ • sem poder encontrar o bife.
— QiianiM qualidades admiráveis <•*no palácio imperial. Mmmce
MARTA PINHEIRO, Curitiba:
Tóquio,
Em
oceara professflrá jovem de «8 a-w temi Sua
um* eseola de nível superior sôbre a
Dreicer apreciou bastante um requintado carta,
Decoração/Arquitetura
necessariamente longa, duixa '"-*
bife que lhe serviram, ma.s o gastrnnomo entrever seu espírito. Gratos -à profeaiflra
"Ce- noxrafia em aeral Oneer'
o
Paulo,
Sao
Aletre:
de
—
Férte
U.
.
Na Universidade
deu a note
8IDNH BORCBS,
Alamó- não
Duverlitta Santos pelas referências; !<•««
»-nmo se define decoração em Arquitetura. Instituto Oceanográfico. Endereço:
bastava essa carU edificante qu« no?
Paulo/CapiSáo
da Eduardo Prado. 608,
p»>a
—
especifico.
assunto
ao
Estudos
Quanto
vioü.
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CLUBES

de 1970
JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.a feira, 18 de fevereiro

Sociais
NOTAS
ANIVERSÁRIOS
Drago,
Fazem anos hoje: Rosalina I.avla
Costa
Alice dos Anjos Melo da Silva. Hilda
de
Carvalho
dep.
Lopo
Araújo, Ana dos Reta,
Coelho, Rubens de Carvalho, Abílio Martins,
Fernsndo Dias, Reynaldo Carneiro Bastos, Antônio Carlos Santana',- João Sanloa e Miguel
Orua Silva.

sarcoma e outros tumores do seio, salientam
os autores — náo se verificaram ainda series
familiares.
'
A associação familiar desses tumores não
parece ser explicável pelo acaso, desde que" pesquisas semelhantes com uma. variedade de outro» tumores, não revelou casos de um irmão
e o pat de um doente terem tumores.
Não está ainda esclarecida, a causa da assoeiação.. "Uma predisposlçíó hereditária para
aquiles tumores pareáe provável", observam LI
e Fraumeni, "apesar de ser. prematuro admitir
mecanismo genético exato." B concluem:
um
"A
supresença de câncer nos pais e nos filhos
"vertical"
gerem » possibilidade da transmissão
de um agente oncogênlco entre gerações de Indivfduos geneticamente suscetíveis. Estudos es*
tão sendo feitos em laboratórios em elementos
sobreviventes das famílias num esforço para
se identificar os fatores genéticos e os vírus na
origem dos tumores malignos."
' :
(*) Constituição hereditária

RUY COUTINHO

Fêz anos ontem- o cirurgião-dentista Pedro Matheus, do Ministério da Razèndái

I
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Fazem anoa hoje a sia. Conceição da Silva Machado e sua neta Sônia, filha do casal
Manoel da Silva Alves — Maria .losé da Silva
¦
Alves.

NOTAS MÉDICAS

Santos, Montevidéu e Buenos Aires • CuM
San Roque, espanhol. Cargueiros:.— Dt» U.
hoje: — Blrgitte Skou e Montferland, «robôs
do Norte e, do Sul Chernjaknovsk. Dia 19: —
Lurtion, Onlárlo-* Ronaard, todos do Jíart»
e, do Sul, "Santa Ellana. Dia JO: — Morraacgulf, Grada, Cabo Santa Malta, Stand Delrt
e Nrbraslrn todos do Norte é, do Sul, Diana
e Amsteland. Sa«q#: Xonoo Cjífw^--.;,»» I*
— Stolf Grande pára Santos ¦ Ocean Unity
para Recife. Dia 1*72: í- Istrêla para-Santos, AncervIUa pára Recife, UíUguay Star,
para Lisboa e Marlimas para Recife, Dia ..
U/2: — Auiíitstus para Santos, Saara Aarnio
para Rotterdam, Llbertad para Buenos. Aires,Texas
Cabo San Vicente para Montevidéu,
Getty para Tubarão e Parkhaven para San*
tos, Cab-)tn£K.m: — Princeza Leõpoldina
para
",•
Vitória e Jacury para Cabo Frio.
AIFANDEGA — Refllstrb; da entradas do dia
13-2*1970 — Longo Curso: — Delta Paraguày,
com carga geral, procedente de Mobile (Delta Line ri.» 245). Cabotagem: — Dia 8/í: —
Presidente Dutra, com óleo,, procedente de
Dom
Salvador (F N Petroleiros n." 67) ..—
'
de Vitória
João, sem carga,
procedente
(FNPetroleiroa n.t IM) — Cidade de Mai-áus,
cóm_carga geral, procedente de'-. Porto Alegre
(Caroinla Ag. Marítima n.» 69) e Gulf Duke.
seni carga, procedente de Aracaju (R, A. de
Andrade n.' 70). 3ia 7/2:.— Prasilia, .sem
carga, prooedfnte. de Fortalena (Naviunldos
Naves., n.» 71). Dia. 8/8: — Aratu, sem carga, procedente de Psranafu* (rNPetroleiros
n.» li). Dtall: — Lill, com carga geral, proeedente de Manaus (L. Figueiredo ft.» TS) —
Caravòhs,' cdtn óleo, procedente de Hio Gran, dé (FNPetrolelros.n.' 74) e Petrobrás Oeste,
serh carga, procedente de Santos (FNtPetroleiros n.» 75).. ADunrdando HgM.ro; — Dia
8/2: — Gabriel da Fonseca e Navem Heinbuty. Dia 10: — Biiracica. Dia li::.— Bartolomeu Bueno. Dia 13: — Congo, Rio Plancó, Miromer e Carmopolls. Dia 14: — Brasil
Star, Vesúvlo; Avstatth', Msrdulcé e Cap San
Antônio. Dia 15:' — Lurnlle,] Sunny' Clipper.
Hisanger, Alioth, Mosqueiró.e Aleyon. Dia 13:
— Luchou e Nopal Express.

