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Para que todo o País possa
comemorar a vitória no México e
a chegada da seleção, ó presi-
dente da República decretou
Feriado Nacional para hoje.
Não funcionarão as repartições
públicas, comércio, indústria e
bancos.
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A seleção já está voando de volta
ao Brasil. Às 2 horas da manhã de
hoje, toda a delegação embarcou no
México e ao meio-dia estará em Bra-
sílla. Os jogadores vão almoçar com
o presidente Mediei, depois de um des-
file em carro aberto pelas ruas da Cá-
pitai. As 16 horas, será a chegada no
Rio. Depois da recepção no Aeropor-
to do Galeão, haverá novo desfile em
carro aberto, batedores á frente. Na
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Avenida JRio Branco é que a festa vai
ser maior: em cada esquina haverá
uma escola de samba com. estandar-
tes e baterias. O governador NegVão
de Lima estará na sacada do Teatro
Municipal. O percurso vai terminar no
Hotel Plaza, em Copacabana, onde os
jogadores ficarão hospedados. E na
Avenida Rio Branco, depois da passa-
gèm do cortejo, a! festa vai ser; de
todos, um verdadeiro carnaval. O tra-
jetor> Galeão, Avenida Brasil, Avenida

0 capitão Carlos
Alberto ergueu

a taça no
México, as

comemorações
, explodiram

no Brasil
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Francisco Bicalho, Avenida Presidente
Vargas, Avenida Rio Branco, Praia do
Flamengo, Praia de Botafogo, Túnel
Novo, Avenida Princesa Isabel, até o
Hotel Plaza. A cidade está toda. deco-
rada, e as autoridades estão pedindo
ao povo que não vá ao Galeão, porque
a entrada não será permitida. A con-
contração, lá, só atrapalharia a salda
do cortejo. No Aeroporto só entrarão
as pessoas credenciadas e os parentes
dos jogadores. Lembrando o calor das

comemorações de anteontem, o go-
vernador Negrão de Lima espera, hoje,"uma recepção sem precedentes" para
os jogadores. Nas festas de comemo-
ração do tricampeonato, no Rio, mor-
reram 5 pessoas e 498 ficaram feridas.
Em São Paulo, 5 pessoas morreram,
também. De várias partes do mundo,
e até do presidente Nixon, chegam
mensagens de congratulações aos tri-
campeões do mundo.
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Pele foi eleito o maior jogador da Copa
de 1970 e integraria, com Jairzinho,
Gérson, Rivelino e Clodoaldo, a seleção
do mundo. O quadro seria dirigido pelo
técnico Zagalo, de acordo com a opi-
nião de 30 jornalistas de vários países
que tomaram parte na eleição. Os
outros jogadores da seleção mundial
seriam o goleiro Banks (Inglaterra), os
zagueiros Burgnich (Itália), Shesternlev
(URSS).Moore e Cooper (Inglaterra), e
o avante Mueller, da Alemanha, arti-
iheiro da Copa. Os jornais do mundo
inteiro destacaram a vitória brasileira,
considerada justa até pela imprensa
italiana. Segundo os ingleses, foi a vitó-
ria do futebol-arte sobre o futebol-
covardia. Brasileiros espalhados pelo
mundo comemoraram a vitória e chega-
ram a parar o trânsito na Broadway, em
Nova York. Em Roma, a polícia conteve
uma manifestação de torcedores italia-
nos diante da Embaixada Brasileira.
A seleção acordou tarde, ontem. Na
noite de domingo todos os jogadores
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Todo carioca se sente tricampeão— e por isso festeja sem parar desde domingo

foram à boate do Hotel Camino Real..
Lá, Simonal fazia um show em home-
nagem aos tricampeões. Mas o show
parou no meio e virou carnaval. As 11
horas da manhã de ontem, acordou o
primeiro jogador, e logo teve que
assinar muitos autógrafos. A concentra-
ção deveria ficar fechada mas não foi
possível conter os torcedores brasilei-
ros e mexicanos. E houve a invasão.
Só que ninguém se preocupou muito
com isso. Ao contrário, tudo era ale-'
gria. A tarde, na hora de arrumar,as
malas é que veio a saudade. À noite,
as autoridades mexicanas prestaram
sua homenagem especial à delegação
brasileira, que em seguida embarcou
para o Brasil em vôo direto Cidade do
México-Brasília. Tostão deveria ir para
os Estados Unidos, mas depois mudou
de idéia. Não resistiu à saudade e
também volta para ficar, no mínimo,
uma semana. Só então, irá aos Estados
Unidos.

Páginas 10, 12, 13, 14, 15, 16
e 1.» do Anexo

TÊXTEIS: EUA
E BRASIL

SEM ACORDO
Não houve acordo entre Brasil e
Estados Unidos no caso dos produ-
tos têxteis. No último dia 19 termi-
naram os entendimentos entre a
missão brasileira e o governo dos
Estados Unidos.
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Dois aviões foram seqüestrados no fim da semana, no Oriente Médio. Um
deles (çadiofoto AP) por três rapazes, de 12, 18 e 20 anos

Página 12

EQUADOR
AGORA É
DITADURA

O presidente do Equador, José
Maria Velasco Ybarra, assumiu
podéres ditatoriais ontem. O minis-
tro de Defesa, Jorge Acosta Velas-
co, disse que o país precisa ser
socializado.

Página 7
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Brasil

Â volta
vitoriosa

A arte
do futebol

¦).

JFOJE ELES estarão de novo pisando o solo
pátrio. Primeiro em Brasília, onde receberão

as homenagens dos brasilienses, do presidente da
República e do Congresso Nacional. Depois, aqui
na Guanabara, síntese do Brasil, onde, por isso
mesmo serão, envolvidos pelo carinho não só dop
cariocas como de todos os brasileiros — dá
Nação inteira. Vamos recebê-los numa flame-

. jante explosão de entusiasmo popular autêntico:
aquele em que o povo se reencontra consigo
mesmo, reidentificado na sua funda vocação de
alegria e de espontânea fraternidade. Alegria,
fraternidade, comunicabllidade contagiante. A
alma das ruas palpitando fremente, pulsando
cájida e forte, na comemoração de uma vitória
que não expressa apenas a superioridade técnica
do futebol brasileiro, porque Revela, antes de
tudo, a nossa incontida força, de; vontade de afir-
mação nacional. E ao revelá-la expõe à cons*
ciência do mundo as imensas e inumeráveis vir-
tualidadés.criadoras da alma brasileira, que en-
contra, na inteligência ágil e na sensibilidade
solidária, os supremos condutos de sua manifes-
tação. Sob a evidência; desse aspecto os empol-
gantes lances da Copa tf 0 representaram a mais
real das projeções da imagem, dó Brasil, tal como
verdadeiramente somos: um povo que aceita com
generosa bravura e cavalheiresca lealdade todos
os desafios que lhe são propostos.

g|IM, DE UMA profunda e emocionante beleza
os sucessivos espetáculos que aos olhos do

mundo se desdobraraminos campos mexicanos.
Espetáculos não só de performance, de superio-
riffáde técnica,, dè'inteligência criadoramerite'¦»
disciplinada e de estética esportiva,, erh que' o
futebol assumido pelos nossos jogadores ganhafeições süperlúdicas de bale, de invenção oní.
rica, de show feérico em què graça e impetuosi-
dade, intrepidez e elegância.'se fundem com rara
harmonia. Mais que jogo, criação permanente,
contínua, incessante de simetrias que se fazem,
desfazem e refazem, numa imprevista multipli-
cidade mágica que é, a um só tempo, icrispada
e tranqüila manifestação de inteligência flagrada,
surpreendida no mistério, mesmo do seu pro-,
cesso criatório.

jJOMÍNÍO So da técnica?! Prevalência da dis-
ciplina, somente? Não. Antes e ,acima de

tudo, preponderância absoluta de um código de'
valores morais — um código nacional de ética
que irradia os seus imperativos categóricos para

.todos os campos em que 6 ..Homflm^Brasileiro

Copa 70, espelho do Brasil

Festa
e alegria

Contra
o terror

i\

s. .(*
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afirma a sua personalidade, proclama a sobe-
rania de sua individualidade. Na disputa da
Copa 70 de nada adiantou às equipes competi-
doras, como freqüentemente se viu, o apelo à
violência. Em nada-lhes serviu empurrar, se-
guraiy deirubar,:dar;rásttòas,; calçar por trás,
opondo à;,limpidez dds ritíssoç passes, à surpresa •;
dos nossos lances, à lealdade do nosso confronto
os escuros, e escusos recursos da rudeza, da^
agressividade. A eles contrapusemos a nobreza
e a superioridade ética do que, na linguagem dos
aficionados, chama-se de o futebol-festa, o fu-
tebol-alegria. E por que assim? Apenas por que .
na nossa evolução esportiva galgamos níveis
mais altos de educação? Antes de tudo porque
essa versão do futtbol-feita, do fuíebol-alegria
corresponde, responde mais autenticamente à
verdadeira e imutóvej naturezado Homem Bra-
sileiro, já aliás dèfíniiclp^ifela^fòrte exuberância
de generosidade, como o Homem Cordial, protó-
tipo de uma humanidade livre de ódios, isenta'de agressividade,' limpa ^irri^ulsôs destrutivos,
aberta à fraternidade-e à!concórdia. .'.

JCOMOS ISTO: um povo qúe' vê^atejiurna deci-
siva competição ;èsportivai«iernacional uma

oportunidade de diálogo contos adversários e
não uma chance primária de esmagamento. Um
povo que quer ganhar esse diálogo pela preva-
lênci» da inteligência e não apelando para os
recursos disponíveis no arsenal dos primatas.
Esse sentimento de antiviolència tão magnífica-
mente reafirmado no decurso dos prélios que
travamos spberbamente nos campos do México,
extravasa para todas as áreas do comportamento
nacional. Assim como repelimos o terror espor-
tivo que marcou a conquista da Copa 70, tam-
bém repelimos as demais formas, ostensivas ou
disfarçadas ou ainda ocultas do Terror, como e
quando e onde quer que se manifestem, inclusive
o terrorismo político. Esta é uma espúria ca-
tegoria ideológica que não se insere no nosso
calendário cívico. Jamais se inseriu no contexto
de nossas conviçoes^poííticàS. :Primeiro, porque
sempre a repudiou; a, nossa sensibilidade moral,
Segundo porque a nossa maturidade política nos
ensinou, com concludentes exemplos da história
política universal, que essa técnica, chamada de
ação direta, pela sua selvageria não conduz a
nada de socialmente útil, comprometendo, se não
destruindo, todas as possibilidades ¦ de evolução
democrática. E porque não tem eficácia demo-
critica perde as suas características de ato poli-
tico, adquirindo perfil de ação delituosa que a
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A lição
que fica

O nosso
futuro

/'

nossa sensibilidade humana repele com à maior
veemência.

. ||f AS NÃO É só esta lúcida lição que, a con-
í;;. ¦ quistá da Copa 70 comporta. Toda unia série

de grandes ensinamentos ela desdobrará nossa
[ reflexão? Difícil é destacarV-pela sua equivalência,

os níveis de meditação que ela alcança. Ainda
assim, vale dar relevo aov$eu significado mais
transcendente: o de medida da capacidade do
nosso povo de empenhar-se, quando coletiva-
mente motivado, para as grandes tarefas de afir-
mação da unidade e da grandeza nacionais. Sa-
bemos aderir a essas tarefas, pela renúncia cons-
ciente ao personalismo. Jogadores detimbre ge-
nial como os que integraram a nossa- equipe
podiam buscar no campo oportunidades de realce
individual. Não o fizeram. Buscaram a conver-
gência.de esforços, a unidade de propósitos, a
soma de energias. Desençadèou-se a vitória que
não seria atingida por outros estreitos caminhos.
¦A consciência do objetivo nacional.

« PRESIDENTE MÉDICI tem clara consciência,
perfeita noção dessa disponibilidade cria-

dora do povo brasileiro. Deseja mesmo, e o tem
proclamado incessantes vezes,'vê-la incorporada
aos grandes projetos de desenvolvimento na-
cional, como força dinamicamente propulsora
dos inadiáveis ,empenhos brasileiros de progresso
econômico, social e cultural; A eles dedica-se
agora o presidente, acionando esquemas como
o da Transamazônica e da ligação rodoviária
Santarémt^-Cuiabá.'São esquemas qúe contem-
piam a necessidade urgente de rearticulação do
Brasil, de integração efetiva do País que con-
tinua sendo um continente desvertebrado. Ao
deslanchar esquemas dessa dimensão, o pre-
sidente da República cumpre um imperativo de
unificação, nacional que, no entanto, reclama
compíementação. Esta se insere no contexto de
uma política que, convocando o povo como
agente do desenvolvimento, também o promova
à condição de beneficiário dò nosso progressoeconômico, social e político.

jjjSTA É A META que niais importa. Estamos
certos de que o presidente Mediei a con-

templa. Atingi-la é dar conseqüência, coerência,
emprestar nova dimensão à alegria com que o
povo recebe hoje, de torna e vitoriosa viagem,
os heróis de uma conquista que, acima de tudo,
espelha a grandeza, o vigor e o gênio do Homem
Brasileiro. '•-¦•" :'•'

Apesar de todas as numerosas promessas e ameaças do Depor-
lamenta de Trânsito, de policiamento rigoroso e punições igual-
mente severas, continua o tráfego no Aterro do Flamengo a se
processar sem a necessária disciplina, no que toca a velocidade.
Pior ainda é ver empenhados na maratona cotidiana veículos
de transporte coletivo, com dezenas de vidas entregues a mo-
toristas nem sempre conscientes de sua responsabilidade. Tam-
bém os pedestres primam em criar perigos para si mesmos,
atravessando as pistas, com desprezo das passarelas que a ad-
ministração da Guanabara fêz ali construir justamente'-para
conjurar perigos dessa espécie. Por mais de uma vez falamos
va. incoerência de um parque destinado ao espuirecimento pú-blico ser atravessado por uma pista de velocidade. Já no entanto,
que o mal é irreparável, que pelo menos o DETRAN cumpra o
dever de uma fiscalização adequada.

Salaano no cárcere /

Mais um passo à frente
deu a Secretaria de Jus-
tiça, no sentido de hu-
m a n i z a r o cárcere,
recuperando para a so-
ciedade, em.convívio sa-
dio, os que essa mesma
sociedade puniu. Antes,
propiciara um ofíriri aos
presos que não n tinham
ou a continuação desse
oíicio enquanto durasse

a privação da liberdade.
Agora,'esses homens re-
cebem salários, fruto de
seu labor honesto. A
metade do que produ-
zem reverte cm seu bc-
riefício, indo o restante
para a manutenção das
oficinas r a aquisição de
material. Trata-se de um
caminho certo -que dc-ve
continuar,

A capital de hoje
Nos momentos históricos, o Rio de
Janeiro volta à condição de Capital
do Brasil. Crises políticas, iminentes
ou declaradas, fazem acorrer para cá
os governantes da órbita federal.
Hoje. o desfile dos tricampeões do
mundo terá por moldura a paisagem
carioca.-É preciso, portanto, que nò.s-
60S homens de mando saibam capita-
lizar esse potencial de polarização, a
fim dp nos recuperarmos do «olpe so-
frido em 1960 com a mudança da Ca-

Déficit a explicar

pitai, trazendo, como conseqüência,
uma ameaça de esvaziamento eco-
nômico, agravaria por circunstâncias
especiais, como a exigüidade ierrito-
rial e a necessidade de sofisticação
fabril. A desde então Cidade-Estado
vem necessitando da criação de uma
infra-estrutura que seria tarefa para
técnicos e de uma exploração turís-
tica ampla. Teremos então a domar-
rasem rie uma unidade federativa,,
cujo destino é crescer,

Prevê-se que a CTC
encerre o exercício de
1970 com um déficit
que orçará ppla casa rios
CrS 30 milhões. Sua ad-
ministração deve escla-
recimentos ho contri-
buinte, em face da ges-
tão rias empresas par-
ticularcs com os quais
concorre, porquanto a
exploração desse serviço

é tida e havida como ex-
celente negócio.' Algo,
portanto, anda errado
dentro da CTC, sendo
necessário e urgente quese esclareça. Sabe-se
que o erro teve oriptui
quando da constituirão
da empresa,
veitamento
inadequado,
ria Light.

com o a pro-
do pessoal,
dos bondes

Foi com chuteiras alemãs — e não norte-americanas, como "che-

gou a ser divulgado — que os nossos craq..?.s conquistaram a
Taça Jules Rimet. Desde as eliminatórias, na América do Sul,
que os nossos jogadores vinham usando chuteiras alemãs. E
isto por uma imperiosa necessidade: a de reduzir o peso dos
atletas- As chuteiras fabricadas no Brasil são bem mais pesadas
que as similares produzidas pelas indústrias de calçados de outros
paises. Como torná-las mais leves, a fim de que os nossos joga-
dores possam usá-las em competições internacionais, ou mesmo
em nossos gramados? Trata-se de um problema de tecnologia.
A V Feira Nacional do Couro, que acaba de realizar-se no mu-
nicípio gaúcho de Nova Hamburgo, demonstrou a crescente vi-
talidade de nossa indústria de calçados, que os está exportando
para as mais várias partes do mundo. Nesse esforço há lugar
para chuteiras mais leves.

L

Os nomes das pessoas
Enumerando algumas dezenas de no-
mes singulares' ou pitorescos numa
vastíssima população de quase 90 mi-
lhões de brasileiros que portam no-
mes usuais, o deputado Ruy Santos
pediu, na Câmara, a reformulação do
Decreto-lei n.° 1.000, o qual estabelece
que os oficiais de Registro Civil não
registrarão nomes capazes rie expor
ao ridículo seus portadores* Acha èje
que, nos casos colisivos, o juiz daria
a decisão competente. Trata-se de

matéria complexa que exige antes de
mais nada, uma conceituação de ri-
dículo. E esta possui alto teor de
subjetividade. Sabemos, por oxem-
pio, que o Brasil está juncado de Ruys
que devem seu nome a Ruy Barbosa.
E contudo nenhum deles suDévou, den-
tro ou fora do Congresso, a Águia de
Haia. O melhor é deixar como está.
A escolha de nomrs próprios cabe a
uma área familiar que repeie intentos
ou argumentos restritivos.

Uma taça de fei?9
A serena vitória do Bra-
sil no México faz-nos
lembrar que o senador
fluminense Vasconcelos
Torres tentou impedir
que participássemos da
IX Copa do Mundo. Ale-
gava êle que os nossos
rapazes, despreparados,
iriam tisnar a imagem
do Brasil no Exterior,
Chegou a propor a insti-

tuição de uma Comissão
Parlamentar de Inqué-
rito, a fim de apurar
as "responsabilidades da
nossa derrota", a .qual, a
seu ver, só poderia ser
evitada se não cometes-
somos a usadia de ir ao
México. Contrariando o
inflamado senador, fo-
mos e ganhamos. Que
taça lhe daremos!'.

Os agentes multiplicadores
Ao lançar o Plano Nacional de Inte-
gração, o Governo federal, através do
ministro da Fazenda, convocou o sis-
tema empresarial não só para expor-
lhe esse programa de aceleramento
econômico e social das regiões Norte
e Nordeste, como também para enca-
recer a importância da adesão da livre
empresa ao empreendimento. A par-
ticipação efetiva do empresariado já
foi assegurada. Ao lado das vantagens
sociais e humanas, foram destacadas

as vantagens econômicas do Plano, na
área da expansão do mercado consu-
midor e na criação de novos atrati-
vos de rentabilidade para os invés-
timentos privados. Compreendem as
lideranças empresariais do País que
a ocupação real do Norte e do Nor-
deste não é um problema regional. É
uma solução nacional, indispensável ao
equilíbrio de todo o Brasil e destinada
a repercutir, em termos de multipli-
cação, em toda a estrutura econômica,

Mais um exemplo melancólico de que o acirramento das paixões
polítioas só conduz ao estrangulamento das liberdades públicasacaba de ser dado no Equador, onde o Presidente Velascolbarra,
denunciando a ameaça de um golpe contra seu Governo, decidiu
assumir podêres ditatoriais, com apoio de membros de seu par-tido e dos comandantes militares que lhe dão cobertura1 como
integrantes dos quadros dirigentes. Acusando as esquerdas de
tramarem a sua queda, Velasco Ibarra que, segundo algumas
versões, chegara, a pensar em renúncia, recorreu aos métodos
muito latino-americanas, de endurecimento político, começando
por efetuar prisões, em todo o país, de figuras consideradas pe-ngosas ao regime. As universidades foram ocupadas e o ambien-
te na Capital e nas cidades mais influentes é de expectativa e
perplexidade. É mais um ensaio de democracia que se suspende
em conseqüência do: radicalismo.

Um que passa
Notícias lacônicas de
Moscou dizem que Ni-
kita Kruchev está à mor-
te. Politicamenie, seus
camaradas já o haviam
liquidado há muito tem-
po,. desde quando, no
jogo de cartas marca-
das que o Kremlin man-
tinha com a Casa Bran-
ca, o mundo começava
a sentir um alivio em

conseqüência da política
de degelo entre as duas
grandes potências. Sim-
plório e rude, às vezes
apenas cômico, Kruehçv
pagou menos por ter
querido ser relg'jões-pú-
blicas da URSS do que
pelo "crime" de apontar
os excessos de Slalin:
Moscou sempre preferiu
o isolamento ao diálogo.

Pacto prorrogado
Sem apoio dos trabalhadores, censu-
rados por uma opinião pública con-
servadora e receosa, os ativistas rieextrema-esefuerda, que utilizavam osestudantes como pontas-de-lança em
suas investidas contra o Governo, não
conseguiram impedir a prorrogação,
por prazo indeterminado, do Pacto dèSegurança firmado entre o Jaoão e o.s
Estados Unidos. Através desse acôr-
rio, os japoneses riispensam-ss da obri-
gação rie manter forças armadas no

pais, ficando a sua segurança, emcaso de agressão externa, confiada
exclusivamente aos norte-americanos.
Conquanto nacionalistas ferrenhos
também defendam o ponto de vistade que o Japão deve ter o seu pró-prio Exército, o governo mantém-sena convicção de que está agindo certo
porque os gastos economizados como_ sustento de tropas tém tido aplica-
ção vantajosa no desenvolvimento do
pais, em múltiplos setores.

O algo mais

[II /:OfoB

A surpreendente resis-
téncia dos vietcongs àinvasão de tropas norte-
americanas e sul-victna-
mitas no Camboja levou
o presidente Richard Ni-
xon a ultrapassar um
pouco os limites por êle
próprio fixados para as
operações, militares no
pequeno país. Bombar-
deiros americanos estão

cm ação no território
cambojano há cèrce de
sete dias, o que dá uma
amplitude maior ao ata-
que e contribui para dis-
sipar as esperanças dos
que confiavam de fato
numa retiraria dos alta-
rios até o fim de mes,conforme compromisso
de Nixon. Isso afinal
não estava no programa.
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Comçça hoje a construção do metrô do Rio
Uma estaca de aço,, número de or-

dem 823, vai ser cravada às llh dèW
je na Praça Paris. O bate-estacas será
acionado pelo governador Negrão de
Lima, na presença de seu secretariado
e de todos os ministros de Estado bra-
sileiros, menos o marechal-do-ar Már-
cio de Souza^Mello.. Será o inléio da
construção do;metrô carioca, os primei-

, ros quatrocentQssmetrps das galerias do
treclio da Glória, com prazo de con-

clusão-marcada para março de 1971.
Custo total dessa etapa: CrS 80 milhões.

O engenheiro Ferdinando Targat,
diretor técnico da Companhia do Me-
tropolitano do Rio de Janeiro, esteve
ontem no canteiro de obras preparando
à cerimônia. A primeira estaca a ser
fincada já está em posição no bloco 12,
próximo ao lpcal da fonte luminosa, que
será retirada provisoriamente.

—-' A Praça Paris voltará a ser o
caie era após a conclusão dos trabalhos.
Não perderá nenhuma de suas obras de
arte. Todas voltarão aos lugares de ori-
gem após a construção das galerias.

As obras no lote seis do trecho da
Glória utilizarão 1.100 toneladas de es-
taças e mais 400 toneladas de aço, para
o entroncamento das galerias. As esta-
cás serão fincadas de dois em dois me-
tros, ao longo dos primeiros 400 metros
que serão esoavados. Em 60 dias todas
as estacas deverão estar colocadas. O
bate-estacas, com as suas sapatas me-
cânicas, pode se locomover levando o
martelo que pesa aproximadamente
duas toneladas,

O objetivo das estacas de aço é o
escoramento do terreno, para a escava-
cão da vala de 11 metros de largura
por 14 de profundidade. Esta fase dos
trabalhos será realizada paralelamente
ao rebaixamento do lençol de água, a
2,80 metros de profundidade. Os enge-
nheiros responsáveis não podem prever
qual a quantidade de água que será
retirada do solo da Praça Paris, mas
já sabem quantos metros cúbicos de
terra serão escavados ali. Pois mais
de 200 mil, que irão para a Ponta do

Caju reforçar o aterro do depósito de
lixo. Na semana passada as primeiras
toneladas de terra retiradas com a pre-
paração do terreno tiveram o mesmo
destino. Vinte e cinco caminhões bas-
culantes se encarregaram do transpor-
te até o vazadouro.

'.- - 
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A construção dos primeiros 400
metros de galerias do metropolitano' empregará .75 mil metros cúbicos de
concreto. Uma central já foi instalada
no canteiro de obras, que esta prote-
gido por uma cerca de arame de 1.320
metros de comprimento. Um gerador
de eletricidade também foi levado para
a Glória, e com isto os construtores es-
peram desenvolver a obra com mais fa-
cüidade. Ainda não ficou resolvido se
ò serviço será executado durante 24
horas por dia, devido à Lei do Silêncio.

Os preparativos para o inicio das
obras encerraram-se ontem, oito dias
aoós a ocupação dos jardins da Glória.
Durante a semana passada foi limpa a
faixa direcional da galeria c retirados
os postes e árvores que atrapalhavam
o' caminho.

O trecho da Glória estende-se. re-
ahnente, da estátua do marechal Deo-
doro, em frente ao Passeio Público, até
o início da Rua do Catete, na altura
do Palácio São Joaquim. São 700 me-
tros de comprimento, correspondentes
aos lotes de 2 a 60. A conclusão total
desse trecho, inclusive da estação de
passageiros, dependerá da concessão de
verbas pelo governo estadual, de modo
a que a Companhia do Metropolitano
possa contratar os trabalhos, Se isso
acontecer, com a contratação quase si-
multánea de tôdas,as fases da obra, os
jardins da Glória receberão mais de
2.100 homens para se ocupar dos sei-
viços. Contando-se operários, engenhei*
ros e homens especializados no mane-
jo de máquinas.

Na primeira fase que se iniciará
hoje o número de operários contrata-
dos é de 600, e o instrumental neces-
sário não é dos mais complexos. Es-
cavadeiras e bate-estacas. na maioria.
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Na Praça Paris vai ser cravada a primeira estaca, iniciando a construção do metrô

Em outubro, uni campo
.novo* em ..São Cristóvão

O projeto já está pronto, a concorrência é depois
ae amanhã, e em outubro o Campo de São Cristóvão
estará com.- jardins novos, parque de estacionamento
para 500 carros, lago com fonte luminosa, tudo dentro
do plano paisagístico elaborado para a Expositec.

As obras começarão logo depois da concorrência
e o Departamento de Parques e Jardins já está com
670 mil cruzeiros para empregar no ajardlnamento,
construir um playground cercado, restaurar estátuas
e um chafariz.

Gíldo Borges, diretor do Departamento de Par-

quês e Jardins, disse que foi preciso todo um trata-
mento paisagístico para modificar e dar roupa nova
ao Campo de São Cristóvão. Acompanhando o pro-
jeto Inicial, que envolve até reforma rie sanitários pú-
blicos, Gildo dá uma idéia de como ficará o Campo

para a Exposição de Tecnologia.
Na entrada que vem da Av do Exército será

con.stmida.uma fonte com lago, parecido com o da
Praça XI. O chafariz do lado oposto será elevado com

jardins em volta.
O Pavilhão terá calçadas em toda a volta e, cerca

de 50 bancos de jardim serão espalhados no Campo.
Nas áreas maiores, serão plantadas árvores ornamen-

tais e as estátuas, que estão muito mal colocadas, mu-

daiáo de lugar.
Quanto ao estacionamento, que já existe, será

apenas aumentado, mas obedecerá ao traçado atual.

Até agora o parqueamento no Pavilhão não é pago e

Gildo Borges acredita que continue assim.
O plano prevê apenas a criação de canteiros

divisórios no estacionamento, no mesmo estilo do

Aterro do Flamengo.

Viagem de trem mais
curta até São Paulo

A partir do dia 6 de julho os trens DP-1 e DP-2,
da Central, vão fazer o percurso Rio-São Paulo mais
rápido. Eles vão correr sobre as novas variantes de
concreto armado, que estão sendo concluídas, e mu-
darão também de horário, ganhando duas horas e 20
minutos.

Os trens DP-I e DP-2. hoje, saem do Rio as
UhaOmin c chegam em São Paulo ás 21h30mln. A partir
do dia 6 de julho eles sairão às 8h55min chegando as
16 horas.

A Central tem outra novidade: entre 12 e 13 horas
vai rodar também uma automotriz para São Paulo,
que deverá fazer o percurso em 6 horas e 30 minutos.

Tanto nos trens DP-1 e DP-2. quanto na automotriz.
as comissárias vão servir lanches e refeições com um
novo uniforme, todo em vermelho. E em pouco tempo
a Central .espera encurtar ainda mais a viagem Pio-
São Paulo: para 4 horas e 30 minutos, competindo com

¦ os ônibus.

Horários e preços

dos transportes

no JORNAL

DE SERVIÇO

BANCO B0AVISTA S.A.

Uma completa organiza-

ção bancária. Síli)

BOMBAS'A*:i=!=<:•
HELICOIDAIS E
CENTRÍFUGAS

Vazão até 3.000 litros por
segundo*Comportas cir-
culares • Registros. Para
irrigação, saneamento, sa-
linas e abastecimento
dágua.
KERBER - 40 anos d*
experiência

1

M
R.pr.i.nlanl. oxcluiivo para
*t Eslados da Guanabara, Rio
de Janeiro, Espírito Santa,
Minai Gerais • Bahia

©ti S£&:5;íK-££e

COCHO LTDA.
Rua )¦'<¦-.yiin'.; Veiga, 31«A loja
RIO-GÍ. Endereço tettgréfico:
ITAPOAN Tels.: 243-6055 e
223-2281
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o Boeing da Vasp
éoavião

mais moderno do mundo,
sem desprezar

os velhos costumes.
1 .•(' :1
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Para lazer no .brasil um
vôo mais moderno
que o que você íaz num
Boeing da VASP, .
só mesmo entrando em
entendimentos com o
pessoal de Cabo Kennedy.