O casal jornalista Nélio pinheiro está fes*
tejando, hoje, o aniversário de seu filho, Frau* Seri realizado na cidade de Winnipeg, Canadá,
de 26 « 30 de abril próximo, o I Congresso
cisco da Silva Alves Pinheiro Neto.
Internacional de Medicina de Grupo, patro*
cinado pela Associação Canadense de Cllni•^Rainha CASAMENTOS
nicas Médicas e Associação de. AdministraSr<a. Maria Helenft Machado
de Grupo do Canadá. O
- ROBERTO — Dia 23. As ISh. na
ção de Medicina"Novos
MÔNICA
filha
do
e
horizontes na prestar
tema oflical é
da Primavera" do Melo
capela de São Pedro da reitoria da UFRJ. será
realizado o casamento da,srta. Monta. Romano
ção de serviços de saúde". Paralelamente, haconhecido publicitário e senhora
verá uma exposição organizada pela indúsCotrim com o sr, Roberto Gadelha Pinheiro. A
José Hamilton Machado.
noiva é filha do casal Murilo Romano Cotrlin,
tria farmacêutica canadense e fabricantes de
e, o noivo, filho. da. viúva Slnval Pinheiro.
equipamentos cirúrgicos, computadores e 11I.IONS NO KIO - De 4 a 9 de mulo acontecerá
vros de medicina. Maiores detalhes: Congress
tios
Uons
Nacional
Convenção
de
CRISTINA
amanhã,
Depois
VÍTOR
XVII
a
no Rio
Secretarial, I Irtternacioal Çongre&s of Group
de UhMniin, em ato civil na residência da mãe
Clubes, com o eomparecimento de mais
Medicine, 425, St,. Mary Avenue, Winnipeg.
5 OOO leões procedentes de todos uh Estados,. da noiva, em Botafogo, será realizado o casaManitóba, Canadá.
comum mento da srta. Cristina Mine, filha da viúva
Serão debatidos temas de interesse exlstenAntônio Gomes Mine, com o sr. Vítor Merhy
aos 1 000 clube*- com 30.000 membros
— Feia Ordem de Serviço
eslubolícimento
—
o
Arydite o dr. José Loureiro Filho será empossado hoje, ADMINISTRAÇÃO
Filho, filho do casal Vitor Merhy
te» no Brasil, objetivando
•n.» fl.305, o superintendente da AiPRJ. resolde piugci-nin-s assistências para o ano cm Merhy.
18, no cargo de diretor da Divisão Médica do
— Estabelecer o valor de ......
1
veu:
Art.
IJUl'90.
Hospital N. S. do Loreto, sendo ainda presiNCrt 2Í0 (dois. cruzeiros novas e'vinte cenSANDRA — PLÍNIO — Na Basílica de N.
dente do Centro de Estudos do mesmo, e é
tavos), ém substituição ao anterior fixado nn
'. OGA — A sociedade Voga-vetlanta de. Medi-, Sa. de lourdes (Belo Horizonte), depois (le
longos
anos.
há
OS n.° «ÍOI. de 19-12-19», em virtude da
na.Guanabara
pediatra
o
amanhã,
ás
18h30min,
será
casarealizado
aulas
de.
«raintenso
realiza
programa
táoSo
alteração da texa cambial, conforme estabetinta* de Voga de Meditação profunda, tôdas mento da srta. Sandra Pentagna Guimarães I»f 18 a 23 de fevrelro, na Sociedade Brasilece a Portaria do MT n.» 903. de 12-10-1967,
as segundas-feiras em duas turmas, ás 17 e com o sr. plinlo Orsint de Sá. Ela t. filha dn
4 Taxa Oniea p»ra embarque
correspondente
—
111
México,
de
Oftalmologia,
sileira
(Rua
Pentagna
Guimarães.
sr.
e
sra
são
Hélio
aulas
As
de
Aeronáutica.
àa 191i, rio Club
de minério no Pprto do Rio de Janeiro. Art
14.9), haverá o Curso de Cirurgia Plástica,
—
nroíeridas pelo prof. Rogério Pínrtzgraffi preesta cmivlgêncla a partir do
novo
valor
2
com o seguinte programa: dia 18, às 20h, dr.
¦idente da sociedade INTERNACIONAL DE DEBUTANTEf
dia .4-2*1970; DESIGNAÇÕES: — O ooronet
"Princípios e
bá—
InternadoLima;
Coata
Sport
Club
procedimentos
O
PORTO ALEGRE
Stavro Sava, superintendente do Porto do Rio,
slcos" às 21h, "PerdaB de substância". Dia
No late Clube do Recife, o casal José
nal de Porto Alegre, envia para esta coluna a
vem' dè assinar portarias, designando os see
esdos
Santos,
Internacional
31), às' 20h, dr. Evaldo Machado
sua inteno» programação
Lustósá Barbosa festejou o 15." aniversário ds
ruintés novos, chefes: Para diretor do Depar"Paralisia
no
futebol
período
às
Hb.
de
equipe
facial
e
tadual da sua
lamento d* Administração, - Jorge de Aquino
sua firha, srta. Ana Virgínia Barbosa,;
ptose palpebral",
"Anomalias
Dia
de
e
de 19 de fevereiro a 19 de abril de 1970 O
Bastes. Para chefe da Divisão Financeira.
posição".
pigmentares
"Ectróploe ensr Luis Falcão, diretor de Relações Publica» REUNIÕES
Newton da Costa Pe\*eira • para chefe da
23, às 20h, dr. Ricardo Souza,
"Neóplaslogo
como
primeiro
grande
tem
dos colorados
Seção do Cálculo, Luiz Barbosa de Souza.
trópio", às 21h, dr. Geraldo Sá,
"Piása partida entre a sua equipe e a da Seleção
Dia 25, às 20h, dr. Ramil Sinder,
mas".
—
a
8
De
TESTEMUNHAS
4
JEOVÁ
d»
DE
"Planeja*
Nacional da Unlüo Soviética.
lloa ovular cosnfttlca", e ás 21h,
março, r.o Pavilhão de Sáo Cristóvão, estarão
mento cirúrgico".
reunidas as Testemunhas de Jeová. O congresdo
SERVIÇQ
so terá como tema Paz na Terra.
\NTA CRUZ - O JORNAL DE
CORREIO DA MANHA, tem encontrado reSexta-feira e sábado, a Sociedade Brasi- Durante a realização do III Congresso Brasii-epttvldade nos mais distantes bairros e cU
leiro de Cirurgia Pediátrlca, de 17 a 23 de
dades do Brasil, mas aqui perto em Santa leira de Escritores Médicos promoverá em São
maio, em Ouro Preto, estarão abertas as Ins*
Cru* o Clube Náutico do Recôncavo, vai pres- Paulo o III Congresso de Escritores Médicos
crições para a obtenção do titulo dé Especial-.r simpática homenagem, por parte do presi- O presidente da SBEM, dr. Oelacilio de Carva»
VaSocial
Hugo
lista em Cirurgia Pediátrlca, conferido pela
lho Lopes, recém-eleito. tomará posse com os
dente Tose Candeia e diretor
ein
toda
equipe
Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrlca,e
le. Será uma recepção para
outros diretores: drs. Lycurgo de Castro Sandata a ser marcada. Altas o carnaval naquele tos Filho, Eurlco Branco Ribeiro, Ida Laura RU
pela MB.
GUARDA MÓVEIS COPACABANA -— Rua 11freqüência
Tel.: ..
cardo de Salles, Orlando da Cunha Parahym
clube foi um sucesso e com uma
queira Campos 45 — Copacabana
das maiores.
í e Eduardo Pinto de Vasconcelos.
No Ministério da SaAde, no último dia 16. foi
237-2621.
de
realizada mais uma reunião da Comissão
Voltou a reunir-se. ontem, na Avenida
Revibão do Plano Nacional de Saúde, tendo GATO PRETO — Rua Honório 4t9 — Todos
UrriCO — O Náutico de Santa Cru?. Iam-,
35. 11.° andar, o Centro de PesAranha,
Graça
com
baUea
grausido apresentados e analizadós os relatórios das
os Santos — Tel.: 249-0002.
bém reuliiWU quatro grandes
reuniões
estão
Outras
Crimlrjológieas.
quisas
sub-comissões que examinaram as atividades
ile sucesso; e o presidente Oscar Soares foi programadas para as próximas terças-feiras, das
do plano em Barbacena e em. Friburggo. No EMPRESA DF. TRANSPORTES K GUAHDA
miiito cumprimentado peto sucesso e ordem 16 ás 21h.
MôVErS SAENS PESA - Rua Conde ds
dia 20, pela manhã, haverá nova reunião, ten,
dos quatro bailes.
Bonfim 255 — Tijuoa — Tel.: 234-1321
do sirio designado para relator final da Co.
VIAJANTES
missão o dr. Pedro Kassab, presidente da AMB,
TIJUCA - Rua Haddock
;-'.l'ETlBA — Também no Sepetibá dc Fut.ecom o assessoramento do economista José de GUARDA MÓVEIS
A convite do Centro Nacional de PesquiLobo 422 - Tijuca - Tel..* 248-90!"
i.ol e Regatas, o carnaval transcorreu na maior
Almeida.
Rto os profs. Robert
animação e disciplina, amigos meus que lá es- sas Habitacionais, vêm aode
Erlch
Berlim, e
Hslász, da Universidade
MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS CRUZ testemunhar
que desde dilésiclskli da Universidade de Hamburgo. Ml*
tiveram
puderam
SEIDL
FERNANDO
Largo do Machado 8 — Catete — Tel.: 225*4708.
a
animasexta-feira até a têrça-felra gorda
nistrarão curso sòbre industrialização na consdomingo
civil.
trução
i;.lo foi total. Breve passaremos um
MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS PINTO Polldoro 115 — Botafogo —
Rua
General
naquele simpático clube.
Tels.: 216-2708 e 248-0941.
11'NICTPAI. — O diretor Social do Clube MuMUDANÇAS ENGENHO NOVO' - Praça Enniclpnl, si. Edson Prates, que foi ylce-presi— Tel.: ;-,
genlio Novo 20 — Engenho Noto
e
fazendo
planos
dente social do América,
261-7751.
marcando grandes promoções para o corrente
MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS —GUANABAano. rfc objetivo do diretor em pauta, particiCatete -RA, - Rua do Catete 90 s|201
par de tôdas as grandes promoções inter-clú.
Tel.: 223-6922.
bes, tendo Já duas excelentes candidatas para
"Mis» Guanabara".
Só
MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS DUQUE DS
o "Serihorltá Rio" e
—
CAXIAS — Rua Ministro Tavares Lira 40
merece elogios o diretor que planeja seu tra—
es*
— Tel.: 2M-500O.
— VobIos
Estão sendo
Machado
PòRTO
DO
RIO
Largo
do
opi-minha
balho com antecedência, pois na
Como provavelmente sabe o leitor, há evtperados, na Cuanabara, os seguintes: Patsogeiro»- — Hoje — Dia 18: — AURUStus, ita* MUDANÇAS ANDORINHAS BRASILEIRAS <iião, sem planejamento nada sai organizado. déncias de qua as leucemias em animais e no
verÉ
bem
ll.ino, procedente de portos do Sul do con*
são provocadas por virus.
Praça Tiradentea 5 — Tel.: 221-6752.
homem
ílAPIDAS — Uma das mais bonitas jovens do dade que não se observa surtos epidêmicos d«tinenle para portos europeus do MeditcrráMachado quelas doenças — argumento usado pelos que
neo. Dia 20"de — Cabo San Roque, espanhol, TRANSPORTE RISTAR — Rua. Luis Câmara,
Helena
Melo T. C, srta. Maria
Buenos Aires para portos eu150 — Olaria — Tel.: 230-5081.
acreditam na origem infecciosa do câncer,
procedente
(Rainha da Primavera), não brincou o car- não oa
a
negam
ser
não
afirmam,
assim
ropeus. Dia 22: — Anna C, italiano. Chegará
Mas,
que
estava
seu
naval no clube, porque seu namorado
do Sul e zarpará no dia 24 para Buenos Alluura uma doença infecciosa, embora o
res. Cor.duz turistas. Dlã~24: — Eugênio C.
nodenrio uma punição Interna. Passou com contágio seja multo' difícil, até entre marido e
e
vírus
naquele
existir
italiano,
procedente de portos europeus do
;.ua família e o namorado, o carnaval na cl- mulher. O que parecefator
".(..(litenüneo
genético, Mo ê, de
para Santos, Montevidéu e Buea necessidade de um
o
dade de Sapucaia no Estado do Rio ? *-*:Dò> uma
noo Aires. Dia 25: — Gripsholm, com turistas,
Rua Real Grandeza. S58 — tf S
predisposição hereditária que permita
Europa para o Sul. Ficará
da
mitigo próximo, o Botafogo recomeça as "'" desenvolvimento daquela doença.
procedente
Tel. 246-5849 — Mudanças
o dia 27. Dia
até
Mauá,
na
Praça
loucura
atr.icacio.
assoritmo
de
a
em
têm
salientado
domlnguelras
animadas
Trabalhos recentes
Locais c Estaduais
2G: — France, francês, procedente do Norte.
malignos.
***
tumores
de
certos
os
Canibais
familiar
com
elação
um tremendo lê-lê-ic,
11079
Conduz turistas. Zarpará no mesmo dia para
do -»s«t«r
Fraumeni
Li
e
outubro
p.,
Bnv
p.
Por falar em música jovem, o melhor prograo Sul. Dia 23: - Argentina Star, inglês, prode Câncer, de Bethesda (Estados
to
Nacional
escalas
Lisboa
para
dc
Londres,
eedente
ioj do próximo sábado, Será o Adeus às Férias Unidos), publicaram um estudo sobre sarcoma
e câncer precoce
que o Orfofio Portugal, programou com os Red dos tecidos moles em crianças
Snakes *** Superlotou o América, na apre- nos pais í parentes próximos.
na*
identificadas
Quatro famílias foram
sentação das fantasias premiadas em seus sahavia mn par de filhos com rabdoln osarIdes. ft fora de dúvida que a atração máxima anais - três pares de irmãos e um de pr mos.
coma
doa clubes no momento são as fantasias de Um ou os dois pais de cada criança doente tiseio
***
a
mantém
Tradição que o Tijuca
nha câncer. Três mães tiveram câncer do
luxo
30 anos. Uma delas foi atingilongos anos, ê de ter à frente do seu Depar- com menos de e mais tarde teve
Rio—Miracema — 16nl5min de domineo a sexta-feira e ao» sábados às
anos
^"-V0^;
um da nos 22 seguido
f.roide.
Dois
da
tamento de Relações Públicas, sempre
outro
¦i!li45min.
um
de
tro seio.
Rio—Itapertma — via Miracema, às 6h.' Itaperiwa—Rio — via Miraca aguda
geatleman e um profundo conhecedor da co- paia apresentaram leucemia mielocit
doentes,
dos.pais
e e câncer disseminado. Parentes
cema às 5h30min. Itapertma—Rio — via Muriaé, às 5h30min, 12h • Ílh45mliu
municação, começou com Laerles Taylor
apresentaram ainda jovens, incidência elevada
— via Muria-i
de
Bandeira
Aloislo
simpático
do
no
tem
câncer
agora
Rio—Itaperana — via Muriaé, às Uh e 20h45min. Miraeema—Rio
de tumores malignos, principalmente
Mel* o exemplo do bom RP **.* Bum. por selo e sarcoma dos tecidos moles. Houve 4 catôdas com
lOh,
e
14h
6ta,
—
àa
Itaocara,
via
às 5h, 8h e Uh. Niterói—Miracema
sos de tumores primários .núltlplos.
hoje i só.
•jaca-».
Embora tenha havido observações anteriores
saidas das Rodoviárias locais.
NELSON. JORGE de casos isolados de associação entre rnbdomlo-