Porque o Boeing da VASP
e a última palavra em
equipamentos, conforto,
velocidade que existe em nosso País.

Em pontualidade também,
êle já é um recordista. O Boeing
voa'a mais de 900 km por hora.

Imagine com que rapidez você
poderá chegar a Brasília. Ou Natal.
Ou São Luís. Ou Manaus. Ou
Porto Alegre. Ou. Ou. Ou. Mas, por
incrível que pareça, quase todos os
nossos passageiros perdem a
pressa quando o Boeing levanta
vôo. Porque em matéria de
hospitalidade a VASP íaz
questão de ser conservadora

\nóÀ\ ijí l/flf
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Cada passageiro
é um convidado dè

honra. Que merece ser
tratado a champagne, caviar,

salmon, peru... Que tem
direito a ser reconhecido

pelo barman e exigir o
mesmo drink da última vez.
Tudo isso para que você se

sinta bem, maravilhosamente
bem. Só lamentando que o

Boeing voe a mais de 900 km
por hora. Ou que Belém.

não íique pelo menos uns 50
graus ao norte do Equador.

Consulte primeiro o seu
agente de viagens e depois

VIAJE BEM...VIAJE
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"A renovação da Frota da VASP é parte do Plano de Integração o Desenvolvimento do Governo Abreu Sodré." o
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Acharam sua peça ruim, por
isso ela quebrou o teatro
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Com raiva porque falaram mal de
sua peça, A Copa é das Peladas. Lilian
Fernandes destruiu toda a montagem
do Teatro Carlos Gomes, domingo a
noite, depois do último espetáculo.
Usando ura martelo, a atriz pôs abaixo
os reguladores e rasgou os papéis que

. forravam o cenário imóvel,3o'.paréoYDe-
pois reuniu a companhia e foi para
Campos, onde levará a revista mais
alguns dias.

O empresário Silva Filho, que apre-
sentará o próximo show da casa, é que
ficou prejudicado. A sua revista, Com
Elas Pra Frente, vai estrear com atraso.
E êle jura que não falou mal de nin-
guém: ,..-¦ Y-v;

— Não abri minha boca para pichar
a peça do Cole e da Lilian. Somos
sócios no contrato do teatro e sempre
fizemos espetáculos contando com a aju-
da do outro. É a primeira vez que isso
acontece.

Silva não deu queixa à policia, mas
ficou com os prejuízos,' cerca de dois
mil cruzeiros. O pior para êle 6 mes-
mo atrasar sua revista e só estrear no
dia 8 de julho.

Há 34 anos que o sr. Souza é admi-
nistrador do Teatro Carlos Gomes. Tra-
balha e dorme lá mesmo e conhece os
atores pelos nomes verdadeiros:

Edieme Penaccht 
"agiu 

sozinha,
e não houve quem fizesse'ela parar.

- SOCIEDADE

O contrato de aluguel do Teatro
Carlos Gomes foi assinado por Cole e
Silva Filho,- què se revezam a cada
quatro mçses no cartaz. Da.renda bruta,
dão 25%; a Livio Bruni, que arrendou
o teatro dà Imobiliária Paschoal Se-
greto.

•— Nossa sociedade funcionava em
tudo. O que ficava de um espetáculo,
era aproveitado pelo outro. Até a fa-
chada era a mesma para nós dois, mu-
dávamos apenas os nomes tias peças,

Agoraç.ff.sr.'. Silva está revoltado.
Lilian conseguiu uma fachada nova na
Secretaria de Turismo, usou na sua re-
vista e já avisou que não vai ceder
para éle.

A.minha, eles usaram bastante
em trçs anos. Mas não faz mal. O que
Interessa é que' ela destruiu os regu-
ladores, que não pertenciam nem a eles
nem a mim. É patrimônio do teatro.
a Hoje mesmo. Silva Filho vai

mandar consertar os reguladores, fa-
zer nova montagem e usar um papel
mais bonito para forrar. De qualquer
maneira, não se vai deixar abalar e para
o ano que vem assinará contrato sò-
zinho.
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O CANECO Ê NOSSO

Hip... Hip... Ah!!!
O Brasil fem de ganhar
A taça vai ser nossa
E o povo vai cantar

Ninguém segura
Ninguém segura

| A nossa seleção! bi%
u A turma foi na raça

E trouxe a taça...
Brasil TRI-CAMPEÃO!

Agora o caneco é nosso
Futebol... Alegria do povo
Manda fazer outra taça...
Que o Brasil vai buscar
de novo!
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homenagem do
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Vai ser mais fácil
chamar os bombeiros

Em caso de incêndio quebre o vidro e aperte o bo-
tão amarelo. Imediatamente, no Quartel Central, soará
o alarme. E, em questão de minutos, os bombeiros
estarão apagando o fogo Es.se novo sistema de alarme
estará funcionando a partir de segunda-feira que vem,
quando as 14 caixas serão. Inauguradas, como parte das
comemorações da Semana de Prevenção Contra In-
cèndlos.

Também a partir da próxima semana os carros
de bombeiros estarão usando uma nova sirene ele-
trònica, em dois tons, impossível de ser confundida
com as sirenes da policia, das ambulâncias e dos carros
da CEDAG.

As caixas foram colocadas em frente a agências do
Banco do Estado da Guanabara no Centro e Zona Sul.
Por enquanto não existe previsão para a instalação de
novas caixas, pois isto depende da aceitação do pú-blico.

São os seguintes os locais ondí'foram colocadas
caixas de.alarme: £ua da Alfândega,Wj Avenida' NUo 

'
Peçanha, 12 e 17|; Bua Buenos Alies; 320; | Rua da
Carlofca,' 38; Avenida Rio Branco, ÍÍ5;Jlua Mayrlnk
Veiga, 36; Rua do Ouvidor, 74; Praça Pio X; Rua Va-
luntários dã Pátria, 238-B; Rua do Catete, 190; Ave-
nlda Nossa Senhora de Copacabana, 128 e 1.335 e Rua
Visconde de Pirajá, 411-A O Corpo de Bombeiros es-
colheu ,p BEG para a Instalação das caixas por dois
m°tivo6jo primeiro é a fiscalização, a fim dè que sejam
evitedaros alarmes falsos; e o segundo-é que, comoo processo é eletrônico, o Corpo de Bombeiros aproveitao sistema de comunicações do BEG. ..'¦'¦¦ Y £j Y ¦
';,. A Idéia da instalação deste novo slstçma 'de-alann* '.•

partiu do tenente Oldemlro, Oficial de 'OáHunÍBações. "
Ele esteve na Europa com uma comissão da Secretaria •
de Segurança Publica e lá vlü o sucesto 'fo sistemaeletrônico usado para alarme contra';incéndlos. >;

Aa caixas são de fabricação nacional e para acio-nar o alarme deve-se quebrar ümpequçhd •quadrado
de vidro e apertar um botão amat»l9.Õ àtoSi soaimediatamente no Quartel. Central. Sé vo Incêndio fôrna ama Sul, o Quartel Central se\ comunica com'o vposto responsável .através-de rede Interna de telefonei./'Segado.o tenente Brandão, do Serviço' aV'Réia>Yções Públiqas do Corpo de Bombeiros, 'ésVindv(ííeÍ!.; '
tema é bem maU eficiente qué o telefone. Quando^-guém telefonava para o Corpo de' Bombeiros Infor-mando sobre um Incêndio, antes da mobilização dos 

'
carros a chamada telefônica era confirmada, o queatrasava multo. Além disso, as novas caixas «áo mui-to mais seguras. Asr antigas eram bastantes deficien-tes e muitas vezes até a simples trepidação de veículos
pesados acionava o dispositivo.

* '/ f '

,Y Y Programa
:' Wk$. «guinteío programa comemorativo da Se-mana de Prevenção contra Incêndios: I
\ Dia 28 — domingo — lo horas: abertura da es-
posição de equipamentos da Corporação, no Aeroporto

/Santos Dumont e na Central do Brasil; 11 horas: des-file de viaturas atuais e históricas na Avenida Atlan-tica, com apresentação da nova sirena privativa do
. Corpo de Bombeiros.

DJa 29 — segunda-feira —.10 horas;,entrega daschaves de 15 casas do Conjunto Valerá, na: Ru* Iieo-
cádla, Realengo, construídas pélad^iperaÍ4ta'Habi-
taclonal da Corporação, financiadas; pelo BNH; 15tí:'Inauguração da rede eletrônica dè^Avlsadorés de In-cêndio. it \

Dia 30 — terça-feira — 9b: inauguração do Gi-násio da Sede do 8.» Batalhão de Incêndio, em Cam-
pinho, e Torneio de Futebol — Batalhões'Descentra-
lizados x Batalhões do Quartel Central; I4h: assina-
tura de contrato entre a Construtora Enarco e
COHAB-GB para' construção de 180 apartamentos no
Parque Anchieta, destinados' a bombeiros..

. y^Wliíí^qüartft-lfeira'— lòh: mauguração^do nô-
vo p'rtdio e Instalações' do Armazém Reembolsável
(auto-serviço), na Rua Aristides Calre, ao lado do
Quartel do 7.° Batalhão de Incêndio.

Dia 2 — quinta-feira — Dia do Bombeiro: ... .¦
5h30min: alvorada festiva pelas Bandas de Música e
Marcial; 7h30min: formatura geral das unidades do
Quartel Central; 8h: hasteamento da Bandeira Na-
cional e do Pavilhão do Corpo; 8h20min: missa so-
Iene na Igreja de Santo Antônio dos Pobres; 10h: lei-
tura <da Ordem do Dia e entrega de espadms; ....
10h30mln: demonstração profissionalIpela tropa; ....
Ilh30min: coquetel às autoridades no Salão Nobre; !
14h: recepção aos reformados e bombeiros auxiliares
no Salão Nobre; 14h30mln: jogo ce basquetebol entre
as equipes de oficiais do CBEO x PMEG; 16h: con-'
certo pela Banda de Música da Jorporação no Pátio do
Quartel Central: 18h: arriamento da Bandeira Na-
cional e Pavilhão do Corpo. Encerramento.

Dia 3 — sexta-feira — llh: missa em ação de
graças pelo recebimento de espadins na Capela São
João de Deus da Corporação, na Praça da República,
35; 23h: baile do Espadlm, na Assoejação dos Empre-
gados do Comércio. ;. /

Dia 4 — sábado -- 20h30min.— concerto -s)nfô-
nico pela Banda de Música da Corporação, no Teatro
Municipal. \

Obra sem segurança
pode perder licença

As firmas de construção que não derem aos seus
operários todas as condições de segurança poderão,
além das multas e autuações, Já previstas no decreto
n." 1.093, de 1968, ter suas licenças cassadas.

Na semana passada o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Construção Civil da
Guanabara, Arnaldo Rodrigues Coelho, visitou uma
obra na Rua da Candelária onde, com a queda de um
andaime, um operário morreu e três ficaram feridos.
Logo depois, êle resolveu pedir ao governador Negrão
cie Lima para acrescentar uma emenda ao Decreto n.'
1.0U3, pura permitir, além das sanções Já pnevistas-
outra mais drástica, mais positiva, aplicada as em-
presos que continuam a burlar a lei" — a cassação
das licenças.

Só assim o caso poderá ser solucionado. E isso
que nós vamos defender junto ao governador Negrão
de Lima. Segundo a emenda que nós pretendemos in-
troduzir, serão cassadas as licenças das empresas que,
depois de autuadas e multadas, persistam ferindo os
dispositivos da lei — disse. ,

O presidente do Sindicato disse que está fiscali-
zando pessoalmente as obras.

Tenho feito verdadeiras "blitzcn" cm colabora-
rito com as autoridades federal e estadual, para veri-
ficar o cumprimento do Decreto n.' 1.093, que instituiu
a segurança para os trabalhadores de construções. As
quedas de andaimes e pranchas continuam, como
ocorreu na quinta-feira passada, na Candelária. Es-
tive lá e constatei que a prancha do elevador da
obra, que carrega homens e materiais, não resistiu ao
peso e partiu. Havia ausência total de mínima segu-
rança. E mais1: a empresa executante cia obra já fora
multada pela fiscalização, em conseqüência de de-
núncia feita por por nosso sindicato em 1969.

O presidente do Sindicato disse que, em suas vi-
sitas, tem constatado que, nas áreas externas de ai-
sumas obras, são usadas prancnasjle^tubo, "dando
uma boa visão de existência total de segurança''.

Mas na área interna a realidade é chocante,
pois a insegurança é total, existindo pranchas e andai-
mes com o aproveitamento de madeiramento em es-
tado precaríssimo, e tábuas emendadas umas às ou-
trás. Isto não acontece só em obras de pequeno por-
te, mas também com as de alta envergadura, de 15,
30 pavimentos.
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Eurides Alves Pisco ou Danno de Teffé? Parati ainda não sabe a resposta

0. f. . Y- |j | yyy ': ': ;' *-íf:$:¦-&W&M U '.

Parati quer sabeir de

quem é êste corpo
Parati continua agitada. Nas ruas,

nos bares, nos hotéis, na Prefeitura, na
colônia de pesca, no barbeiro e até nas
reuniões da Câmara o assunto é um só:
de quem são os ossos retirados da cova
180 do Cemitério da Praia do Sono? A
maioria acha que são da milionária tche^
ca Dana de Teffé', desaparecida em 1961.
embora na guia de óbito conste o nome
de Eurides Alves Pisco. Nas discussões
em que se envolve a população, dois no-
mes constantemente vêm & tona: Leo-
poldo Heitor, o famoso Advogado do Dia-
bo, e o ex-governador Ademar de Bar-
ros. •' ,
„ Há váiW contradições na história
que começou em 10 de maio de 1961, dias
depois do desaparecimento de Dana de
Teffé. Anoitecia, quando um barulho de
avião atraiu a atenção dos moradores
da Praia do Sono. Todos saíram de suas
casas e viram o aparelho perder altura
e aterrissar na areia. Dois homens sai-
taram e foram logo dizendo às pessoas
qué se aproximaram que tinham a bor-
do um cadáver de mulher jque precisava
ser enterrado porque exalava mau cheiro.
Como o coveiro oficial — Benedito Va-
lentlm dos Santos — estava em Santos,
os moradores aguardaram a chegada de
Lourival Valetlm dos Santos — filho do
coveiro «- que estava no mar pescando
na sua tráinelra.

Quando cheguei — conta Lourival
procurei identificá-los. O piloto se cha-

mava Alberto não sei o quê Colotto e o
outro, que era mecânico, Edson Ferri.
Disseram que tinham sido forçados a
pousar na praia porque o avião não es-
tava em boas condições de seguir para
a Guanabara, para onde pretendiam ir.
Tinham vindo de São Paulo.

Pedi, então, a documentação do.>ca-
dáver e lá constava o nome de Eurides
Alves Pisco. Tinha morrido dois dias an-
tes. Como achei tudo correto, não criei
problemas. Enterrei no mesmo dia, na
presença dos moradores da praia, que
transportaram o caixão até o cemitério.
Eu não vi o corpo porque achei desne-
cessário. Mas umasíyizlhlias viram. Dis-
seram que era de uma mulher morena,
muito bonita, e que não estava cheiran-
do mal. Depois do enterro os dois ho-
mens disseram que iam tentar decolar
com o avião. Estranhei, porque eles ha-
viam dito que o aparelho não estava bom.
Levantaram vôo,- mas foram derrubados
por uma onda. Eu e os vizinhos tiramos
o avião do mar e os dois homens dormi-
ram na casa do meu cunhado, No dia
seguinte partiram.