MUDANÇAS ¦-. GUARDÂ-MÓVEIS

Saúde
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MOVIMENTO
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Edifícios

Tudo sobre administração, sin«licos, coimIoihíiiíos e inquilinos.

Administradora de Imóveis MASSET Uda.

- Sls. 407 a 412
79
Debret.
Rua
1 Tels. 242-6728 - 242-1335 - 222-9272

B

I

Rio de Janeiro-Brasil

a sighaUria,.muitos .outros £,
chadò de Assis, n* 28, por falta de oue como
!o Estado nao estejam
do
'?i"dó?préÍudicados
eonirbuintes
pagamento de tarifas de esgoto esta
em suas atividaexercício de Í966 (!!). O mandado
sem que para isto de
com data de 23 de outubro de 1969. des coiSerciãis,
cada
contribuam.
verticalizando
forma;
se
Rio.está
O
';
Ocorre que as tarifas foram pagas nos alguma
vez mais. Desaparecem os românticos
Respeitosamente,
seus vencimentos, como se comprova
£om òs recibos anexos, da Secretaria
chalés? as tradicionais mansões com
Administradora de Imóveis Masset
Guanabara,
Ltda.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de Finanças do Estado da setembro
seus jardins-flóridos na frente e some
abril,
de
julho,
datados
brios quintais.sonhando horizontalisGeorges de Moraes Masset
de 1969.
novembro de 1966 (!!).
. ; \
mos nos fundos.
r,_Al* Vara da Fazenda PúbliExmo. sr. embaixador; Negrão de
CondoEm cada .bairro, outros bairros
ea pela mesma razão, cita Oo mandaLima
' erticais vâo surgindo caricaturando
Kosmos
mínio do Edifício
Gua- d^ tem a data de 8 tde setembro de
o avançado projeto do engenheiro Sérda
Estado
do
DD.
governador
gio Bernardes, antevendo a Guana1969 e os comprovantes de pagamennabara
bara do ano 2000. Podemos encontrar
to
(anexos) estão datados de junho,
cofilósofos
de
nomes
com
edifícios
ulho e dezembro de 1966 e março
Nesta
nio Descartes, Didefot, ou Romena1967 (!!).
de
neahdo mestres da pintura como Van
Senhor
governador:
Janeiro. 2 de fevereiro de
— Finalmente, a 2* Vara dao
Rio.de
'
t.ogh ou Portinari. Mas acontece que
intima
e
Pública
filopenhora
1970
A abaixo assinada,. Administrado- Fazenda
dentro de üin edifício Descartes,
Prezado sr,
>;ofo do raciònaüsmo puro com o seu ia de Imóveis Masset Ltda., pede per- Condomínio da Rua da Gloria,em pm
1
una"pensoriogo. e-risto", pode estar en- missão a V. Excia. para lêVar ao seu Ialta de pagamento de tarifas,
A
presente missiva tem nopor requeare
recibos
Os
exposto
1969.
ao
de
atender
carnado o espírito de um metafísico conhecimento irregularidades que es- de outubro
sr.
anexos, da- i lidade
rimêntó que V.S. dirigiu ao Exmo.
individualismo do super-homem de tão ocorrendo na Secretaria de Finan- tivos a estes pagamentos,
de
tomou
setembro
e
Estado
abril,
que
deste
julho
! governador
como Spinoza ou mesmo o prepotente ças do Estado da Guanabara, ou na tam de
1967 ('.!).
,I o n" de Processo 1518.384169.^
Friedrich Nietiche, de acordo como e SURSAN, em detrimento da correta 1966 e janeiro de
Realmente, para alguns casos houèle administrado. Dentro de cada edi- orientação qüe V. Excia. vem dando
_ Como pode V. Excia. verili-'
o
e
em
e
vários
mencionaEstado
existem
ve a remessa para cobrança judicial
prejui- car a SURSAN acionou os
fício
problemas
aos negócios do
pasíndico, como um bom ou mal gover- zo.dos interesses de seus contribuin- -dos imóveis cujas taxas estavam qui- de dívidas qüe já se encontravammuilo
nos
efiser
torna
se
para
o
a
expor:
cidade,
comprovanumâ
de
nador
que
2as
tes, como passa
poderá
tadas, de acordo com os
um ônus que
ciente ou n^ò, Bàrmonioso ou criador
Isto nos induz a crer que desagradável. Porém, era acerto
anexos.
les
do La;
adminisarcar
de
. de casos marginais.
comupara
nao
assinada
—
tínhamos
A abaixo
1
a Secretaria dè Finanças
as airelação
um;
com
e
Financeiro,
tra entre outros condomínios
nicou à SURSAN o pagamento daque- dastro
Dizem qué o mundo é um palco dades residenciais, os imóveis sitosia Ias taxas, dando-lhe margem a cobrar vidas anteriores a 1966 inclusive.
e nós somos òs seus atores. Se assim Rua Machado de Assis, 28; a Rua Con- judicialmente uma dívida inexistente.
Entretanto, esclarecemos que, para
dividas, já providenciamos
.contece, os edifícios são os bastido- de de Baependi, 23; e à Rua da Gioas
pseudo
cotais
— Sabe V. Excia. que
263 de 22ri0|6? 366, de
res da imensa ribalta de uma cidade ria, 318, objetos desta carta.
ofícios
os
brancas, por via judicial, atingem le- 31 10-69 e 1.005, de 16|12!69, encamie os apartamentos são os.camarins.
¦.".vãmente a.s firmas acionadas abalan- nhádos à Procuradoria Fiscal soliciNesta coluna focalizaremos de modo
2— Como o faz rotineiramente,
deesgoto
e
do-lhes o crédito e a idoneidade co- tando que fossem feitas as petições
imparcial e uni pouco humorístico^ pagou as'tarifas de água
ao^mendo
for
"latim
mereial.
lei,
e
tudo
que
edifícios
vida dos
de cancelamento, ofícios esse velatiterminadas por
interesse das administradoras, smdi- cionados imóveis (vide compiovantes
com
vos aos imóveis n? 23 da Rua Conde
ocorrendo
— íi o que está
n» 318, da Rua da Giocos, Condomínios e inquilinos numa anexos).
a signatária por ser quem administraa de Baependi,
Rua Machado de Assis,
da
28
orientação de utilidade pública cree
h9
ria
o.lez
como
se obriga,
— Para perplexidade sua, en- e, portanto,impostos
creativa pàrá o leitor deste jornal.
estarespectivamente.
e as taxas
pre- pagar os
tretanto, abaixo assinada foi sur
Aproveitamos a oportunidade para
determinados
por lei de seus
contra
duais
executivas
Edidos
ao. inteiro, dispor de
endida com ações
Enviem para esta Coluna
còlocármo-nos
referidos
como no caso dos
clientes,
fundameno
sob
ine
imóveis,
noticiários
esclarecimentos que
referido»
outros
os
histórias,
fidos suas
ta- imóveis vítimas do equívoco oficia) V.S. para'
oportunos.
formações. È não esquecendo de dar to de falta de pagamento daquelas
julgue
de xas em tempo hábil (!!).
À vista do exposto, solicitamos a
preferência para seus anúncios ArReformas,
Jalsedyr T. P. Telles
Sinteko, Dedetizações,
Excia. urgentes e enérgicas provi_ A 3- Vara da Fazenda Pú" Vdências,
examandar
de
Diretor da Divisão de Lançamenmários Embutidos e tudo que corressentido
no
expediu mandado de citação pairregularidades
Cobrança
,
lo.e
estas
corrigir
e
ponder ao material usado em edifícios, blica
minar
pera pagamento incontinenti (!!), sobConna Secretaria ce
resta coluna especializada.
ocorrendo
nue'estão
o
__
cqntra
DF
bens,
SURSAN
1
na de penhora de
Finanças,' ou na SURSAN, de modo
domínio do Edifício Belém, Rua MaMaia

Carta ao

Rio vertical

governador

Resposta
do diretqr
tle Cobrança

Yolandino

wkwmwÊfmLmmstt

HL

MATT DILLON
f

¦

1IARRY BISTIOP'