Nesse mesmo dia apareceram lá o
major Custódio, delegado de Parati, e um
homem que dizia ser sobrinho da fale-
cida. O major me pediu os documentos
do cadáver e depois disse para o homem:

Como é que o senhor diz que o corpo

foi roubado se os documentos estío le-
(ais? Fomos.ao cemitério e lá o homem
se ajoelhou, apanhou- um punhado de
terra e jogou ná sepultura. Um mês de-
pois apareceram 6 nomens. Üm deles era
o mecânico Edson. Desmontaram o avião
e o levaram para São Paulo, na tráinei-
ra Meu Brasil, do Nicolau José Albino.
Cm ano depois apareceu um homem aqui
dizendo ser marido da falecida.e que es-
tava processando os pilotos, fi tudo o

que sei do caso.

Outro mistério foi o bilhete enviado
pelo piloto ao major Custódio Ribeiro de
Carvalho, o delegado de Parati, na época.
Pedia que fosse solicitado socorro por
avião ao. Hangar Bartolomçu de Gusmão
para o Cessna PÍA-QE, de propriedade
do governador Ademar de Barros, pousa-
do na Praia do Sono. Pedia que o socor-
ro descesse no campo de pouso de La-
ranjeiras, a alguns quilômetros'da Praia
do Sono.

Se. o piloto Alberto Vitorio Sílvio Co-
lotto e o mecânico Edson Ferrl sabiam
da existência do corpo na praia das
Laranjeiras,- por que foram descer
numa praia quase deserta, fora de
sua rota? A Diretoria de Aeronáutica Ci-
vil não tomou conhecimento do acidente.
Só velo-a saber do caso depois do despacho
do promotor público de Parati, que soli-
citava algumas informações. O promo-
tor foi, informado que: a) a DAC não
tomou conheclmennto do desastre com
o PTA-QE na Praia do Sono; b) que o
piloto Alberto Vitorio Colotto \faleceu às
17 horas de 31-7-68, segundo informou
a VARIG, companhia na qual trabalha-
va; c) pedindo a cooperação do delega-
do de policia de Parati, no sentido de pro-
ceder diligências para esclarecer a morte
do piloto.

Em suas investigações, a DAC apu-
rou que Joaquim Marques Pisco contra-
tou, em São Paulo, os serviços da Em-
presa de Luto São Luis para transportar
o cadáver de Eurides para o Rio, onde
seria sepultado no Cemitério de Irajá'
For sua' conta, a empresa contratou Co-
lotto e êste transportou o cadáver numa
aeronave Inscrita na DAC como privada-
recreio (o que a impede dp fazer frete),

Resta somente uma esperança para
desvendar todo o mistério: a arcada den-
tária da morta, retirada intacta do Cerni-
tério da Praia do Sono. Só o dentista que
executou os trabalhos em platina poderá
dizer se ela é Eurides Alves Pisco ou Dana
de Teffé. Isto, se ainda estiver vivo.

Justiça Militar adia
julgamento de Prestes

Face ao feriado nacional de-
cretado ontem, o Conselho Perma-
nente de Justiça da 2? Auditoria
do Exército decidiu adiar para
amanhã, a partir das 9 horas, o jul-
gamento de 56 pessoas incursas na
Lei de Segurança Nacional. '

Entre os acusados, estão sendo
processados à revelia, por estarem
foragidos, Luis Carlos Prestes, Leo-
nei Brizola, Lindolfo Hill, Lincoln
Cordeiro Oest, Maurício Grabois,
Pedro Pomar e Demistóclides Ba-
tista, ésre último cumprindo penade reclusão, por sentença da 1? Au-
ditoria do Exército. Sao acusados
de atividades subversivas na cida-
de fluminense de Barra Mansa, du-
rante o governo do sr. João Gou-
lart.

A situação dos
asilados está

sendo estudada
O subsecretário do Interior do Chi-

le. Juan Achurra, declarou ontem quea =ituaçáo dos cidadãos brasileiros An-
tnnio Duarte dos Santos e Avelino Ca-
pitani, que solicitaram asilo político ao
governo chileno, será resolvida esta se-
mana.

Antônio e Avelino afirmaram às
autoridades que estavam presos no
Brasil desde 1964, conseguindo fugir no
último dia 15 de maio. Foram primei-
ramente para o Uruguai, depois, atra-
vés da Bolívia, entraram no Chile pela
região de Ollague, no extremo Norte
do país. Ambos estão sob vigilância
policial em Calama, 1.600 quilômetros
ao Norte de Santiago. (FP)

Apelação

No Superior Tribunal Militar, o
ministro Alcides Carneiro foi sor-
teado relator da apelação interpôs-
ta pelo advogado Antônio'Evaristo
de Morais Filho, em favor do jor-nalista Muri Jorge Lídia, condena-
do a 3 meses de detenção peloConselho Permanente de Justiça
da 3? Auditoria do Exército.

_ O jornalista assinou artigo na'
Tribuna da Imprensa considerado
ofensivo à pessoa do então minis-
tro do Trabalho, coronel Jarbas
Passarinho. O advogado sustenta
na apelação a falta de justa causa
para ação penal e a incompetência *
da Justiça Militar para processar e
julgar o jornalista.

O ônibus enguiçou:
Noel discutiu

e matou trocador
Quando o ônibus chapa 11-00-95,

oue faz a linha Piabetá—Caxias en-
guiçou na altura do quilômetro 1 daEstrada Rio—Magé o funcionário daPetrobrás N*oel Rodrigues do Carmocomeçou a praguejar contra a empré-
sa, culpando-a pelo imprevisto.

O trocador José Cândido Fagun-
des não gostou da atitude de Noel e
ambos começaram a discutir. Vendo
que lhe faltavam argumentos ,o fun-
cionário da Petrobrás sacou de um re-
volver e disparou um tiro na cabeça
do trocador, matando-o instantânea-
mente. Noel foi preso pelos outros pas-sageiros e levado para a delegacia de
Magé, onde foi autuado em flagrante.
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MDB oficializa
O
Guanabara.

diretório regional do MDB cario-
ca vai se reunir na manhã de
hoje, para homologar as candi-
daturas dos srs. Chagas Freitas-
e Erasmo Martins Pedro a go-
vernador e vice-governador da

O problema dos candidatos ao Senado
(dois ou três) e os critérios para escolha dos
concorrentes as eleições para Câmara dos
Deputados e Assembléia Legislativa serão dis-
cutidos informalmente.

Candidatos
Para a Câmara dos Deputados deverão

voltar a se candidatar os srs. Rubem Medina,
Pedro Faria e Amauri Kruel. Os srs. Reinaldo
Santana, Nelson Carneiro e Benjamlri Farah
também poderão disputar uma cadeira de
deputado federal se não conseguirem legenda
para disputar a senatória.

Dos atuais deputados estaduais apenas o
sr. José Bonifácio, ex-presiednte da Assembléia
Legislativa, informou & direção estadual do

MDB que disputará a eleição para a Cama-
ra dos Deputados. O sr. Levy Neves, embora
convidado, disse que concorerrá novamente à
Assembléia Legislativa.

Entre os suplentes de deputado apenas o
sr. Noronha Filho tem a legenda assegurada
porque na eleição de 1966 teve 12.151 votos.
Com possibilidades de concorrer, face ao apoio
do diretório regional, há os atuais suplentes:
Lisâneas Dias Maciel, Kleber Borba, José Pre-
Jat, José Luciano Lopes e Carlos Machado
Corrêa.

ARENA
O arenista Célio Borja, deputado estadual

na Guanabara, reafirmou ontem, ao preslden-
te nacional da ARENA, deputado Rondon Pa-
checo, que seu partido não lançará candidato
próprio & sucessão do sr. Negrão de Lima e
pediu que o Governo federal prestigie a se-
ção arenista carioca.

Explicou que a ARENA da GB lançará
três nomes ao Senado federal: Gilberto Ma-
rinho, Mendes de Moraes e Augusto Magessi.

Benedito
diz que

reeleição
é certa

O senador Benedito Vala-
dares reapareceu ontem no
Monroe e, em palestra com
jornalistas, disse considerar-
se reeleito por Minas Gerais
e que aguarda apenas a ho-
mologação de sua .cândida-
tura pela ARENA mineira,
para convocar os chefes po-
líticos do interior do Estado
para a campanha eleitoral.
Disse que, embora seja cor-
religiomário e admirador do
sr. Gustavo Càpanema,
gostaria de concorrer ao

Senado juntamente com o
sr. Camilo Nogueira da"Gama, 

para reeditar a do-
bradinha- vitoriosa em 1962.
Adiantou ainda que. se o sr.
Magalhães Pinto se dispu-
sesse a concorrer ao Senado
também poderia eleger-se.
Afirmou que, para gover-
nador apoia tanto o sr. Ron-
don Pacheco, que é o presi-
dente nacional da ARENA,
como o sr. Eliseu Resende,
que também tem sido cogi-
tado.

FORÇAS ARMADAS
Ai-ynt-

Gem anos de paz
com o Paraguai

O ministro Orlando Geisel, no ensejo
do "Centenário da Paz com o Paraguai",
baixou a seguinte Ordem-do-dta: "Em 20
de junho de 1870, representantes dos Go-
vemos do Uruguai, Argentina, Paraguai e
Brasil assinavam, em Assunção, um Acôr-
da Preliminar de Paz e selauam o fim de
€fna guerra que, por cinco anos, exaurira
forças de jovens nações empenhadas na
consolidação de suas vidas independentes.
A significação dêsse acontecimento «ai
além da evocação dos feitos que consa-
graram heróis à admiração dos pásteros.
A homenagem que lhes prestamos trahs-
borda das ações cm campanha e se irradia
nas páginas da História que se lhes se*
guem e que a brauura nos campos de bá-
talha ajudou a escrever. Mais do que an-
tagonismos e causas imediatas do choque
armado, é hora de lembrar afinidades de
origem, de etnia, cultura e religião, que se
sobrepõem, às honrosas c venerandas ci-
catrizes da lula. Mais do que o passado e
seu fugaz tempo de ódios, è hora de con-
templar o presente a sua transparência de
problemas e interesses comuns) atendidos
pelo continuado /ortníccimento de rela-
ções amistosas, que constróem um futuro
de grandeza va interação dos objetivos,
brasileiros e dos Estados vizinhos. Mais do
que o conflito de um lustro e seus cruéis
ensinamentos, é hora de evocar a paz —
uma paz majestosa de cem anos — en-
grandecida e emoldurada pelo patriotismo
de cada um daqueles que pugnaram pela
honra de sua bandeira.

Meus camaradas!
No reviver da História como na dis-

posição de governantes e anseio de go-
ucrnados este Ano 10 tem sido marcado
pela idéia de paz. Há pouco, comemora-
vamos os 25 anos da uitória da demo-
cracia coiilra o totalitarismo na Europa.
Agora, savdamos o perpassar de um sé-
culo em que.ombreadas nas fronteiras co-
muns do Sul do Continente, com a mesma
vontade indômita que galardoou «encedo-
res e manteve altiva a fronte dos vencidos,
cresceram e se afirmaram nacionalidades

que batalham pela causa comum do nper-
jeiçoamenio social, econômicot político e

cultura!. Se coube ao Exército e à Ma-
rinho papel de relevo naquela epopéia
sangrenta, não tem sido menor a devoção
das Forças Armadas, na liço incruenta e
inclemente do crescimento nacional, inspi-
radas nos ezoiiplos de Caxias e de tan-
tos que lá se imortalizaram. E ségüifê-
mos fiéis à nossa destinação se formos ca-
pazes de contribuir paro a concretização
do anelo do povo brasileiro, identificado
na determinação do presidente da Repú-
blica, proporcionando Segurança à Ordem
e ao Progresso.

Que esse centenário nos traga, com a
exaltação daqueles que o edificaram, a re-
•nouação da disposição de SERVIR a essa
Segurança, atirando-nos, com o mesmo es-
toicismo e sentido de dever, ao cumpri-
menío de nossas obrigações profissionais,
prontos a aniquilar as lentatiuas dos que
buscam, pelo crime c pelo terror, turvar
a paz de nossos dias".

BANIMENTO

O procurador da 2* Auditoria de
Guerra, Durval Aírton Moura de Araújo,
apresentou a seus superiores em São Pau-
Io, anteprojeto de decreto-lei que trata da
pena de morte para os infratores do ba-
nimento.

Diz a exposição do representante do
Ministério Público que "o Ato Institucio-
nal n.° 13, de 9 de dezembro de 1969, au-
torizou o Executivo a banir do território
nacional o brasileiro que, comprovada-
mente, se tornar inconveniente- nocivo ou
perigoso à segurança nacional e acrescen-
tou que "enquanto perdurar o banimento,
ficam suspensos o processo ou a execução
da pena a que porventura esteja respon-
dendo ou condenado o banido, assim corno
a prescrição da ação ou da condenação.
Ora, o governo lem banido do território
nacional os brasileiros que tem sido exigi-
dos cm troca de personalidades diploma-
ticas estrangeiras, seqüestradas por ter-
roristas, atendimento esse que tem sido
feito a fim de preservar a integridade físi-
sa dos seqüestrados. Entretanto, nenhuma
medida saneadora existe no que tange ao
eventual retorno desses terroristas banidos
do território nacional.

Barsa

\ Britamüca
fará

pesquisas
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WLÈáml
Acaba de ser lançado no

Rio o Serviço de Pesquisas
Barsa.Britannica, que tem
por objetivo colaborar com
os órgãos de imprensa brasi-
leiros, fornecendo material
informativo sóbre assuntos

de atualidade ou oportuni-

dade.

candidatos hoje
Querem ainda os arenistas da Guanabara que
o Governo, para compensar as dificuldades
do partido no Estado e como compensação
ao não-lançajnenlo de cahdidato à sucessão do
sr. Negrão de Lima, interfira, ,no sentido d»
fortalecer a chapa do partido, á Câmara fe-
deral. Na opinião do sr. Célio Borja, a ARENA
deve lançar nomes de expressão nacional, ca-
pazes de "puxar a legenda". Disse que, en-
tre os nomes capazes de sensibilizar o elei-
torado carioca, estão os srs. Roberto Campos
e Nascimento Silva, ex-ministros, inscritos nos
livros de filiação partidária.

Fidelidade
O deputado Humberto Lucena disse on-

tem que o MDB entende ser auto-aplicável
o dispositivo constitucional que estabeleceu o
principio da fidelidade partidária, náo ha-
vendo necessidade de nenhuma lei comple-
mentar ou ordinária que o regulamente. En-
tretanto, pelo que se pôde informar de fontes
políticas, acredita que o Governo venha a pro-
por ao Congresso, este mês, projeto de lei
regulando a matéria. Pelo que sabe, a decisão

do Governo decorre de decisão do Superior
Tribunal Eleitoral de Alagoas. Desconhece,,
porém, qualqjier intenção do ministro da Jus-
tiça de convocar as lideranças, partidárias pa-
ra debater a questão.

Vitória
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O líder do MDB retomou. domingo da
Paraíba, onàe cuidou de problemas partida-
rios, otimista quanto às' perspectivas nas elei'-"
ções diretas de novembro. Entende que se
forem dadas, pelo Governo, garantias à Opo-
filção para que realize com liberdade a cam-
punha eleitoral, "apesar das restrições impôs-
tas pela legislação de exceção vigente",- o MDB
elegerá- seus dois" candidatos ao Senado e re-
forçará sua'bancada na Câmara federal que
serão êle próprio e o senador Argemlro Fi-
gueiredo.

Plano

Informou o deputado que o grupo de tra-
bnlho do MDB que elabora a réplica da Opo-

sição ao plano estratégico de desenvolvlmen-
to, concluirá a primeira etapa de seu traba-
lho em Julho, de modo a que o projeto, seja

.posto em debate.no decorrer da campanha
eleitoral para o pleito de novembro.' Disse
que o plano' será, também uma- contribuição
ao debate dos grandes problemas nacionais,
pois permitirá que a campanha eleitoral de-

.corra no plano das idéias, saindo do simples
terreno político.

O' GT é presidido pelo senador José Ermí-'
rio de Moraes, cabendo a coordenação ao depu-
tado paulista Franco Montoro. Para a pri-
melra etapa do plano, decidiu o GT dividir a
matéria em tópicos. O item relativo ao as-
pecto institucional e aos dierltos humanos está
sendo preparado pelo senador Josafá Marinho.
Ao deputado Caruso da Rocha caberá relatar
a política econômica e a nacionalização da
economia; foi confiado ro senador Bezerra
Neto o estudo sobre os problemas da reforma
agrária. O deputado Franco Montoro relatará
a parte referente ao trabalho e à política sa-

larial.

«PA «***¦
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CO SC. MANGELSDCRE

açúcar?

Desde Martim Afonso, o Bra- das maiores autoridades mun-
sil planta nana e produz açúcar, diais em cana-de-açúcar, o prol.

Que tipo de cana'.' Com (pie A. .1. Mangelsdorf. da llawaiian
rendimento na produção de Sugar Planters' Association.
açúcar? (> homem viu. criticou e orien-

Pouca sente, poucas vezes. -tou. Os resultados aí estão: nos-
pensou no caso, apesar de todo sas estações experimentais pes-
mundo saber que a caVa do quisam tudo e sabem tudo sobre
Havaí, por exemplo, rende mui- cana-de-açúcar. Km nossos vi-
tas vezes mais do que a nossa, veiros regionais, dezenas de
Nós não tivemos dúvidas: fo- hectares estão plantados c-om
mos para lá e trouxemos uma variedades selecionadas de ca-

na e produzindo toneladas de
mudas sadias. Somos muito gra-
tos ao prof. Mangelsdorf, por
tudo o que êle nos ensinou.

Porque isso representa mais
açúcar, melhor açúcar para o
público consumidor.

K traduz a nova mentalida-
de do usineiro da Cooperativa:
o desejo de colaborar para que
a vida do brasileiro se torne,
sempre melhor.

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO

- írossa nova mentalidade inclui vocô.
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ECONOMIA

\ãõ há acordo
para os têxteis

".. ..';..
Por decisão do Brasil- foram interrompidas as ne-

gociações que desde o dia 8 do corrente se vinham rea-
li/ando em Washington com o objetivo do fazer com que
os Estados Unidos diminuíssem as barreiras que impedem
a entrada dos produtos têxteis brasileiros no mercado
norte-americano.

A decisão do Brasil foi tomada em face da posição
irredutível dos EUA durante as discussões destinadas 'à
obtenção do primeiro acordo biíateral sobre os níveis de
exportação das várias categorias de tecidos de algodão
brasileiro.'

Iteclamaçan , • .,,, ,

O Brasil, nas negociações, reclamou um aumento das
importações anuais têxteis por parte dos EUA superior
a 4 vezes o volume atual. O Departamento de Estado,

,-i'X .'.«-:.

porém, negou a reivindicação afirmando ser impossível
um-aumento de tal ordem em face dos 25 acordos blla-
terais a que os norte-americanos estão ligados."O problema, disse, está baseado no fato de que os
EUA como signatários de um convênio internacional a
longo prazo sobre comércio dos têxteis de algodão, con-
vênio este quejnão foi assinado pelo Brasil,,tém direito
a reduzir os níveis de importação destes tecidos se o,
volume perturbar o- mercado norte-americano,"

Impossível

O Departamento de Estado acrescentou que o acordo
bilateral seria impossível dadas as posições tão diferentes
do Brasil e EUA. "O Govêrno norte-americano está pronto
para reiniciar as negociações — interrompidas no último
dia 19 —, mas quando as mesmas forem mutuamente
consideradas como convenientes."

Indústria farmacêutica,
a vez para os debates

Setenta e oito representantes da indústria farma-
céutica da Guanabara, Sito Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais e Pernambuco estáo desde ontem reunidos
na Federação das Indústrias- do Estado da Guanabara e
Centro Industrial do Rio de Janeiro, para prosseguir as
Reuniões Setoriais da Indústria, promovidas pela Con-
federação Nacional da Indústria.

A reunião da indústria farmacêutica foi instalada pelo
sr. Mário Lefto Ludolf, presidente da FIEGA-cnw, e
quatro grupos de trabalho dlschtlrào em conjunto os cin-

co docQmentos previamente preparados sobre politica trl-
butária, comércio exterior, comercialização, etc. O pre-sidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacéu-
ticos do Estado da Guanabara, sr. Osmar Xavier, é o
coordenador-geral da reunião e os grupo, de trabalho
serão presididos pelos srs, Fausto Splna, de São Paulo;
Felipe Guedon, 'da Guanabara; Jaime Ctatdoso, de São
Paulo, e Cicero Dlniz, de Pernambuco. Á'reunião será
encerrada amanhã, à tarde.

ACRJ
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esjta com

o Governo

O presidente em exer-
ciclo da Associação Co-
merciaí do Rio de Janeiro, -
sr. Raul de Góes, disse,
ontem não concordar com
as que criticam o proje-
to governamental de in-
tegração Norte-Nordeste
porque 30% dos recursos
fixados para a SUDENE
serão investidos""na
construção das rodovias
Transamazónica e Cuiabá
— Santarém.

"Sou de opinião que de-
vemos pensar mais em
termos nacionais que re-
gionals, O plano tem um
alto sentida de Íntegra-
ção. Segundo ouvi do pró-
prio ministro Delfim Net-
to, o terço dos recursos
da SUDENE, oriundos dos
incentivos fiscais, reverte-
rão a ela logo após a
construção das obras ro-
doviárlas programadas,"

"Além de amplas pers-
pectivas colonizadoras, es-
sa aplicação trará, a par-
tir de agosto próximo, be-
nefíclos imediatos para o
Nordeste, com a ocupação
efetiva de milhares e mi-
lhares de flagelados nas
frentes de trabalho. Não
concebo um desenvolvi-
mento nordestino unila-
teralmente industriassem
uma política agropecuá-
ria e a simultânea atenua-
ção de suas condições cll-
máticas, através de mais
açudes e barragens e de
um vasto plano de irriga-
ção, com a conseqüente
recuperação da economia
regional, mediante a va-
lorizaçáo humana,"
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ja esta nas ruas
O presidente do IBGE, Isaac Kerstenetz-

ky, lançou o selo comemorativo do VIII Re-
censeainento Geral do Brasil, ontem, durante
a inauguração do II Simpósio sobre Pesquisa
por Amostragem Domiciliar- da América La-
tina que se está realizando no Hotel Glória
num patrocínio dos governos do Brasil e Es-
tados Unidos e da OEA.

O simpósio localizará, entre outros as-
pectos, a utilização da pesquisa por amostra
domiciliar, com, vistas à obtenção de vários
dados estatísticos é. os trabalhos serão dirigi-
dos por Raul Conde, diretor-asslstente do
CIENES, de Santiago.

O simpósio tem por finalidade principal
incentivar e assistir, os paises da América La-
tina na expansão e melhoramento da produ-
ção de estatísticas consideradas importantes
para b planejamento do desenvolvimento eco-
nómlco e social. Terminará dia 26, e, ao fi-

liai de cada conferência, haverá debates lide-
rados por Ana Casis, da OEA, Joseph Waks-
berg,. do Bureau do Censo dos Estados Uni-
dos, Daniel Levins, também do Bureau do
Censo, Júlio Paez Celis, da Diretoria-Geral
de Estatística e Censos Nacionais da Yenezue-
Ia e Sérgio Chaparro Ruiz, diretor de Esta-
tiStica e Censos do Chile e vice-presidente
do IASI. A coordenação geral dos trabalhos
acha-se a cargo do IBGE.

O selo comemorativo tem por finalidade
cooperar na mobilização da opinião pública
para facilitar a coleta das informações neces-
-árias ao Censo. O selo foi desenhado por
Marilena Pereira da Silva Marques de Car-
valho e será vendido por Cr$ .0,20. Tem as
cores verde e amarelo, fprmato; retangular
vertical e desenho em guache, em chapadas.
Impresso em nff-sctt, em papel "Clichê, pela
Casa da Moeda do Brasil, com tiragem de
500.ÜH2. •« ... :

Mediei inaugura
central elétrica

A Central Hidrelétrica de Estreito, cons-
truida sobre o Rio Grande, Município de.Pe-
dregulho, em São Paulo, scrq inaugurada no
próximo dia 11 de julho com a presença do
presidente Mediei. A usina, situada na fron-
telra do Estado de Minas Gerais com o de São
Paulo, já está operando e fornecendo energia
à região Centro-Sul do Pais. Faz parte do
sistema Furnas e produzirá 1.050 MW até
1972, quando tôdas suas unidades estiverem
em operação.

O projeto da Central Hidrelétrica de Es-
trelto consiste numa barragem de aproxima-
damente 530m de comprimento e 90m de
altura. As turbinas foram fornecidas pelas

firmas J. M, Voith G.m.b.H., da Alemanha,
e Voith S. A. Máquinas e Equipamento, do
Brasil. Na inauguração já estarão em fun-
cionamento os quatro geradores suiçòs marca
ASEA, do tipo "umbreia", perfazendo uma
potência instalada de 700 MW. Até 1972, será
concluída a ampliação da Central, passando a
potência Instalada a 1.050 MW.

A construção da Central Hidrelétrica de
Estreito e do seu sistema de transmissão foi
financiada com recursos próprios da Central
Elétrica de Furnas, mais os empréstimos da
Eletrobrás e do Banco Mundial. Iniciada ofi-
cialmente em 1965, a Central será inaugurada
Já funcionando e com 700 MW'instalados.

Nova fábrica de

produtos elétricos
na área da Siidene

A SUDENE acaba de
aprovar, o projeto jgra a
instalação de uma nova fá-
brica na cidade de Feira
de Santana, na Bahia, que
produzirá motores elétricos,
conectores, luminárias e
material elétrico. Será a
nova fábrica da Peterco,
tradicional fabricante de•produtos elétricos no Sul
do Pais, e que hoje forma
um grupo de oito emprê-
sas com 1.500 funcionários.

Galvêas nega
do

No Nordeste, a Peterco
associpu-se a Leroy Somer,
da França. Há IS anos es-
ta indústria francesa já era
o 15.° fabricante de moto-
res elétricos em seus pais.
Hoje ela é a primeira no
gênero e a segunda da Eu-
ròpa,* A Lèroy Somer for-
necerá tbdo o know how
para a linha de motores
elétricos desta nova fábri-
ca a ser instalada na Bahia.
Na França, ela tem quatro

fábricas com 2.400 funcio-
nários. representando' 130
mil metros quadrados de
área construída. Fora da
Frahça possui filiais em
seis paises e sucursais es-
palhadas por todo o mundo.

A Peterco do Nordeste
ocupará uma área de 200
mil metros quadrado, com
16 mil de área construída.
Criará 500 em.regos dire-
tos e por volta de 10 mil
empregos indiretos. Está

localizada no mais impor-
tante entroncamento rodo-
viário da região —ligação
natural entre Norte, Nos-
deste e Sul do País — e é
conseqüência da política
Rovernamentatyquc visa à
rápida ampliação das ca-
pacidades de geração,
transmissão e distribuição
de energia elétrica, tanto
nn Nordeste como em todo
n território nacional. A no-
va fábrica utilizará 60%

estatização
crédito no Brasil

de matérias-primas locais,
desde alumínto, ferro e co-
bre até chapas de fenolile
e fibras,

Na exposição deste seu
novo projeto, a Peterco fêz
algumas demonstrações sô-
bre testes de qualidade de
seus produtos, no laborató-
riq de testes e*pesquisas-de
sua fábrica de São Paulo.
Foram mostrados lestes de
aparelhos a prova de ex-
plosão. testes dc chuva, de

choque térmico e transmis-
são de chama, assim como
o funcionamento da apa-
relhagem ótica de alta pre-
cisão para medições da
produtos de üua linha de
iluminação. Esteve presen-
te a • esta exposição. o sr..
Louis Castay, diretor do
Departamento Interriacio-
nal da Leroy Somer, que
veio ao Brasil para efetivar
a associação de sua emprê-
sa com o novo projeto do
Nordeste,
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A posição do Governo face às críticas sobre
estatização de crédito pode ser resumida na res-
posta que o presidente do Banco Central deu ao
sr. Octavio Bulhões, no almoço de encerramento
do Seminário da Associação de Bancos, nos seguiu-
tes termos: .'

— £ inteiramente destituída de validade o
exame do problema pela comparação do sistema
bancário privado com o somatório dos bancos oli-
ciais, incluindo Banco do Brasil, Banco do Nordes-
te, Banco da Amazônia, Banco Nacional de Crédi-
to Cooperativo, BNDE e BNH. Em primeiro lugar,
porque o BNCC, BNDE e BNH são fundamental-
mente bancos de segunda linha, que manobram re-
cursos oficiais para repasses a instituições finan-
ceiras privadas. Por outro lado, grande parte dos
recursos com que operam esses bancos se destinam
a financiar programas governamentais, tais como
os incentivos f i s c a i s - da SUDAM (BASA), da
SUDENE (BNB), a política de preços mínimos (Ban-
co do Brasil), o atendimento às cooperativas de
crédito e de produção (BNCC) etc.

— É importante distinguir, quando se dis-
cute a matéria, entre a origem dos recursos e o

AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL
CARTEIRA DE AUTOMÓVEIS

AVISO
Comunicamos aos Srs. Integrantes dos Gru-

pos n.°s 10.°, 11.0, 12,o) 13o e i4ot que a As.
sembléia Geral de Lanços foi transferida para o
dia 29/06/1970 às 20.00 horas.

O ADMINISTRADOR.
41754

destino das aplicações. Na disputa pela captação
de recursos no mercado, a concorrência dos ban-
cos oficiais, federais (Banco do Brasil e Banco do
Nordeste) não tem maior importância, uma vez quea parcela de depósitos do público nos bancos ofi-
ciais não chega a 15% do total. Do ponto de vista
rias aplicações, não há'dúvidas: a'quase totalidade
dos recursos das entidades oficiais se destina aosetor privado e o retorno das aplicações beneficia,
proporcionalmente, os bancos privados, o que jus-tifica, em grande parte, a expansão de suas opera-
ções ativas e passivas, nos últimos anos.

3 — Â presença dos bancos oficiais, inclusive
os estaduais, no sistema financeiro, não é um pro-blema novo, pois data de mais de 10 anos. Porisso, é preciso distinguir o aspecto estático, da es-trutura atual do sistema e a sua evolução, isto é,a tendência registrada nos últimos anos, É sabido
que os bancos comerciais privados permaneceramestagnados em suas operações, de 1951 a 1963: emlermos reais, não houve o menor acréscimo nosdepósitos e aplicações dos bancos privados, nesse
período em que o crescimento do PIB foi de 86%.A partir de 1964, entretanto, o sistema bancáriocomercial recuperou acelerado ritmo de expansãoem suas aplicações que hoje, em termos reais,
apresentam um acréscimo de cerca de 109,8%, emrelação a 1963. Isto sem contar as entidades domesmo grupo: bancos de investimento, sociedadesfinanceiras, imobiliária- e associações de poupan-ça e empréstimo, pois é, igualmente, num nnntoimportante, examinar o crescimento das institui-
ções financeiras privadas que fazem parte do mos-mo grupo econômico dos bancos comerciais. Quemverificar as estatísticas de empréstimos e' depósi-tos .onstatará que a expansão dos bancos oficiais
principalmente dos estaduais, já se esgotou: essa'expansão foi mais acentuada a partir de 1950, namedida em que se organizavam os bancos estaduaise, mais tarde, volta a intensificar-se com a refor-ma tributária, que aumentou muito a receita doEstado e, conseqüentemente, os depósitos de pode-res públicos. Essa fase já passou, sendo fácil veri-ficar que, nos dois últimos anos, os bancos oficiais

voltaram a crescer no mesmo ritmo dos bancos pri-vados. Por isso é que se diz que nào há qualquertendência à •¦tatização.
— Um aspecto que tem sido destacado nosdebates é o dos privilégios dos bancos oficiais.