,

¦

____,,—».¦

-

I

UUi^ , _^l->-- —-fciL..-: jL-^TI

*

i»/fmuaM*»i%t'^a ifwmuTOr.-vi^.—w gL', T'à*

-r»»»w#ia(«**B

tWiijj*jr•-'tÍÍi i,

JORNAL DE SERVIÇO - Rio V Janeiro,

#

NAVIOS
RODOVIÁRIA

-Braí: 5h45mr7h30m,
ANGRA DOR REIS — VlaçSo
<Hil5m, llli45m, 14hlJm, WhSOm, 18h30m —
NO**» 8.83
«PARECIDA DO NORTE — VlaçSo Sampaio S/A:
«hl5m, 81\45m, 12h30m, 18h — NCr» 7.45
ARACAJU — Emprese N. Sn. d»- Fátima: 7li dl»
rlamente NOrl 59,10.
AKAMMMA - Auto VlaeSo Sto. Antônio:Ifrdèj
7b. às 17h de 2 em 2 horaa, 21ta, 23h, 23h30m
- NÇr» 7.59
BARRA MANSA - Vla;So Cidade do Aço: das
shSO-n ta 8h30m. d* nora em hora. »h, ípii, llh,
16n30m ás
UtUSm, 13h. 14h, 15h, 15h30m, dM
'— NOr» 4,17
«h- de 30 tm SOm, aOhSOm, 3íh
BARRA DO PIBAI - Vlaçao Barra do Plral Ltda:
hora.
« partir daa ShlOm às 17hl0m de hora em«hlOn»,
6» às lBhaOm e 19h30m, «o* domingos
20h30m
19h30m
l«h.
Uh.
12h30m,
9h30tn,
ThlOm.
~ NCr»-3.72
BRI.O HOHI/.ONTE — Vlaçao Cometa: das 7h20m
ia 23h40m de hora em hota — NCr» 14.20
Empre»» mil: ,8b, llh, Mh 2(th, 2lh, 22h, 2Sh
-- HOt» 14,20
V .
BRASÍLIA — Brasil Imperial Turismo: tlililm
diariamente — NCr» 35.79
VtaÇ&o Itapemirim - 13h, 14hl5m, 19h. 2»h30m.
leito Jlh - NCr» 37,37
CABO PRIO - Auto Vlaçüo 1001 S/A- 8h45m,
15h — NCr» 8,52 .
CAMBUQUIRA — Empresa TransMlnas:
ShSOmin, 21h ISmin — NCr» 10,40
- VlaçSo IbapeCACHOE1RO DO 1TAPEM(RL«
mirim: »h20m, 20h, 22o - NOr» 15.38 _
rjordastlna: dom:
CAMPINA GRANDE - Vh-çao
• «> 8h30m 3.» • 6.» 19h — NOr» 71,M amente
dlár
Expresso Nacional da Luxo: 8hMOrl
163,00
dom. leito lOh - NOrl 75.61 •
71,81
NOr»
3h
VlitíSo Planalto
Atlas
CAMPO GRANDE - Vlaçao —Interestadual
NOr» 41,88
Ltda: 10b30m diariamente
12hCAMPOS — Empresa BrMll Bom Jesus:
dwVTh as 231. ds
SSS?V& Sto. Antônio:
— NCr» 10,41
| am 2 hofbs, 23h30ni
dlàCARAV1NGA —^Empresa Citran Ltda: 18li
rlamente — NCr» 13,35
— Empresa TransMlnas: 8li30m, ..
CAXAMBU
*2ll\45m — NCr» 10,40
Empresa Cavlsa - BhlJm, i*'h30m somente 2.»
„ g a _ NCr» 8,01
a CenCAXIAS DO SUL - Empresa N. s. Penha
-r NOr» 55,34
touro Tronaporte Ltda.: BhSOinm
6h
Aço:
CRUZEIRO — Viação Cidade 0o

feira, 16 de fevereiro de 1970

AVIÕES

Turismo passagens
PARTIDA: ESTAÇÃO
NOVO RIO

'4.»

Do Rie' pata

PARTIDA: PÍER DO CAIS DO PORTO
RIO—VITÓRIA — Classe turística 1=JfCrt.1mJH
1.» olasae — NCr» »1,90; especial —"NCr$ ....
126J8RIO—SALVADOR — Classe' turística — NCrl
162,10; 1.» classe — NCr» 240,94; especial —
NCr» 291,70.,
*38,08!
RIO—RÈCirB — Classe turística — NCr»
1.» classe — NCr» 341,38; classe espeelal —
NCr» 498,34.
«IO—FORTALEZA — Classe turística — NCrf
308,00; I.« classe — NCr» 483,42; especial —
NCr» 56136.
RIO-BEUM - Classe turística - NCr» 41»^
1.* classe - NCr» «1134; espeelal - NCr»
T4ÍJ0.
RIO—MANAUS - CUsie turística — NCr» ....
811,10: 1.» classe —"NCr» 781,60; «Mpeolal ¦ —
¦
'
Ncr» Í13.7».
.
Oe navios partem - das docas do Loide. na
da
Praça
cala
Praça 16 e desembarcam no
Mau*.
- A« companhias Llnea C, Italmar e^Delte
Lltie que far.em o perourso para ¦ Europa
mantêm tarifas diferentes, de acOrdo çbm «•
chamadas temporadas alta e baixa. Tempo*
rada baixa: setembro, outubro e novembro,
a a época era que o Interesse em viajar pela
Europa diminui devido ao inverno. Tempo»
rada alta: de março""» Julho, quando aumenta
¦
v;
o intertiso devido,ao verto. •
Primeira partida pela temporada alta:_16 «a
«Bmarço de 1870 pelos navios Eugenia
... C
rico C e Andréa C.
_ ..*
Kunnio C (navio de luxo) — 1> classe «té
Lisboa—Barcelona: 810 dólares. Classe turlstica: 186 dólares (mais taxas).
Até Ntpoles, passando por Cannes e ÇJêuovt»^1.» classe: 859 dólares. Classe turística: 388
dólares (mais taxas).
Enrico C (n»vio confortável, sem luxo) —
1.» classe passando por Lisboa—Barcelona.
690 dólareí (mais taxas). Classe *ur_f**2£EÍ
Andréa C (comum); - classe t*"*»*'0» "**•*
— Barcelona: 335 dólares. Até 'Nápoles, pas.
sando por Cannes e Gênova.
A Italmar tem chamado período lnteiwediarto.

HOTÉIS
Centro

Aracaju

Belém

Horários e Preços de Passagens de Aviões
mm
Dias'
Horário
nêsa
IliOSmlh
9h30mln
BhlSmln,
Rh30min

Sadia.
Sadia
Vasp
Vatig

2* 4» 8» sáb 3a- 5» dom. sáb
4* 6* e dom
Diariamente

Cruzeiro
Cruzeiro
Varig
Varlg

líb
OhOlmln
9h
23h30mln

Diariamente
2».e 6a..*,*-. e dom
2» e 4«* fr.

Vasp
Vasp

15liir,min
llhMmln

2» 4» e 8»
3» 4» sáb e dom

lOh
Bh
14h30mln
19hl5min
9h
13h30mln
17h

2» 3» 5» 8» e 'sáb•
¦
Diariamente
Diariamente
Diariamente
3» 4» 6» sáb dom
3* 3* 6* sáb dom
4» e »

i /•;

B. Horizonte

Cruzeiro
Varig
Varig
Varig
Vasp
Vasp
Vasp

Brandia

Cruzeiro
Cruzeiro
Paraense
Varig
Varig
Varig
Varig
Varlg
Vasp
Vasp
Vasp
Vasp

9h
16h30min
Bh
«1
8h30mln
íh —
9h*
17h30min
6h45min
9h30min
13h30min
17h48min

2*- e 5« ¦
.
4» e »"•
3* 6» 0 ¦ dom
Dl&rlamento
Sábado
3* feira
3» e dom
Diário exceto sáb
2* 3» 5a 6» sáb
3* 5» sáb
2» 3» 6» sáb dom
3» 5» e dom

Cruzeiro
Vasp...
Vasp

7h30mln
7h
lOhSOmln

2» 4» è «•
2» 5» 6» dom '
3» 4» e .dom

* '"
Campo
Brande
Campina
Grande

Vasp

8hl5min

m
Mi

Èqalpa-aeato

311.10

Herald
Herald
Samurai
Bectra

S41.3»
«83.4»
•40»
•88 J0
833J0
6*7.70
687,70

Caravelle.
Caravelle
Electra
:
-DC-8 0-yy
DC-8
Boeing 731
Boeing 737

93,00

223,00

"227.90

VS-U-" ::'->¦ ,Avro, , , '
Avro
Avro
Viscount
Viscount
Visoount/DC-S
Caravelle.
Caravelle
Hlrondélto
Avro
Avro
Electra.
Avro f;
Electra
Samurai
Roelng 737
Viscount
Boeing 737

238,00
338,00

YS-ll
Samurai.
Samurai

3» e sáb

296,50

Samurai

Ctdabi

Cruzeiro
Vasp
Vasp

7h30min
7h
10h30min

2» 4» 5» 6» sáb dom
2«.b» 6» e dom
3» 4» o dom .

384,40
313.80
315,60

YS-ll ;
' Samurai
Samurai-

Corumbá

Cruzeiro
Vasp

7h30mln
7h

5» e dom
2» »• 6» sáb

285,30
283,30

Y3.-11 V
Samurai-'

Curitiba

Cruzeiro
Sadia
Vartg
Vasp
Vasp '

9h30mia
6h
14h
"
¦ 7h v . •
lShMmln

Diariamente
3 5» sáb dom Diariamente
2* 3» 4» S» 6» sáb
Diariamente,

138,10
137,90
171,90
178,60
17íi60

YS-ll
Herald
Electra
Viscount
. Viscount

Florianépell*

Cruzeiro
Sadia
Várig

tthSOmin
6h
14h

Diariamente
2» 4» e 6»
Diariamente

171,90
170,80
213,50

YS-ll
Herald
Electra

FoiUI-x*.

Cruzeiro
Cruzeiro
Varig
Vasp
Vasp
Vasp.