Que privilégios são esses? Em matéria de aber-
tura v de agências, a regra que prevalece há 2 anos
é mais rigorosa para os bancos oficiais que os pri-vados. Os bancos oficiais foram proibidos de en-campar bancos e abrir agências fora da jurisdiçãode seus respectivos Estados. O Banco do Brasil, oBanco do Nordeste e o da Amazônia, proporcional-mente, têm 1/10 das agências bancárias, para mais
de 1/3 do total de depósitos. Todos eles estão su-
jeitos a uma disciplina rigorosa de aplicações vin-culadas a programas governamentais, e, última-
mente, só têm aberto agências em praças pioneiras,
pelas quais os bancos privados não mostram in-terêsse.

Quanto à não incidência de recolhimentos com-
pulsórios sobre os depósitos de podéres públicos,único privilégio que hoje se poderia apontar emfavor dos bancos oficiais, essa regra não é nova,data de mais de 20 anos. Ela se justifica pelo fatode serem bis depósitos resultantes da arrecada-
ção de impostos, de modo que o depósito compul-sorio representaria uma redução dos recursos apli-caveis no Estado, sempre que fossem absorvidos
pelo Banco Central. Suponhamos que, no Estadode-Minas Gerais, a arrecadação de 17% do ICMseja depositada no Banco do Estado (na verdade,a arrecadação passa, antes, pelos bancos privados),propiciando empréstimos aos empresários minei-ros. Se o Banco Central arrecadasse 27fó desses17%, certamente estaria onerando o Estado deMinas.

— Finalmente, em toda essa discussão sô-bre depósitos compulsórios, é preciso fazer uma
qualificação importante: os recolhimentos compul-
sórios são, teoricamente, de 27% sobre os depó-sitos à vista e 9% sobre os a prazo, sendo, respec-
tivamente de 18% e 4,5% para a área da SUDAM,

SUDENE, Mato Grosso, Goiás, e. Espírito Santo: emmedia, o recolhimento compulsório é de 20%, dos
quais 55%, aplicáveis em ORT, com juros até 7%e correção monetária, não são recolhimentos com-
pulsórios, mas sim empréstimos ao Governo bemremunerados, situação que se encontra em todosos países, até em proporções mais elevadas.

Em 31-5-1970, os recolhimentos compulsóriosmontavam a CrS 4.083 milhões, sendo CrS 1 835em espécie, e CrS 2.248 milhões em ObrigaçõesReajustáveis. Na mesma data, o Banco Centralhavia restituído ao sistema privado: CrS 400 mi-lhoes de liberações e redesconto; CrS 284 de re-desconto para exportação (a juros de 4% a.a.)CrS 596 de redesconto para café e CrS 360 mi-lhoes de redesconto agrícola (a juros de 8% a.a );e CrS 780 milhões de refinanciamentos doFUNFERTIL e do FUNAGRI, no total de CrS 2.420milhões, superior ao que os bancos oficiais e pri-vados recolhem em espécie ao Banco Central.De tudo isso, dizia o presidente do Banco Cen-trai, pode-se concluir que essa história de estatiza-
çao do crédito está situada mais na área de versãodo que dos fatos.
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Sukarno em vida,

com Dwight

Eisenhower, o Papa

Paulo VI, e (em

baixo) com Chou-

En-Lai e o

representante

japonês Shojirá

Kawashima
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Da esquerda para
a direita, alto:
Douglas-Home
(Exterior), Maudling
(Interior) e
Carrington

(Defesa). Em baixo:
Quintin Hogg
(Justiça); Anthony
Barber (Mercado
Comum); lan
MacLeod
(Finanças).

w
Enquanto o novo governo in-
glês enfrenta seus primeiros
problemas, no Equador o presi-
dente Velasco Ibarra decide re-
solver os seus assumindo plenos
podêres.

i-o ¦-

AMÉRICA LATIDA :i^y:Ci:' l)

IBARRA ASSUME TODOS OS PODÊRES NO EQUADOR

O deslocamento de tropas, domingo à noite
- no Equador, culminou-ontem ao meiò-dia
•com, o discurso do presidente José Maria
Velasco Ibarra, que anunciou ter as-
sumido "a plenitude dos podêres no país".
Ibarra prometeu manter-se no poder sò-

mente até 1972: "Entregarei o poder cm primeiro de
setembro de 1972 às autoridades eleitas pelo voto."
Porta-voz oficial informou que nenhum cidadão poderá
abandonar o Equador, e os passageiros em trânsito,
oriundos de outros países, não poderão permanecer no
país; ficarão detidos nos aeroportos até q embarque,
O Congresso e a Suprema Corte serjio dissolvidos.

REPRESSÃO — O presidente advertiu que fará cair
todo o "peso da Justiça sobre os sediciosos que tenta-
rem subverter a ordem". Prometeu respeito a "todas
as garantias", e garantiu que conta com apoio das
Forças Armadas, baseando seus atos na Constituição
de 1946. enquanto "não se oponham.diretamente aos
móveis fundamentais da nova situação assumida".

Estão sendo efetuadas prisões de pessoas que mi-
litavam em movimentos esquerdistas, destacando-se o
reitor da Universidade Central, Manuel Aguirre, e o
vice-reitor, professor Arturo Zambrano, Estão detidos,
também, o presidente da Federação dos Estudantes
Universitários. Patrício G-arzon, o presidente da Con-
federação dos'Trabalhadores do Equador, Bolívar Bo-
lanoz, éo coordenador de Cultura da Universidade,
Jaime Galaza. A Policia eslá tentando localizar mem-
bros do Partido Nacionalista Revolucionário.

Às nove horas da manhã, ocorreram alguns dis-
túrbios entre destacamentos da Policia e estudantes
que foram dispersados com tiros de metralhadora para
o ar, e bombas de gás lacrimogênio. Mais de 25 ma-
nifestantes foram presos. Protestavam contra a inva-
são da,Universidade por tropas do Exército, domingo
à noite.

As onze horas, efetivos da Força Pública acompa-
nharam os inspetores do Banco da República, que se
instalaram em todos os bancos privados de Quito, exa-
minando os saldos das empresas estrangeiras. Uma
hora mais tarde, quando Ibarra falava pelo rádio,
e TV, foram ocupadas as Câmaras de,Comércio, In-
dústria e Agricultura. O presidente prometeu que "se-
rão respeitados os investimentos privados, de acordo

com «'Constituição de 1946", mas uma declaração do
ministro da Defesa deixou claro que serão tentadas
profundas -modificações na estrutura social do Equador.

SOCIALISMO? — O ministro da Defesa do Equador,
Jorge Acossa Velasco, manifestou-se partidário da so-
cialização do pais, logo após a fala do presidente anun-
ciando os "plenos podêres". Em declarações rápidas
aos jornalistas, o ministro afirmou: "O pais tem que
ser socializado. O povo não pode viver mais na in-
certeza e na miséria. Chegou o momento de ser ou
não ser."

\
MOTIVOS — Velasco Ibarra disse que estava em mar-
cha "uma revolução niilista", e assinalou que "as
oligareas confabularam para não pagar impostos".
Acrescentou que "políticos ambiciosos e amargurados,
cheios de ódio e vingança, não cessaram de fomentar
a subversão e o escândalo, sentindo-se impotentes para
dobrar a lealdade admirável e exemplar das Forças
Armadas e da Polícia". "

Afirmou ainda que "a esta subversão constante
e às cenas escandalosas nas câmaras legislativas têm1
se unido os incessantes planos terroristas, o, ultimai
mente, à conspiração oligárquica contra os decretos
executivos de 12 de maio, que obrigam os monopoliza-
dores do dinheiro a contribuir em estrita justiça para
os gastos do Estado, sem os quais o Estado não pode
subsistir".

Os quatro decretos que motivaram a crise cria-
ram novos impostos e suprimiram as isenções do Im-
posto de Renda. Foram impugnados pelas Câmaras
de Comércio e Indústria, que pediram à Corte Supre-
ma de Justiça que os declarasse inconstitucionais, A
Corte deveria examinar o pedido ontem ft tarde, mas
o prédio em que funciona foi ocupado por tropas do
Exército.
COMUNICADO OFICIAL — O Palácio presidencial
do Equador distribuiu, ontem, o seguinte comunicado:

Diante da situação de anarquia e de permanente
convulsão em que manteve o pais, nestes últimos tem-
pos, um grupo de ativistas de estrema esquerda, e
frente, tambe'm, d grave crise econômico-fiscal herda-
da pelo atual governo, que o Congresso foi incapaz
de afrontar — circunstancias que teriam levado o

Equador ao abismo e ao caos — o dr. José Maria Ve-
lasco, Ibarra, eleito por vontade soberana e majoritd-
ria presidente da República, [ouvindo o clamor geral
do país, com o apoio unânime das Forças Armadas
nacionais, assiimiii na manliã de hoje o Poder Su-
premo da República,

Todos os departamentos militares do Equador, sóli-
damente unidos, e com disposição absoluta, apoiam
esta medida adotada para salvaguardar os legítimos
interesses da Nação, de sua soberania, e de seu des-•tino, Serão respeitados todos os direitos civis dos ei-
dadãos e, apenas para salvaguardar a Paz e a Ordem,
foram' detidos alguns políticos extremistas conhecidos
por sua violência e obediência a ordens estrangeiras,
Todnniia, o governo adverte que, de forma alguma;
permitirá que a agitação e a violência destruam,
anàrquicamente, nossa Pátria. Neste momento, na ci-
dade de Quito, começam a se realizar grandes concen-
trações populares de apoio ao dr, José Maria Velasco
Ibarra.

As metlldap adotadas contam com o apoio da Opi-
uião Pública do ptis. O governo, eleito por vontade so-
berau.a do poro. lio dia primeiro de setembro de 1968,
aspira a realhar, durante o exercício de seu mandato,
uma tarefa reesliuturadora da Nação, para conseguir
uma afirmação de sua missão histórica, atualizar e
modernizar ns •instituições, dar rigor e equilibrar os
podêres do Estado, em benefício das grandes maiorias
populares.
A NOVA ORDEM — Ontem mesmo o presidente fir-
mou seus cinco primeiros decretos ditatoriais. O pri-
melro para assumir o Comando Supremo da República;
o segundo confirmando, em sais cargos os dez minis-
Iras; o terceiro congelando por três anos os aluguéis
de residências urbanas em todo o pais;' e o quarto, de
caráter administrativo, relacionado com o-funciona-
mento do registro civil. O mnis drástico decreto rela-
ciona-se com a estatização das operações de câmbio c
a proibição a qualquer pessoa natural ou jurídica, de
possuir dólares no Equador ou no estrangeiro. O Banco
Central, como monopolizador a partir de ontem do mer-
cado de câmbio, deverá fazer as conversões de divisas
segundo taxa cambial a ser fixada. Os infratores ao
referido decreto estão sujeitos a prisões de até três
anos.

Mfò.

LIÇÃO APRENDIDA
Em fins de 1961, José Maria Velasco Ibarra

garantiu: "somente o Direito ou a Providência me
afastarão dn Presldênoia antes do término de meu
mandato". Cinco vezes presidente do Equador, três
vezes foi afastado do cargo — nenhuma delas pelo
Direito ou pela Providência.

Vflasco nasceu em Quito em 19 de março de
1893. Assumiu o poder pela primeira \ti em 1934.
Pol deposto pelo exército no ano seguinte. Foi
eleito de novo em 1944 e novamente foi deposto
pelos militares. Sua terceira administração, de 1952
a 19SII, foi a única cumprida integralmente. Chegou
de novo ao governo em 19110 para ser vitima de
novo golpe militar em 1961.

Desta vm Velasco Ibarra andou mais rápido.
O atual período começou a 31 de agosto de 1968,
depois das eleições de junho daquele ano, nas
quais saiu vitorioso por pequena margem sobre
o candidato liberal Andres Cordova. Seu governo
constitucional se estenderia até 1972. E foi o que
éle afirmou ao tomar "os podêres plenos" da Re-
pública: "entregarei o poder cm 1* de setembro
de 1972 a quem for legalmente eleito."

A Bolívia
dos complôs

a t ¦

NEWTON CARLOS

A ineandescéncia boliviana i
um exemplo de conto são difíceis
os caminhos da América Latina. "A
Bolívia vive um clima democrático e
uma revolução", reconheceu a cinco
de junho o ex-vice-presidentfrtuan
Lechin, que pulou do exüió e da
clandestinidade para a liderança da
Central Operária Boliviana, cabeça
do mais agressivo movimento de tra-
balhadores do continente, o próprio
Lechin admitiu há alguns anos que
os mineiros do pais ainda guardam,
como herança da revolução popular
de 1952, na qual tiveram ação desta-
cada, cérea de 12 mil fuzis. Estas
armas, um seilso de organização apa-
rentemente indestrutível e o levante
do cerco militar das minas, determj-
nado pelo general. Ovando depois de
sua ascensão ao poder, a 26 de se-
tembro de 1969, fazem outra vez dos
10 mil mineiros um fator de enorme
peso no jogo de poder.

Apesar de Lechin ter reconlie-
dão, pela primeira vez, a existência
de um "processo revolucionário", o
assédio operário ao regime só au-
menta de intensidade, multiplicando
complicações que «e tomam cada
dia mai« agudas. Ovando declara
que prefere renunciar a ter de as-
sumir posições de confronto com os
trabalhadores. Mas uma direita ain-
da atuante não hesita em tentar ca-
pifalizar a situação de caos em ace-
leraãa gestação.

AGITAÇÃO
Há no quadro um dado signlfi-

cativo. A primeira greve séria en-

frentada pelo regime boliuiano foi. ados professores. Todos os demais
sindicatos dão prazo para que o go-vêrno tenha condições de atende-
los, como nas minas nacionalizadas,
ou de mandar que sejam atendidos.
Êde direita a nova diretoria do Sin-
dicato dos Professores de La Paz.
A' ordem de greve, decretada porela, coincidiu com o aparecimento
vos muros da capital boliviana da
frase "abauvo Ovando, Torrez ao po-der". O general Torrez. comandante
das Forças Armadas, tem sido um
sustentáculo do regime. A agitação
de seu nome é para alentar um cli-
via de golpe de Estado, levando a
Bolívia a reingressar nas "soluções"
que são a constante de 145 anos de
vida independente e 182 deposições
de presidentes. A greve dos prof es-
sores e essa agitação, envolvendo fi-
gura de destaque, são manobras
conr^Hv.ntes.

Embora aceitem o compasso de
espera no campo salarial, os traba-
lhadores bolivianos aumentam a
pressão política, colocando Ovando
eme dois fogos. O próprio Ovando
já deixou claro, no entanto, qual a
saída que busca. "Não se deve es-
cutar os rumores infundados de que
o governo irá para a direita", disse
èle numa concentração de campo-
neses, acentuando: "Vamos en-
frentar com decisão todos os ob.s-
fíiculos que interponham a uma re-
volução que não quer sangue, ?iáo
quer campos de concentração e que
quer sindicatos fortes e liberdade
paia todos os bolivianos". Numa

mensagem a 17 de junho Ovando
procurou sobrepor-se ao caos a/ir-
mando dramaticamente-' "Acuso a
direita reacionária c a esquerda
alienada de estimularem a .yiolén-
cia. Estamos com. á jittuentuílc, os.
operários, os camponeses e as fôr-
ças populares e náo deteremos d re-
volução".

Mas os obstáculos crescem. A
direita joga sub-rcpticianw.nlc, ex-
piorando possíveis disençóes. De-
pois da tomada da Universidade de
San Andres, em La Paz, para uma"reforma da estruturas" ainda hoje
sem definição, os estudantes entra-
ram numa escalada em sua luta an-
ti-regime. Lechin voltou à carga
em Cochabamba, afirmando juc "a
insurreição popular ê o único cami-
nho para o poder". Talvez lenha
decidido que a ambigüidade é, no
momento, o melhor para suas om-
bicões políticas.

REAÇÃO
Ovando c os seus reagem como

podem. Os ministros Bailley e Ayo-
roa, da Informação e do Interior,
convocaram os jornalistas para di-
zer das suspeitas oficiais de que
agentes da CIA norte-americana
(serviço governamental de infor-
mações e espionagem) estão operun-
do 7ia Bolívia. Assunto delicado
cuja abordagem mostra a que ponto
chegam, as contradições na Bolívia.

A tudo isto, somam-se os assus-
sinatos políticos. Multiplicam-se sem
que sejam descobertos os autores.
É o toque trágico de uma crise que
assume as formas de complôs.

ESTUDANTES BOLIVIANOS
SUSPENDEM OS

PROTESTOS CONTRA OVANDO
A Bolívia volta à calma

depois de uma semana de in-
tensa agitação estudantil, en-
quanto o assassinato do casal
Catalan — causa inicial dos
distúrbios — entra em clima
de mistério.

As explicações para a
morte violenta do jornalista
chileno Elmo Catalan Avilles
e de sua esposa, a universilá-
ria boliviana Jenny Koeller,
estão cercadas de contradi-
ções e de circunstâncias es-
tranhas. As primeiras infor-
mações procedentes dá cida-
de de Cochambainba, onde
ocorreu a eliminação desses
dois membros do Exército de
Libertação Nacional (ELN),
atribuíam o fato ao governo,
à inteligência norte-america-
na (CIA) e a grupos de extre-
ma esquerda. Entretanto um
comunicado atribuído ao ELN
diz (|iie um de seus membros
vitimou a tiros Elmo e Jenny
numa reunião em que estes
últimos aplicavam medidas
disciplinarei.

CONTRADIÇÃO — O curioso
no caso é que esta versão in-
dica que os Catalan, idontifi-
cados como Ricardo e Vido-
ria, nas fileiras do ELN, mor-
reram em conseqüência dos
tiros, e os informes forenses

da autópsia dão uma versão
diferente:"A causa da morte dn
Jenny Koeller — diz o infor-
me do médico Pedro Maris-
cal — foi causada possível-
mente por lesões, cranianas
encefálicas com fratura de
base. Quanto a Elmo Catalan,
o informe do médico Alberto
Guzman diz que houve ape-
nas um impacto de bala no
antebraço e que a causa c!n
morte não ficou estabeleci-
da."

SUSPENSÃO E APOIO — Os
universitários anunciaram na
manhã de ontem que tinham
decidido "inicialmente sus-
pender a.s manifestações" em
vista do comunicado atribuí-
do ao ELN e que alé agora
não foi desmentido. Mas, ao
mesmo tempo,, advertiram
que permanecerão "vigilan-
tes se o governo pretende re-
troceder ou voltar-se para a
direita no processo que ini-
ciou."

As forças a r m a d a s
em conseqüência das violén-
cias que tomavam um aspec-
to antigovernamental se de-
clararam em emergência, e.
reafirmaram que apoiavam"unanimemente o governo do
general Alfredo Ovando".

GIBSON VAI À OEA
COM PROJETO

CONTRA SEQÜESTRO
O ministro do Exterior do Brasil,

embaixador Mário Gibson Barbosa,
seguirá hoje do México para Wash-
ington a fim de assistir, amanhã, à
reunião do Conselho da OEA, em que
apresentará projeto que proibe qual-
quer pais americano de conceder asi-
lo a prisioneiros políticos trocados
por diplomatas seqüestrados.

O chanceler Mário Gibson embar-
cara para o México, na manhã de sex-
ta-feira, com á missão de representar
o presidente Garrastazu Mediei na
partida final da Copa do Mundo e
consu liar o Governo mexicano sobre
o projeto brasileiro, já que o México
é o pais mais afetado pela medida an-
titerror que se pretende adotar.

PESSIMISMO

Segundo os despachos proceden-
tes de Washington, a maioria dos pai-
ses membros da OEA considera com
ceticismo a possibilidade de se esta-
belecerem normas para coibir o ter-
rorismo, porque o problema é mais
nacional do que internacional.

Entendem os meios diplomáticos
ligado á OEA que, mesmo no caso de
ser assinado um acordo, a medida
pronosta seria inócua, de vez que os
seqüestradores poderiam apelar para
países não integrantes do sistema in-
teramericano, como ocorreu no se-
qüestro do embaixador alemão Von
Holleben, com a ida para a Argélia
dos presos trocados pelo diplomata.

EUROPA

HEATH SOB PRESSÃO EM TODAS AS FRENTES
Começaram a surgir rs primei-

ras dificuldades para o governo do
primeiro-ministro Edward Heath.
Os trabalhadores dos portos estão
programando uma greve e existe a
ameaça de protesto nacional contra
a decisão dos conservadores de rei-
niciarem a venda de armamentos pe-
sados para a África do Sul.

A estes problemas junta-se o pe-
rigo de uma nova crise na Irlanda
do Norte. Os protestantes extremis-
tas, membros da organização "Oran-
ge", aceleram os preparativos para
uma grande manifestação contra o.-'
católicos, no dia 12 de julho. Algu-
mas autoridades do novo governo

acreditam que novas trooas inglè-
sas serão enviadas à Irlanda para
reforçar os oito batalhões que já se
encontram na região.

No Sudeste Asiático, a. Austrá-
lia, Nova Zelândia, Malásia e Cin-
gapura já começaram a pressionar
o primeiro-ministro Echvard Heath
para que éle cumpra sua promessa
de incorporar a Inglaterra a uma
força conjunta de defesa destes pai-
ses.

Logo que assumiu o poder.
Heath chamou o embaixador inglè.s
na Líbia, Donald Maitland, para ana-
lisar a provável decisão do governo
líbio de expropriar companhias in-
glésas que exploram petróleo.

As ameaças de realização de um
protesto nacional contra a decisão do
governo de vender armamento pe-
sado para a África do Sul aumen-
taram neste fim de semana, quando
chegou a Londres o chanceler sul-
africano Hilgard Müller. Teórica-
mente, Müller realiza uma visita
particular, mas tudo indica que éle
se vai entrevistar com o ministro
das Relações Exteriores, Sir Alec
Douglas Home.

Os portos ingleses ficaram piá-
tieamente parados quando 2-1 mil es-
tivadnres (metade dos estivadores
do país) entraram em greve de 24
horas, protestando contra a admis-
são de trabalhadores não sindica-

lizados. Observadores acreditam que
a greve é também uma reivindica-
cão para a nacionalização dos por-
tos c uma nova exigência para novo
salário mínimo mensal de 2(1 libras
(218 cruzeiros).

Angela Weight, 26 anos, que ati-
rou tinta vermelha em Heath, foi
condenada a três meses de prisão,
com Mirsis pelo Tribunal Municipal
fie Bow Street. Angela terá que pa-
gnr ainda uma multa de 32 libras
(:M0 cruzeiros) para o pagamento de
um terno, uma camisa e meias rio
agente que protegia o primeiro-mi-
nistro e que recebeu maior quanti-
dade de tinta.

Crise política ameaça Brandi
Uma cisão profunda no Partido

Liberal alemão poderá colocar em
perigo a coalizão liderada por Willy
Brandt. Fracassou a tentativa df
uma ala dos liberais de expulsar
Erlch Meride, que critica a união com
os social-democratas.

Mende, que foi dirigente do Par-
tido Liberal de 19(10 a 1963, re opõe
a coalizão social-deniocrata-libeial.
criticando o ministro das Fflacõe-.-:
Exteriores, Walter Schel! (líder li-
beral) de levar o partido para a es-
querria, desvirtuando-o de sua tra-
dl cional centrista.

Ilustrando sua critica. Monde
-i!;. ns perdas sofridas pelos liberais
na." recentes eleições em quatro Es-
tados. O Partido Liberal não con-
-.ocuiu eleger nenhum parlamentar
na Baixa Saxónia e no Sane e con-
Neiíuiu apenas os 5% dos votos exi-
yidos para se manter no Estado da
Renánin (Norte-Westfália). Depois
da união de liberais e social-demo-
rratas, o Partido Liberal perdeu i
metade de seu eleitorado.

O primeiro-ministro tia Ftuniê-
ma. lon George Maurer, checou on-
!c-rn a Bonn, para iniciar dois dias
ne conversações com o chanceler
Willy Brandt.
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GUERRA E PAZ

A A vitória da Seleção brasileira na Copa
do Mundo íoi a mais brilhante, a mais irre-
tocável, a mais indiscutível de todos os
tempos. Ao contrário de outras Copas, não
há quem possa levantar qualquer dúvida sò-
bre a supremacia do futebol brasileiro. Não
houve nenhum jogo que possa receber re-
paros, seja quanto a seu desenvolvimento
técnico e tático, seja relativamente à in-
fluência de arbitragens. Também o fator

sorte não pode, tampouco, ser apontado
como decisivo a nosso favor. Foi a* vitoria
integral do futebol-arte sôbre as demais es-
colas que tentam suprir sua inferioridade
técnica com uma dose de vigor físico quese julgava ser maior que o vigor físico bra-
sileira. O que se viu, entretanto, foi a Se-
leção do Brasil terminar disputando as par-tidas com o fôlego inteiro, enquanto o fu-
tebol-fôrça perdia o gás na metade do se-
gundo tempo.

#A Academia Nacional de
Medicina, em sessão solene
marcada para a próxima
quinta-feira, dará posse ao
professor Rubem David
Azulay como membro titu-
lar da Academia. O pro-
fessor Rubem David Azulay
aerá saudado pelo acdêmico
« professor J. Ramos e
SUva. A sede da. ANM é
na avenida General Justo
365 — 7.o andar. '¦)

9 O marechal Augusto
Magessi continua firme em
seu propósito de não con-
correr à sua terceira re-
eleição à presidência do
Elos Club, entidade cultu-
ral luso-brasileira. O mare-(
chal Magessi afirmou que,

i sendo candidato ao Senado
pela Guanabara, não deseja
disputar duas eleições.

0 A Associação Beneficen-
te e Cultural B'Nai B'Rith
vai inaugurar depois de
amanhã, quinta-feira, a éx*
posição do pintor Izrael
Szajnbrum, no clube Monte-
Sinai, ma S. Francisco
Xavier, 104. A renda da
exposição será destinada ao
Lar da Criança Israelita
Rosa Waisman.

• Os promotores do jantar
em homenagem ao desem-
bargador Oscar Tenório, por
sua eleição para a presidên-
cia da União Internacional
dos Magistrados, resolveram
adiá-lo de hoje para o pró-
ximo dia 30, às 20h30min,
na sede do Jóquei Clube.
O adiamento íoi motivado
pela chegada da seleção
brasileira ao Rio.

% Pela primeira vez a
reunião anual dos diretores
da Bull-General Eletric, em*
presa produtora de compu-
tadores eletrônicos, foi rea-
lizada fora de sua matriz,
na França, Dentro de sua
política de expensáo, espe- i
cialment»? para a América
Latina, diretores das filiais
da Buli da América Latina
e dos países latinos da Eu-
ropa encontram-se reuni-
dos no Copacabana Palace,
no Rio de Janeiro. O en-
contro será encerrado no
próximo dia 26.

0 O juiz Jorge Alberto
Romeiro, presidente do Tri-
bunal de Alçada da Guana-
bara, disse que a partir dos»
ta semana, todas as segím-
das-feiras, o Diário Oficial
do Estado, parte III (apen-
so) publicará a jurispru*
dència desse Tribunal. Tri-
mestralmente, em fascicuío,
será editada a coletânea

. dessas publicações.

0 No próximo dia 29, vai
se reunir em Ma|ta o Bu*
reau da Comissão Oceano-
gráfica Intergovernamen-
lai. O secretário Luis Fe-
lipe Macedo Soare.s Guima*
raes vai assessorar a dele-
gação brasileira.

-Ar A Petrobrás distribuiu ontem 11 toneladas de
papel picado que na tarde de hoje serão lançadas doalto dos edifícios das Avenidas Presidente Vargas e
Rio Branco, na passagem dos tricapeões do mundo.
O papel é de côr verde-amarela e formará uma ver-dadeira nuvem sôbre a seleção que emocionou e levou
às lágrimas de alegria toda a população brasileira..

•k A Igreja Chilena entregou a maior parte de
suas jóias para a ajuda das vitimas dos terremotos'
no peru. As jóias foram entregues ao embaixador do
Pei-u em Santiago, sr. Arturo Garcia, pelo Deão da
Catedral Metropolitana, Dom Alexandre Hunneus.
São doze jóias de ouro e diamantes, que pertencerama arcebispos e bispos já falecidos, ^Possuem um valor
enorme — disse Dom Hunneus —» e podem se traduzir
em muitos milhares de dólares. Acentuou que a Igre-
ja chilena nunca foi amiga do luxo e que, agora, cum-
pre os mandamentos de humildade dos últimos sumo
pontífices. Através do tempo, a Igreja Católica do
Chile vem se desfazendo de sua riqueza enVjóias.

ic O romancista Herberto Sales, forte candidato
à Academia Brasileira na vaga de Álvaro Lins, está
com livro nôvo na praça: p Lobishomem, uma cole-
ção de contos folclóricos lançada pelas Edições de Ouro.
Herberto Sales foi distinguido há poüqo com o prêmio
H. C. Andersoii para os melhores livros infantis de
1970 pelo International Bóárdon Books for Young
People com O Sobrodinho dos Fardais.

/k Nas Ilhas Canárias. Espanha, está reunido o
vigésimo-sétimo Congresso Mundial de Autores, com
a União Brasileira de Compositores fazendo-se repre-
sentar por cinco delegados. O maior problema em djs-
cussão é a cobrança internacional dos direitos auto-
rais. Os países socialistas não integram a organização
e não pagam direitos autorais, tampouco direitos pela
execução e edição de músicas estrangeiras.

9 Um programa-pü-óto de vacinação anti-rábica
realizado pela Secretaria de Higiene da Prefeitura re-
vela detalhes que reforçam a importância do proble-
ma e que chamaram a atenção dos dirigentes da Or-
ganização Mundial de Saúde da ONU. Através de um
levantamento realizado, constatou-se que existem apro-
ximadamente 600 mil cães soltos em São Paulo, 46
por cento dos quais são vadios. Mensalmente, 500 pes-
soas são mordidas. A grande maioria dos casos, en-
tretanto, não apresenta gravidade.

9 Em Teerã, um traficante, de entorpecentes ira-
niano, preso recentemente na região de Neshed com
grande carregamento de ópio, foi fuzilado depois de
um julgamento sumário, Com esta execução, atinge
a 35 o número de traficantes e contrabandistas de en-
torpecentes executados no Irã desde julho do ano pas-sado, quando entrou em vigor severa lei contra o uso
e o tráfico de tóxicos.