10h30min
18h
16h30mln
8hl5min'
9til5niln
'
19h

3» 8» e sáb
Diariamente
Diariamente
3» 4» 6» sáb e dom
3* 5». e sáb
Diariamente

697,30
897,20
840,80
434,40
897,30
«97 30,

Caravelle
Caravelle
Electra?—
Samipral
Boeing 737
Boeing. 737

-¦
Rua
GRANDE HOTEL SAO FRANCISCO
901Viaconde de Inhaúma, 95 - Tel. 243-067J.
a partir
telro - a partlr-do 24,00. Casal
incluído. tm do Iguaçu Sadia
Herald
2» 4» e 6»
de 30.0Ó. Todoa com café da manhã
888,20
8h
Electra
Pedro
Rua
Diariamente
PRESIDENTE
Varlg
377,30
GRANDE HOTEL
9h
^
a par'
I, n" 1» - Tel- 252-4004. Solteiro
22h - NC.»
Herald
Diariamente
SS %$$&; 7h43,nin.
tir de 15,00. Casal - á partir de 26,00. Todos
192,80
8h05min
Sadia
'
Herald
5»
e
dom
3»
incluído.
192,60
com café da manhS
9h30min
Ilhéus
e OenSadia
Avro
3» 5* • e dom
CURI"MBA - Emr.ro.» N. Sa. da Ponha
192,60
8h45min
•• MAGÉ - Praça Mauá n» 17 — Tel. 243-S361 Varig
Samurai
tauro Turismo Transporte Ltda: ul>,
2» 4» 5» 6» e dom
" *>»¦
—
192,90
'apar•
¦
8hl5miii
6,00
—
-~~
NCr»
Vasp
solteiro
12,00
•
casal NCr»
ÍÜhSOrn — NCr» 23,84
• tamento-solt. e casal NCr» 15,00
sem café
Herald
3» 5* e dom
FORTALEZA — Expresso Fortaleza: leito diária299,90
9h30min
Sadia
da manhã.
'
Herald
2» 4» 6» sáb
mente às I3h -NCr» 170,74, l»h diariamente
299,90
8h05min
Maceió
Sadia
Samurai
3»
sáb.
e
301,00
BhlSmin
Vasp
88,B7,
NCr»
<U4rlam»Dle_
9h
Cearense
EnoroBso
'
Corcovado
"
2*
#
S*
MioT" e 8.» e dom. 8h - NCr»I 170,74
'FI.0MAN6P0MS'
Caravelle
657.80
9h
Pai- EmptêM S. Sji da Penha CORCOVADO PAINEIRAS - Estrada das
Cr!*zelro
2* 3* 5» 8» 6 sáb
Caravelle
839,40—
ÒliOlmln
do Cristo Redentor) — Tel,
14n
Ltda:
Cruzeiro
neiras
Traueporte
(embaixo
Turismo
B*
sáb
3»
9»
e
a»
eJJentauro
Caravelle
,1.036,70
9lr
Cruzeiro
2Í5-0014 — casal NCr» 35,00 a NCr» 85,06
sábado
NOr»,36.04 •""-"
"_.»'.
Electra
596,30
>
ShSOmin
Varlg
ÍSlteiro NCr» 30,00 -quarto NCr» 25,00 (para
e
sáb
2»
4»
-r
FRIBURGO — Auto ônibus Friburguenae: 6h ta
Coronado.
714,00
Manam
1
13,00
9h
pessoa)
NCr»
(para
Varlg
1 pessoas)
c/ Turista
20h do 'hora em hora - NOr» 4,71
774,20
com café da manhã.
3« 5» e sáb
GUARABIRV - Expresso Nacional de Luxo: Bh
Boeing 737
657.80
Vasp"
9lil5inln
5»»è sáb
7S7
697,80
Boeing
diariamente - NCr» 81,73, dom. lOh leito NOr*
.
9h30min
Vasp
Ipanema
103.00
'iüh diariamente — NCr»
Diariamente
465,00
Electra
—
Varig
VlaçSo Planalto
M* •¦lBliSOmiit
4» 6* dom
373.10
Samurai
VERMONT. — Rua Visconde de W™í',n»
Vasp
7*00 Natal
75,»
8hl3min
3» 5» sáb
813,00
Boeing 737
Te" 227-0189 - casal NCr» 33,00, NCr»
Vasp
NCr»
9hl5miii
7h
apart. de wttelrojNCrfcílOO,
GUARAPARI - VlaçSo Itapomtrfm:
• NCr» 45,00
4* 8* e dom ,
405,30
NCr» Í0.0O, NCr* 35.00 - comJc*{é1„dfiría,nSi Mossoró
17.73
Samurai
Vasp
'&l\3*m
8hl5min
dlàrlsmenÜIIÍUS — Vlaçln S. Geraldo:
Diariamente
.301,00
Caravelle'¦
—
43,54
-NCr»
Cruzeiro
24,00,
NOr»
te
llhSOmin
2» 4» e 81»
216,20'
a NCr» 46,00 — apart.- solteiro
Herald
Sadia
6h
com café de^manhS.
ITA.IUBA — Empresa TransMlnas: 7h43min, Iflh
Diariamente
272,80
NCr» 30,00, NCr» 36,00
ElectraPorto Alegre Varig
n» 139
8h
- NCr» 10,83
Diariamente
272,80
IPANEMA - Av. Borges de- Medeiros casal .....
Electra
Varig
9h
Diariamente
272,60
Tel Í47-6090 - quarto, diária para
Electra
I1APKRUNA - Rio Ua Ltda: Bh, llh45m, 20h4Sm
Varig
14h
NCr» »*»&&&&
Diariamente
301,00
NC t 35.00 - solteiro
Bòelni* 737
.Vasp
20.00; I
14h
—
NCr»
solteiro
n.anl
NOr»
4000
—
NOr»
Hinprôea Bra.iil Bom Jesus: 2lh45m
com banheiro NCr» 70,06
c*onJ«ádos
Diariamente
Caravelle
quartos
453,40
11,64
lOh
Cruzeiro
— coin café da, nianht.
Diariamente
Caravelle
453,40
16h
ITATIAIA — Viação Cidade do Aço: 9h30u»
Cruzeiro
Diariamente
Herald
338,80
'aa
BhOSmln
NOr» 5,40
Sadia
dom
5»'e
Herald
328,80
9h30min
VlaçSo Sampaio S/A: 6hl5m, Sh45m, 12h30m, Leme
Sadia
Diariamente
Electra,
411,00
,
,
16h30min
Recife
18h r- NOr» 0,04
Varlg
-Jd.
feiras
5*
493,20
Boeing 707/tur.
866
~20h
Varig^
JOÃO PESSOA — VlaçSo Para»» Auto Vieira de PRAIA LEME - Av. Atlântica e n?
44,00
707
934,30
Boeing
NCr»
38,50
NCr» 78,74
casal NCr»
225-7270
Fátima Ltda: BhSOm. 19h
329,70
da martiS.
Samurai
3a 4* 6a sáb dom
solteiro o mesmo preço - conreafe NCr»
8li)Emln
VlaçSo Vera Cru»: I8h diariamente NCr» 78,50,
Vasp
vi,w
493,40
Boeing 737
3a 3» e sábi muK PAI.AOE HOTEL — Casal
9hl3min
L™art
Vasp
leito 4.» às lBh - NCr» 157.24
483.40
Boeing 787
Diariamente
(apart.de
130,00
NCr»
Ltda:
—
de fundos)
Empresa ViaçSo Bonlinense
19lt
JUAZEIRO
Vasp
de. funrente). Solteiro NCr» 80.00 (apart
lOiiSOm sòmento aos domingos — NCr» 53,37
Suite
312,10*
frente).
Caravelle
de
Diariamente
dos)--- NCr» 130.00 (apart.
Cruzeiro
10h30'min
JUIZ DIC FORA — VlaçSo Cometa: 7h20m às
Com
312,10
Caravelle
2« 3» 4» B» sáb dom'
Cruzeiro
19h30min
NCÍ» 160iS NCr» 22o!oO, NCr» 350,00,
de hora em hom NCr»! 6.29
üJhiOm
312,10
Caravelle
•ftnprfaa útil: Bh às Uh de hora em hora a
2» e 5».
OhOlmln
Cruzeiro
cafó da manhã.
228.30
Herald
Diariamente
Sadia
ShOSoiln
ta 2011 e 2'l\ - NCr» t>.2*>
228,30
Herald *"
—
5»
dom
10.08
3»'
e
NCr»
8h
—
Bvanil:
9h30min
Sadia
Empresa
I.AMBARI
Salvador
226,20
Avro
— NCr» BELO HORIZONTE
3» 5« e dom
Varig'
aiilf.min
LINDÓIA — Viação Cometa: 9h30m, 22li
282,80
Electra
Diariamente
VarlS
9n30min
17,96
227.10
Samurai
Diariamente
Vargas,
Oeíallo
hl5niln
At.
Vásp
CONTINBNTAL.212,20
Boeing 737
LONDRINA — Viação Garcia Ltda: aflhlãm dlá- HOTBL Tel.:
Diariamente
Í9h.
Vagp..
4996. Solteiro de NCr» 12,00 a NCJr»
836.
rlamente - NOr» 20.97
NOr»
a
24.00
NCr»
oafé), casal de
19ri
16,00
Alago».-,:
de
(oom
—
Empresa
Rodoviária
Electra
MACEIÓ
548.80
6» é dom
Varig
31,00. (com café).
9h30min
Boeing 787
diariamente - NCr» 59.Í1
578,30
3* 5a e sáb "
Vasp
—
— Tel.: Mo Luiz
9hl5miu
Boeing 737
PALACE HOTEL — Rua Halfeld, 503
Auto Vltição Progresso Ltd»; 3.* e sab Th
578.30
e
0»
2»
4«
Vasp
..
lãhlâmin
NCr»
a
16,00
NCr»
de
Solteiro
2161.
Th.
2160 e
RESENDE — Vlaçao Cidade do Aço: Bh, ••••
de NCr» 24.00 a
cas.il
refelçfies),
24
00
(com
lOlvIStnin,
Sáo 1'hiiIo
BhSOmln, I2li.10n-.in, l.íhlímlii,
dA° 6h ás
Ponte Aérea
Diversos
NCr» 36,00 (com refeições).
82,00
Diariamente
lTlilSmin, I9li30*.*ilh - NCr» 5,00
22h:*Omin
ROCHA HOTEL — Rua Marechal Deodoro, 557
Viação Sampaio S/A: Ghlíimiu, • 8li45mln
Electra
a
10.00
482,50
NCr»
de
4,6?
NCr»
Solteiro
dom
_ Tel.7 1296 e 2126.
5a e
«liSOmin. 18h
9h
Varlg
Boeing 737
do
674.30
3a 5a sáb
NOr» 17.00 (com café). Casal de NCr» 20,00 a Teresina
9hl5mln
RIBEIRÃO PRETO - Vlaçao — Normandia
Vasp
Boeing 737
NCrS
22,48i,.
674,30
2a 4a ,6a
Trifingulo: 20h c 20h30min
15lil5mln
NCr» 27;00 (com eafó)_.
Vasp I4h
7h.
8h.
—
Itnpenilrliii:
Viação
SALVADOR
Tel.
—Rua Halfed, 300
LUIZ
>
SAO
HOTBL
Herald.
93,20
Diariamente
leito 12h30niin —' NCr» 50.(111
BliOSmin
Sadia
1050. Solteiro - de NCr* 14,00 a NCrt 18,00.
Herald
93,20
S» dom
3»
Viação Real Bahia: 7h30mln, lOh leito às 13h
9h30inln
com
Sadia
36,00.
Ambos
NCr»
a
28,00
NCr»
Casal de
Avro
03,20
3« 5« dom ,
NCr» 00.00 e NCr» 99.56
8h4.rnnin
Varig
refeições.
Samurai
llh.lOmin,
—
Unida:
93,50
Empresa
3» e sáb
Blilüniin
Vitoria
8. J. DEL, REI
Vasp
Samurai
93,50
,
HOTBL CENTBNARIO — A» Francis2» 3» 5» c 8ORANDK
21h45min — NCr» 11,15
17h
Vasp
•co
Bernardino, 33. Tel.: 3985 e 3721. Solteiro
S. LOURENÇO — Empresa F.vanll: 7h4r,inin
do Galeão na
Internacional
Acroporlo
no
NCr»
..
operam
Casal
de
DC-B
de NCr» 12,00 a NCi» 15.00.
ÕiisrrCaraveUesTBoeings. Coronaflos,
Os rtciniiis aviões
Bahia: 8h - «Cr» 105.01
24,00 a NCr» 30,00. Ambos com refeições.
Guanabara, a taxa de embarqye NCr» 5,00 (cinco cruzeiros ndvos).
S*!lílV-BVlaçãoReal
de
eabarque é
Bona
taxa
-BONFIM
da
Viação
Cidade),
Empresa
operam no Aeroporto Santos Dumont (no Centro
SENHOR DO
10li30mln HOTBL EXCELSIOR — Av. Rio Branco. 1864.
novos).
cruzeiros
3,00
de
NCr$
Itrês
fl(i,.tise l.tda.: somente aos dom. ás
10.00.
NCH
Cuâiil
NCr»
5.U0.
de
Solteiro;
,_ MCrt 4913

sa_nt.í:h-370-3.ií9 W^m

IHIill

•
..-i«»«.s.íi.n>»tíi«»iw*«4-«^'«^

V. .

•/'¦.
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JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 4.» feira, 18 de fevereiro de 1970

TURFE

obrigações, fi-los passar pela "o__narinlia", mlnlsfram alguns ensinamentos sôbre oa pi-eceitos, autorizam o uso de guias e dão e toalha,
mr* se omitem do. principal: esclarecer os fundam.ntos primordiais dó culto cia Umbanda,
(continua)

'^I^B^I

'

ATENÇÃO, MEU IfcMAO.

Programas para sábado e domingo
SÁBADO

DOMINGO
_.«• Ptireo — Às 14,00 horas
metroa — NCrf 3.000,00; -

7,400
1.9 rárea — Às 14,00 íiòr.ai — 1.400 metros — NCrf 3.000,00.
Kg
¦
Kg
m ¦'Jv_JÍS''~'B''';'';^'_Kf -58
6 58 1TJ-1 Zarzar . ..
1—1 Iberian
56
2 Lightsome ,
LIVROS
4
56
2—2 Esterel
.5 56
1.B
Capucin
2—3
S 68
54
l/mbaiidfl, Relipido-Dc.a/io seré o próximo 3—3 Monterrey
4 Manini . ..
4 54
4 San Quentin
l.-.nç.mento da Editora Eco. t uma modesta
57
Usco
3—5
obra de nossa autoria que eapera-nos seja
1 55
Harf
• " loió ..-.•
54
do agrado de todos os wnbaudistaa.
2 52
6 Isnai-d
58
4—6 Rodoslro , ,
1 58
Granjeiro .
7
DIA 22
—
—
.70
1.000
Às 14
2.° Prireo
libras
"2.°
A União Esplritista de Umbanda do Brasil tros —'NCrf ...000,00.
J.O0OPiírco —' À& 14,30 hoius
estará distribuindo credeuciais para.seus asso-,
Kg
— NCr$ 5.000,00.
Envie: para o JORNAL DE
iiif.'tro.sindiviciados (Babnlorixás, Presidentes, sócios
55
Kg
duais e patrimoniais) a partir das 17 horas. 1— Escoteiro
SERVIÇO sua opinião sô"Pó ..' .•,-..
.* 55
Rua Cbnselheil-o Agostinho, 52 — Todos os'
.1 55 1—1 l.áfíima .
Santos;
n Luca -.' .
55
2—-2 Pòtumaio
bre assunto nacional, in'7 55
U.55 2—2 Taila . .
3.Farlop . .
55
da
esportivo,
temacional,
" All-Set.
J. B. DE CARVALHO
55
55
3—4 Estarim ,
.
4-55 3—3 Twpella
cidade, .cultural ou recrea6 55
5 Javclyn .
Segundo comunicado que recebi do conhe55
3 55
4 Bonaguè
cido J. B. de Carvalho, éle irá até o programa 4—6 Qutepe .
tivo. Escrava a máquina
ilntüdios ae Terreiro brevemente para respon55 4—5 Miçanga
55
7. Zepelin .
ocalhe
fizemos,
nós
criticas
der
as
por
que
• 8 Segacius
55
no máximo 30. linhas. Pa«5
6 Upsala .
siSo da sua ultima participação num programa
foi humide
Umbanda
a
religião
de
TV,
onde
opimelhor
garemos pela
Biada _ desrespeitada.
.«.'Páreo — Ás 15.00. horas — 1..100 iiíí3." Páreo —- às JS.OO liorns — l.(i00
nião publicada até o dia
Agindo com o espirito democrático que rege fcos — iVCr| 4.000,00.
— NCrf 4.500,00.
metros
nossos ideais, resolvi franquear 10 minutos de
Kg
10 de cada mês — UM
Kg
programa, para que êle possa defender-se e jus10 56
1—1 S.o.ci- . .
tiílcar as acu.aç6es. Aguardemos.
57
lande
1—1
NOVOS.
MIL CRUZEIROS
4 56
2 Habon . .
57
2 Egloga
CORRESPONDÊNCIA
4 56
57 2—3 Dastiir . .
2—3 Happy Wcek Emi
4 Blire . ...
52
57
4 Pcti
LUTEBO GALVAO (RJ) "... * engraçado
Berro d'Ag
56
como os preços de legalização de Tendas va- 3—5 Quéen Gemini
57 3—5
¦ 6 Lant-Hstei- .
riam de Conf(>deração para Federação. Pedi56
57
6
Levitã
rain-me outro dia 200 cruzeiros novos para le4—7 Bisão . ..
56
57
4—7
Lu
Sweet
meu
terreiro..."
g.ili-í.rem
" Beaverdan
Xoiló Aiiil y
56
fl 57
Certo, Lutero, você tem razão de estar rc'
" Happy Flower ..
Líiibeih .
« 5'4
voltado, mas existem multas entidades úmban57
'.'
.
distas que cobram o preço justo, agindo honestaniente. . • .•¦.••
4.° Páreo — Às 15,30 horas
J.200
4." Páreo — Àx 15,30 horus — 1.000 memetros — NCrf 4.00000.
ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES <G(R) tros — NCrf 4.500.00.
"... qual a diferença entre mediunidade consKg
Kg
eien'.e! e inconsciente"?
-1 King Richtird ..:
4 58
UM POUCO DA VERDADE (II)
-1
(i
56
Xauré
.
em
.
_
aquela
A mediunidade consciente
que
3 54
2 Zupal .
percebe, ouve e
2 Hanlçino .
3 56
Fiíglndo a norma que estabeleci de nflo o médium incorporado sente, volta.
-3 Uxmal
5 58
O Incousvé tudo que acontece s sua
-3 Malicieux
apontar faltas, procurarei tecer algumas con- 'cienle
» 56
e inconsciente?"
8 58
4 Macimaio .
nidci-ações que. poderio desagradar a alguns e
4 Páiàguás
56
-ft P.arwcll .
agradar outros.
7 54
"...
o endeé
-5
RAMOS
NATAL
(GB)
qual
Coaraise
56
.
8
fi Bannan . .
6 54
Uma dns, causas de certas falhas que se ob- r.ço dn Confederação que fica ali no Mara6
de
Caetano
56
5
.
sor va na Umbanda, é a carência por parte,
•7 PrecUeador
canil?"
2 58
-7
determinados
de
de
terreiros,
dirigentes
Caboclo
5(i
7
alguns
.
A Cor-.cdei-ação Nacional .Espirita Umhan" Fir.ne . ..
1 54
roíihe.imentos indispensáveis ao seu cargo. As dista e dos Culto,. Afro-Brasilelios está situada
Del miro .
58
de.i. ..nclns de. quem chefia, se refletem nos na Rua General Canabarro, 228 — sobrado.
Espirri . .
¦filhos (médlune) que, por.sua vez, perdem anos
2 56
...° Piíi-cn — Às 16,00 horas — J.tiOO
"recebendo o santo", chegando mesmo
e aiios "passes"
LEDA VARGAS (SP) "... e que Oxalá lhe
— Proni BspecIdU
'dc.
mas
não
caridade,
de
nia «*Ka dar
— Às 16,05 horus — 2.100 m.C- metros'— NCrf ...000,00
forças para continuar lutando por esta Unifl."
Páreo
¦¦¦
Kg
vão além desses limites. ..;. "tudo",
tanto
banda
sofre..."
que
_
—
tros
NCrf
,1.000.00
PfíOVA
emESPEAuguroas islortjcás nSo ensinam
Obrigado minha innâ, pelas suas palavras.
Iatagan
3
58
1—1
fidar
lana
em vez resolvem
CIAI..
bor» de quando
5 60
2—2 Àmarillo
para Isso,
lha como "pronta". * .verdade que"bacuros"
FILHO
ÁTILA
NUNES
as
Kg 3—3 Facho
1 56
fazem alguma coisa: submetem os
.".'.,
1—;1 Corso ,
6 53
'.
6 50
4 iniposlor
2—2 Xazir .
.3 55 4-.r> Kl Sbliriiar
2 57
'
59
3Í--3 Fatorial ' ,
4 55
1
6 Evoé
55
4 Bully .
2
57
4—5 Nardósio.
5
B.° Piíreo — Às .0.3.. horas — 1,000
'
53 meiros — A'Crj ..500,00 — ''BetlMii;'-.. ¦
6 Medel .
4
Kg
(i.° Prireo — As 10.40 horns — 1.000 i»c- 1—1 Ilonov Buy
!! 56
"Bcftriiy";
—
—
NCrf 4.000,00
tros
II) 56
2 HemiiiKway
• '1. 56
Kg 2—3 Happy Iíenven.y ..
156
4 Jlbelln
....
lü
58
1;—1 Oompn
.,.;
«06
.
3-5
Blavi
....
56
2 Las" Ortígas
. _«_BE_____f*_l/ví_
___.
3 56
Àvatar
«^-j^m^i-i i i i__v '-",^~ámtiM______u__r_kl_3-_f-''.*"_£?'****'Mt___*^*C*y>'r___
....
50
2—3 Fillina
i: 56
Bniycon
....
56
Jopa . .j..-.56
....
56 4—8 Còúraçaãâ
Ebb-Tide
li !*0
...;
í) Abissfnio
....
56
3—6 Quête
7 56
10 CHel-Ct
"Ever Nice
....
56
'(00
.... !) 56
7 Jaga -.
7." Páreo — As 77.10 horas — I.
....
50 metros — NCrf 2.500,00 — "Bvitliiu".
4—8 Leviana
.,..
56
!) .Taleca
.'.
Kg
....- 11 56
10 Bela Época
56
1—1 Sigilo, o .
52
Alsj-Oi.
ia
—
1.300' me7." Páreo — Às 17,15 horas
53
.
Allcgretlo
,
"BèUlng"'.
tros — NCrt 4.000,00 —
56
2—4 5-c Boneco ....
Kg
57
.. Timóu
e/V/m DeBAOVOXEG/DJTÂUA,
4'57
57'
(i Bcbclo
1—1 Blang
" Gapivari
ONDE OS AUTOMÓVEIS ES57 3—7 Va„liguc . ...'-.
55
2 57
O BANIDOS, ESTA'
ho
2 Don Luiz
ti Tartai,.
57
55
-...
2-íl Capazul
9 San Iüldro ...,
(I 57
53
Nicron
•
10 White lluntci57 •1-11 Fronloh . ......
58
Ájaccio
DBSUZANOO PBLASSAI
57
50
3-6 Ornato
12 Drink
COSTAS DA MONTANHA,
57
!)8
Okileco
13 T.io Negro ,..
ONDE SE ACHA LOCAU57
56
14 Amor Bnijo .
Bangazal
ZADA%
"57
4—9 Jiu-Jllsu
"Páreo
—
—.As
7.000 in*17,45 horas
I 57
10 Brisk Boy
5 57 trof — NCYÍ 4.500,00 — "Belfínu".
11 NMndienne
Kg
M
iM
m TERÁ' _____r
56
£__TT—_."' Píirfo — As 17.50 horas — I.OOt) 1—1 Clementina
-— -~r m 'Mfao
"Retfivu".
Tarcisá . ..
56
cfros — NCrf 4.500.00 —
*w
m AGORA...
açora...
2 Our Queeh
Kg
56
ÇOJ2Í
1
-1 Oviol
56
5 56 2—3
'4 Canoeira .
56
56
Gupiara . ,
2
2 Spiaggla
5 56
5 Gravura . ,
56
—3 Onidia .
7
" Vanily .
56
56 3 -fi Olac
ACÂMAfíADECOMé^aO
9
.'-fi
7 Atomizada ,
—4 Knlie
Mll>0LESBORO,*EN-'
IÓ 56 I
AüMiDOALHAMAôti
lt>B
s rUCKVtACfiA-mmlSimApA
8 Heg
.. . 56
5d\
\
5 Albanoa
24AIOA, COSPE «ALI8 56 , 4—fl lassy .
.. 1 56
fl Jupo .
VAQÜBeXAU4W_/
.16
10 Jiiruenà
3 56 |
4—7 Oslária
CH&RO-.CASOSK
.
56
.Iniba .
(i 56 !
8 Happy l.lghtins
2ANSUE PÊAH/6, POPE ATE W. U. Ih- W- «• W- OH.—M it|M) rMtnW .
56
Já . ..
4 56 I
t) Our 13i.ll

¦ ¦ a

i._____^___________L_______l.

"No próximo Censo,nâo renesuc a sua Ümbanda. Orgulhe-se de ser umbandista"!

"GIRA

DA
UMBANDA

Incrível, porém verdadeiro
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WnÊÈLÉM%Âmm\\\mmM
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CHEGA* ABEGüRGITAR!

*—ymmmammmmm

DIÁRIO DO PRADO

PLÁCIDO DIZ QUE CORSO
È A FORÇA DAr CARREIRA

Estréias

CC com a razão

A vitória de San Isidro já tem quase
.uma semana, mas não é tarde para registrar o fato de que a Comissão de Corridas é que estava com a razão, quando
suspendeu o jóquei Jefferson Baífica, por
não ter querido montar o animal, semanas antes, alegando possibilidades de acidente devido à manquéira do cavalo.
__ÜH
K
Como noticiamos na ocasião, o Ser______&_&!___! _¦ vlco de Veterinária não concordou com o
.fl
____ÜP__i
H
__K%flJ H jóquei e determinou a apresentação de
San Isidro. Baffica insistiu em não mòn___IS^s mui _k1IÉ--PI B tar, foi substituído por um aprendiz e o
cavalo acabou chegando em terceiro lugar.
A Comissão de Corridas suspendeu o
freio _por 30 dias, por sé haver recusado
a cumprir o compromisso de montaria. Dias
depois, houve üm movimento dè solidaE^fl
P riedade em torno de Baffica e, na apreM%> ,* - ^V
, "12
_*«?¥*" ^ tói.*' s-í.1^ ^_^H____S$^^_H
Hy___H
"*«¦¦¦ ____¦_________¦ sentação seguinte de San Isidro, o trei;L-"üf*IKiM *
**4_r
mmWÊm&MM&MM
M
nador Armando Rosa teve de se valer de
"'"'fW-l __P^_I__§ um jóquei redeador para dirigir o cavalo,
^__S~^*_ibI-_^I--EIj--_F
que pouco produziu.
W$ 'JüB _____¦
__P'' sIIíSBbMm ___ii____Ü
Passados quinze dias da suspensão,
Baffica entrou com um pedido de graça,
recusado por unanimidade pelos comis:" t_É___il9 .BPifli
Kl
^t-B
__F
sários, o que deu motivo a novos protes**ii iwi-iilü
tos. No entanto, San Isidro foi inscrito
:':7
:'**- 7:fE^Ba _**_g?*.____a _______:*j*i-*>::_____i
____R__E7
-™__^___Efl_P:v'" WMwMM ___Kv <:7íP«g
novamente e, montado por P. G. Silva,
7S___
hP-ííív.
^BIíÍÍÍI
___7ív_____M
H?86» S-.Í-".
MKSSiííssmÊ
*•<
._»*&?'?'-?*¦¦ CT-__-_R-Br%^Ê---H
ganhou com toda a firmeza, demonstran£¦'¦¦'
¦
»#
ÍÉi______________^"C^^^^ a ¦¦ I do que o Serviço de Veterinária estava
com a razão e que a CC tinha agido com
todo o acerto.
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O curioso, no caso, é que.não foram
os 30 dias de suspensão que dòeram mais
a Baffica, mas a perda da montaria de
Plácido Campos espera vencer com Corso e Amarillo
Urtiga, na semana passada, com o seu
mas se o jóquei o belo rateio de NCr$ 0,78. Baffica estava
Plácido Campos informou que os êle marcou 139s, teria
baixado para por dentro da vitoriada égua e foi por
animais Corso e Amarillo vão correr deixasse correr,
com isso que movimentou todos os amigos da
a
facilidade
137s,
tal
de
menos
esta semana com bom preparo e com
normalpraça, para obter o perdão da Comissão
Acredito
terminou.
que
vitória.
de
que
acentuadas possibilidades
de Corridas. Mas nem deu o serviço aos
certa.
corrida
uma
seja
Corso
mente
O treinador acha que Corso seja a
amigos, segundo apuramos. Limitou-se a
melhor corrida, pois o cavalo vai apeapelar para motivos humanitários e de
AMARILLO
o
Santos
nas com 52 quilos (D.
que
justiça.
Amavai montar so faz esse

v^
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_mHiíí^__

peso).
rillo, depois de sua última corrida,
quando venceu, seguiu normalmenteE
tendo mesmo um bom exercício.
Bebeto, a terceira inscrição, está muito bem, mas a turma é um pouco
forte.
HANDICAP

Embora considerando Amarillo
uma ótima inscrição, Plácido disse
que não pode achar a inscrição deste
cavalo melhor que a de Corso.
Amarillo é um excelente animal e acredito que vá prevalecer, mas
concede peso a todos os adversários.
Tenho esperanças em sua vitória, mas
Corso vai enfrentar Bully, Xazir, é uma carreira mais difícil. ser
Como Corso, Amarillo vai
piFatorial, Medel e Nardósio, recebenlotado por Daniel Santos, que o trado peso de todos eles.
— Não tenho por hábito subes- balhou e era seu jóquei.
Daniel Santos era o jóquei de
timar os adversários — diz Plácido
e na última não montou o
Amarillo
—um
mas
perceCampos
qualquer
estava susbe que Corso é a força do páreo e, filho de Mehdi porquesoube
comprelevando peso de todos adversários, penso. Oraci Cardoso
não
mostrou
e
isso
ender
otimista
sendo
estou
qualquer
acho que não
lhe informei
ao destacá-lo como uma excelente ressentimento, quandoo cavalo.
Disse
que não iria montar
inscrição.
Corso esteve parado, mas não por somente que lamentava pois seria
mais uma vitória.
qualquer acidente. Não tinha páreos
0 trabalho de Amarillo foi de
trabaassim
ainda
mas
para correr,
boa disposilhava todas as semanas e sua forma 104s para a milha com
todo o percurso
foi conservada. Para a prova especial ção, depois de fazer
de sábado, conta com dois exercícios à mais de meio de raia.
Quanto a Bebeto, sua terceira insfortes na volta fechada, sendo o priPlácido informou que o cavalo
crição,
no'
dosegundo,
o
137s
e
em
meiro
e numa forma excelente,
firme
esta
ótimos,
foram
mingo, em 139s. Ambos
de Zé Boneco, mais
a
mas
sem
ser
reservas,
presença
com
terminou
pois
tira-lhe grande
Bebeto,
ligeiro
que
fundo.
exigido a
— Domingo, recomendei ao Da- parte da chance, pois Bebeto não corniel Santos que o poupasse, pois ha- rendo destacado na frente não é o
animal.
via trabalhado na outra semana em mesmo
— Mas ainda assim, espero uma
137s e não havia necessidade de fazer um exercício rigoroso. Por isso, boa corrida do cavalo.

7

Sábado e domingo^ últimos estrearam
em Cidade Jardim os primeiros produtos
de 70, do Stud Peixoto de Castro. No sábado, correu Lapo, um filho dé Mat de
Cocagne e Delos. Não foi bem sucedido,
pois. arrematou em penúltimo lugar, tendo ganho o páreo o potro Dico, um filho
de Ortile e Raiai. No domingo, estreou
a potranca Lagencia, pot* Wilderer e Urgência. Fêz melhor corrida que ò potro,
embora não tenha vencido. Chegou em
segundo para Reflada, esta uma filha de
Corpora e Marcada.
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Morreu Santa Claus
Num haras irlandês, morreu o cavalo
Santa Claus, ganhador do Derby de Epsom e do Derby da Irlanda, em 1964. Além
das vitórias nessas duas provas, levantou
"National
ainda o "Dois Mil Guinéus" e b
Stakes", obtendo o segundo no Grande
Prêmio Arco do Triunfo e no "King George VI and Queen Elizabeth Stakes", totalizãndo em prêmios a quantia de 150 mil
libras.
Santa Claus era filho de ChamosFoi
saire e Aunt Clara, por Artic, Prince.
'f)ffíbStt-.,9i
o primeiro cavalo do sj§c*jiió'a!
Derby de Êpsom e o Dérby, irlandês. 7

Suspensos

-..

..

Quatro jóqueis foram suspensos pela
Comissão de Corridas: C.R.7Carvalho,
uma corrida;' Adalton Santos, duas; R. Ri-,
beiro, três; e L. Acuria, três. Os três primeiros por delito de raia e o último por
não ter feito peso para montar San Isidro.

Para o Diana
Happy Light está sendo preparada
para correr o Grande Prêmio Diana, mas
seus responsáveis esperam poder aprçi
sentá-la antes num páreo comum em 2.000
metros e que consta da programação. A
filha de Cajado está firme e tem ágiádado nos exercícios.,

800 mil cruzeiros na noturna
de Cidade Jardim
Continua .aumentando o movimento
de apostas em Cidade- Jardim. Na noturna de segunda-feira, passaram pelos guichês nada menos de NCrS 813.721,50, isto
em apenas sete páreos comuns. Os resultados foram os seguintes:
1.° Páreo — 1.200 m — 1.°, Montenegrense, 58, G. Caires; e 2.° Chapéu Virado 55, A. Artin. A seguir, Notivago,
Insoíent d'Or, Ulzen c Adjuvar (mancou).
Não correu Escanteio. Tempo, Iml6s9.
Vencedor, NO$ 0,27. Dupla (26) 0,54.
Placés, 0.18 e 0,19.
?..° Páreo — 1 100 m — 1.°, Cumari,
57, K. Nakagami; e 2.", Alce, 57, G. Caires. A seguir, Vakans, Off Chance e.Linda Crista!. Não correu Niá. Tempo
Im29s3. Vencedor, NCrí 0,31. Dupla (12)
0,30. Placès, 0,12 e 0,11. .
3.° Páreo — 1.200 in — 1.° Capitão
Bella, 54 J. Fernandes; e 2.°, Buril, 54,
L. Vieira. A seguir, Heleno, Lord Zumbo,
Infinilo. Zetilo, H.trpalio, Disparate e
Charit. Tempo, Iml5s5. Vencedor,
NOS 0,30" Dupla (12) 3,50. Placès, 0,18
e 0,65.
4.° Páreo — 1.200 ni — 1.°, Tupã, 57,
K. Nakasami; e 2.', Ganha Pão, 57, E.
Varec, TondeAmorim. A seguir, Scout, "Wing,
Tio Lin,
leio, Don Augusto, Red
Exato e Nobreneno. Tempo, Iml5s2. Ven-

cedor, NCr? 0,14. Dapla (35) 0,52*. Piacês, 0,13 e 0,28.
5.o Páreo — 1.300 m — 1.°, Tarnac,
60, C. Taborda; e 2.°, Galarin, 57, L. C.
Rocia. A seguir, Quéirolo, Lord Pomar,
Santelmo, Toiirment, Quixodó, Meredith,
Mangar, King Gustav e Gaglione. Tempo,
Im23s3. Vencedor, NCr$ 0,17. Dupla .-.
(47), 1,37. Placès, 0,14 e 0,47.
6.o Páreo 1.600 m — 1.°, Ouff, 53,
E. Amorim; o 2.°, Tory, 56, J. P. .Mwtins. A seguir, Wanderbaí, Cabo Martin,
Nogaré, El Sedutor, Jerry Jack e Guatambu. Nao correu. Ambassádor. Tempo, ..
Im43s4. Vencedor, NO'!* 0.89. Dupla -.-.
(58) 1,39. Flacês, 0,38 e 0,35.
7.° Páreo — 1.400 m — 1.°, Slide, 58,
L. Cavalheiro; e 2.°, Gaxeta, 56, L. C.
Rocia. A seguir. Miolon, Las Blanchettes,
Radiante. Estrelaria, Fócia e Maronita.
Tempo, Im28s5. Vencedor, NCrS 1,49.
Dupla (36) 2,25. Placès, 0,46 e 0,26.
Apostas, NO$ 813,721,50 —• Portões,
NCrS 872,10.

OUTRAS NOTÍCIAS
DE TURFE NA
PÁGINA 23

MACHADO E CARDOSO NA PONTA DA ESTATÍSTICA
O.
J.
F.
,T.
p.
R,
A.
A.
F.
J.
f".
¦ U.

Cardoso
Machado
Esteves
Pinto
Alves
Ribeiro
M. Caminha ...
Ramos
pereira F.°
Pedi-o F.»
Maia
Hévla

14
14
13
10
8
7
7
6
li

n

85
H
13
13
29
12
27
18
IS
7
5

88.050,00
83.850.00
7R.80O.CO
70.825,00
41.200,00
43.125,00
33.450.00
34.075,00
42.050.00
38.550.00
27.00(1.00
22.450,03
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Freitas
Amore
P. SUva
D. Guedes
Mendes
L. Pedrosa
S. Silva
Morgado
A. Balho-a
Meireles
Aliano
Morales

r- t&ttjttt^ti^.Kxt&u&mü^

PROPRIETÁRIOS

CRIADORES

TREINADORES

JÓQUEIS

21 78.000,0.:
21, 48.100.00
32 52.075,0!)
35.600,00
20 28.025,00
18 34.125.00
15 30.775,00
17 26.850,00
14 23.175,00
14 22.050.00
13 27.325.00
13 .21.375,00

liaras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras

Haras

£',ío José . • •
Valente
Mandesir ...
S:mta Ana .
Sfto Luiz ...
do Arado ...
Bela Vista .
Bclmont ..',
São Miguel .
Chapéu Sol
Sta. Anita .
Boa Vista ..

21 55
37
32
18
li 24
19

117.000.00
64.175,00
51.100,00
41.225,00
38.975,00
38.650,00

21

32.375.00

msmmmmmLmmmm^mmtmmm^
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11 28.100.00
21.825,00
:i
18.900,00
12 lG.7ã0,nO
11 18.''05,00
¦

15
Haras São José
Zélia G. P. Castro
Stud Raggio
Hélio P. de Freitas
Haras São Miguel
Stud 20 de Janeiro
Stud Laneaster
Stud Flamingo
Stud Vera Ione
Stud Rolen
Rogev Cuecfon
Stud Violou

22 79.40*1,00
21 30.B25.IK1
25.700.OT
14 23.175,00
}g;B»,00
lO-OJ»-**
J^-*™-*'
!.950.00
Ji-?í!'«_
3.4a0,OO
3,"2M
lí.B0O,«J