O O sr. Osvaldo Pertoncini, diretor da Cia. Antár-
tica Paulista, viajou para Salvador, onde lomará pro-vidências para o II Festival de Cerveja que será rea-
lizado na capital baiana no próximo dia 18 de julho.A renda do Festival será destinada às Voluntárias
Sociais. '

-k O deputado e ex-ministro Magalhães Pinto, em
fim de repouso, deverá reassumir o seu mandato nos
primeiros dias de julho, já inteiramente recuperado
das duas intervenções cirúrgicas a que se submetera.
Quanto ao futuro, explica o ex-chanceler que. ainda
não decidiu se postulará ou nâo outro mandato eleti-vo. Uma coisa procura assegurar desde logo: não pre-tende atropelar ninguém dentro da convenção.

•k O diplomata Man-our Chalita, ex-embaixador
rio Líbano no Brasil, enviou telegrama de Beirute ao
CORREIO DA MANHA, parabenizando o povo brasi-
leiro pcia conquista do tricampeonato mundial e in-
formando que o povo libanês acompanhou emociona-
do. pela televisão, a vitória da seleção brasileira, tor-
cendo pelo Brasil como se fosse pelo seu próprio pais.

Americanos am
Aviões americanos estão bon-bardeando:bí

uma semana posiçõésítiefendidas pelos -rfetcoogi.
no interior do Camboja, violando o limite fixa-
do-por Nixon para.a invasão (íil» de 35 kmna frointeira com o Vietnam do Sul); Esta in-formação fornecida pelo alto comandei cambo-
jano foi confirmada pelo porta-voz dó Pentá-
gemo, Jerry.Friedhelm, que descreveu¦:as' incur-
soes como uma "ação para impedir o abasteci-
mento de forças comunistas".

As missões de-bombardeio, segundo Frie-dheim, estão, sendo 'realizadas "cuidadoea-nente
e em coordenação com as áutori<iades-i_lütitres
cambojanas". O objetivo principal desta opera-
ção militar-^ cortar a nova rota de abasteci-
mento dos <v.etcongs, Pista Sihanouk, jíue éo-meça ,em. Attopeu no Laos e termina nas mar-
gens do rio' Mekong,

- A^situBção jteTPhnpm ?enl» roçlhorou nosúltimos dias. A : estrada que;ligá à;. capital *'¦
Kompbitg Speu/foi desobstruída.. Mas os mili-
tares carnbojanos. informaram que os viètcongs
estão se reagrupando no sudoeste da capital o
que íaz supor um n6vo ataque contra Kom-
por-g Speu. Os guerrilheiros estão se concen-
trando em Trans Kanar.

-íiÚma relativa calma reina no conjunto do
país".' Porta*, óz1 militar informou que carros
particulares e táxis percorreram ontem o tra-
jeto Phnom Pehh-Kompong Som (porto onde
se encontra a única refinaria de petróleo do
pais) sem dificuldades. A estrada número cinco
que liga a capital a Battambang (segunda ci-
dade do pais) pode ser utilizada até a província
de Pursat, onde foi destruída uma ponte.

pliam bombardeios!
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Michatl Schwars vai trabalhar a. rida Wa
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j SOLDADO DOS EUA
Um tribunal militar norte-americano,

em Saigon, condenou a trabalhos forçados
perpétuos o' mwine Michael Schwaxtz,
de 21 anos, por ter assassinado cinco mulhe-
res e onze crianças sul-vietnamitas, numa
aldeia próxima de Da Nang, em fevereiro
último. Sch-çartz foi considerado culpado'de homicfdio premeditado, com fuzis e lan-
ça-granadas.. .¦"..-•,<¦•'. -.-. ••

O Vietnam do Sul já teve oito mil de-
sertores na região dò Delta, nos últimos me-
ses, e "várias unidades enviadas ao Camboja
depuseram a* armas", afirmou a Rádio Viét-
cong. Desde sábado que ela multiplica suas
emissões de propaganda, dedicadas aos es-
tudantes, aos budistas, aos sindicatos, aos
mutilados, è aos militares, pedindo-lhes pa-
ra seguir na luta contra o governo de' Van
Thieu. ' —-—— ... m

Na Coréia, do Sul, três ^ente^^iorte-
coreanos tentaram mandar pelos areai pór-
ta monumental do Cemitério, Nade*njiil de
Seul, mas a bomba que colocaram, para ex-
plodir durante uma cerimônia oficial, aca-
bou explodindo antes da hora, matando um
deles. Os outros fugiram.

satisfaz Thant
De volta a Nova York, U Thant, secre-

tário-geral das Nações Unidas, disse que
não vê nenhuma perspectiva de paz na In-
dochina para. breve. Aparentemente suas
negociações com os lideres soviéticos,- em
Moscou, não tiveram muito êxito, mas U
Thant declarou-se "satisfeito". Em Jacarta,
Indonésia, o Chanceler Adam Malik, que
também voltava de uma visita a Moscou, on-
de discutiu o problema da Indochina (• do
Camboja, em particular) usou a mesma ex-
pressão: "Estou satisfeito". Disse que con-
sidera a União Soviética como uma "luz bri-
lhante" para futuras consultas sôbre a guer-
ra. Informou que seu colega da URSS, An-
drel Gromyko, escutou suas explicações sô-
bre os resultados da Conferênoia sôbre o
Camboja, em Jacarta, e mostrou boa-von-
tade em discutir a situação na Indochina.
Gromyko lhe disse que a URSS nunca es-
teve de acordo com a Interrupção das ta-
refas da Comissão Internacional de Con-
fcrôle, na região. O chanceler soviético tam-bém concordou em receber, no futuro, uma
delegação da Indonésia, para discutir pro-blemas dos dois países.

Japão prorroga o Pacto
í, O Pacto de Segurança entre os Estados Unidos e o

Japão foi automaticamente prorrogado, Já que o governo
Japonês nfio tomou qualquer medida para evitá-lo. Expirou-
hoje à zero hora o prazo, e a prorrogação será por períodoindeterminado, uma vez qué uma das. duas partes deixou
de anunciar, com um. ano de antecipação, sua intenção
íe revogá-lo. Um comunicado oficial do governo Japonêsdisse que este está convencido de que sua decisão de pror-rogar o Pacto é aprovada pela maioria dos Japoneses. A
-posição náo conseguiu impedir esta decisão, porque ira-
cassou sua estratégia para obrigar o gpvêrno a renunciar
i aliança com os Estados Unidos e provocar sua queda.

MOTIVOS — A primeira razão do fracasso foi que os
esquerdistas começaram seus ataques contra a prorroga-
ção do Pacto muito cedo. Há dez anos que se vem profe-tizando a revoluçfio~paTãT1970. Mas os distúrbios estudantis
de 1969 permitiram à política aperfeiçoar uma estratégia eficaz
e desmantelar as'organizações extremistas. Uma outra ra-
zao é que as violências acabaram por alarmar a opinião
pública: Japonesa, que é multo conservadora. O movimento
sindical, sobretudo o "Sohyo. (Conselho Geral dos Sindica-
tos, que tem mais de 4 milhões de membros e que apóla
o Partido Socialista), não apoia mais os revolucionários.
Uma última tentativa melancólica será a greve limitada de26 sindicatos, hoje.

Sukarao é sepultado
Foi sepultado, no Cemitério Nacional de

Blitar, com todas as honras de Chefe de
Estado, o ex-presidente da Indonésia, Ach-
med Sukamo, que morreu aos 69 anos. O
ataride foi trazido de Jacarta para a cidade
natal do fundador da República, por via
aérea.

Milhares de indonésios, chorando, Joga-
vam flores ao passar do cortejo, que era en-
cabeçado pelo atual presidente Suharto. O
governo deu toda atenção possivel ao acon-
tecimento, para evitar que as cerimônias
fossem conduzidas pelos- adeptos de Sukar-
no, que foi deposto pelo Exército em 1965,
acusado de cumplicidade com o comunismo.
Suharto foi ao hospital para apresentar con-
lolénclas à família. Ò Congresso Nacional ti-
nha decidido que Sukamo seria interrogado,
quando sua saúde melhorasse, mas, com sua
morte, o processo deverá ser arquivado. O
ex-vlce-presidente Mohamraed Hatta disse à
Imprensa que a suposta cumlicidade de Su-
karno nunca foi provada. Ratna Sari Dewi,
sua esposa japonesa, disse que ainda conse-
guiu reconhecê-la. antes de morrer.
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Ires
.: "JPor Jayoiy perdoem
tf transtorno! Tínhamos
que fazê-lo. Queríamos
pedir asilo no exterior",
foi a explicação dada
porMassoud Ramidi, de
12 anos, e pelos irmãos
Ali e Hossein Mollazadeh;
aos passageiros do
Boeing-707 seqüestrado.

Além de ameaçarem
com seus revólveres, os
seqüestradores lançaram
gasolina no interior da
cabina garantindo que
se a tripulação não obe*
decesse às ordens incen-
diariam o aparelho:

Os jovens seqüestra-
dores apoderaram-se do
Boeing da companhia
iraniana Iran Air domin*
go pela manhã quandosobrevoavam o trecho
entre Teerã e Abadan
com destino ao Kuwait.
Exigiram que o coman-
dante desviasse a rota
para Bagdá, capital do
Iraque onde pousaramnas primeiras horas de
ontem. Entre os 91 pas-sageiros estava o princi-
pe Chahriar Pahlavi. so-
brinho do Xá do Irã e
oficial da Marinha IniDe-
rial iraniana. Sua pre-sença a bordo não teve
relação com o seqüestro,
informaram as autorida-
des iraquenses depois do
interrogatório com ostrês seqüestradores.

0 governo do Iraque
concedeu asilo a Ali e
Hossein de 18 e 20 anos
e a Massoud antes de'

-j-ampos^ um albanês, dois seqüestros
permitir,o retorno ; do
Boeing a Teerã.
SEGUNDO SEQÜESTRO
—¦ Q albanês Hajji Ha-
san portando uma pisto-
Ia especial para tiro ao
alvo desviou ontem um
Boeing-707 da Pah Ame-
rican World Airways
qué voava de Beirute a
Nova York com 183 pas*
sageiros e tripulação.
Hasan declarou às auto-
ridâades egípcias que
seqüestrara o aparelho"ppr hostilidade à poli-
tica norte-americana im-
perialista" apesar de re*
sidir nos Estados Uni-
dos.

Às 9h40min GMT o pi-loto entrou em contato
com a torre de controle
de Nicósia, Chipre, co*
municando que o avião
seria desviado para o
Cairo. Ao aterrissar na
pista central do Aero-
porto Internacional do
Cairo Hajji Hasan deu
um tiro para o ar orde-
nando aos passageiros e
tripulação que desces-
sem imediatamente. To-
dos obedeceram com ex*
ceção do piloto que con-
tinuava sob a mira da
pistola de Hasan.

•lá na tarde de ontem
o Boeing da PANAM
voava para Roma. De-
pois de permanecer cin-
co horas no Cairo, onde
ficou o seqüestrador Ha-
san de 32 anos, todos ns
passageiros e tripulação
seguiram para Nova
York, o destino do vôo.

Israel rejeita trégua com limites
A primeira-ministra

de Israel rechaçou a
proposta atribuída ao
presidente egípcio Ga-
mal Abdel Nasser sôbre
um cessar fogo condi*
cional por tempo limi*
tado ao longo do Canal
de Suez.

Em seu discurso pro*
nunciado ontem duran*
te a 8a Conferência de
Sinagogas conservado-
ras, Golda Meir defi-
niu a União Soviética
como "o país mais im-
perialista dos tempos

contemporâneos e que
não se detém quando
se trata de derramar o
sangue alheio". Afir-
mou que o governo is-
raelense não interferiria
nos assuntos internos
da Jordânia mesmo se
o líàer guerrilheiro
Yasser Arafat fosse pro-
clamado presidente e
mudasse o nome do pais
para Palestina.

SABOTAGEM •--Do-^
ze oficiais israelenses
morreram na última

Crise na Jordânia cinde
A última crise interna

na Jordânia que deixou
um saldo de quase mil
mortos, entre soldados
jordanianos e comandos
palestinos, acentuou as
divergências entre as or-
ganizações de resistên-
cia.

Odesempenhoda
Frente Popular de Li-
bertação da Palestina
(PPLP) liderada por Cs-
orge Halíache e da Fren-
te Democrática Popular
para a Libertação da Pa-
lestina de Nayef -Dawat-
neh durante a crise ga-
rantiu o aumento de seu
prestígio. A FPLP de
tendência maoista apoia-
da pelo governo do Ira
que converteu-se agora
na organização mais po-

pular nos campos de re-
fugiados apesar de seus
efetivos não ultrapassa-
rem a 1.500 comandos.

Os mil filiados da
FDPLP são em sua maio-
ria intelectuais e muitos
deles não palestinos. Os
homens de Nayef Dawat-
neh, de tendência mar-
xista-leninista, exercem
grande influência sôbre
os jovens e negam-se a
receber qualquer tipo de
pagamento.

A El Fatah, de Yasser
Arafat é um movimento
de tendência socialista
moderada e reúne ele-
mentos baasistas, comu*
nistas, muçulmanos e
nacionalistas. Observa-
dores políticos opin;.m
que a El Fatah está per-
dendo sensivelmente sua

sexta-feira quando co-
mandos da Frente Po-
pular de Libertação da
Palestina (FPLP) expio-
diram uma carga de
granadas no kibutz Pe- '
tach Tikvah, a 16 km
de Telavive, 'informou

o porta-voz da FPLP em
Amã. Acrescentou, que
o prédio onde se encon-
travam os oficiais so-
freu sérios danos. As
autoridades israelenses
não fizeram qualquer
comentário sôbre o in-
cidente,

guerrilhas
óimpatiãem conseqüên-
cia das posições concilia-
tórias com o Rei Hussein
durante o conflito ocor-

-rido na primeira quinze-
na deste mês. Mesmo
assim, a El Fatah conti*
nua sendo a mais rica e
melhor estruturada dis
organizações de resistên*
cia agrupando cerca de
10 mil homens uniformi-
zados e devidamente ar-
mados.

As divergências ideo-
lógicas relativas às táti-
cas mais eficazes na ob-'.ação do objetivo
mum — a libertação da
Palestina, hoje converti*
da no Estado de Israel
— funcionam como di vi-
sor principal entre orga-
nizações de resistência
palestina-

O tribunal

de Sócrates

O Hvro de memórias tle
Fausanias. em que o escritor
romano descreve sua viagem
de turismo à Grécia no sé-
culo segundo da era cristã,
possibilitou a descoberta das
ruínas do tribunal em que o

filósofo Sócrates foi conde-
nado a morte por envenena-
mento (cicuta).

A descoberta se deve a uma
equipe de arqueólogos norle-
americanos, dirigida pelo
professor. Theodore I». Sliear.

ATO. RELIGIOSOS
AO GLORIOSO MENINO

JESUS DE PRAGA
Agradeço a graça alcançada.

CARLOS SCHEH.R. 5893

AO MENINO JESUS DE
PRAGA

A-radfço a graça alcançada.
ADKLÍNA. 16875

A ORAÇÃO CHAGA DO OMBRO
DE JESUS

Agradeço uma graça alcançada.
YEDDA I-EAL, . 1687.

Sio Judas Tadeu e- M«nlno Je-
su* do Praga — agradeço a gra-
«a alcançada Vlctori* Brasil Lan-
(c- Sette. 16871

MISSA DA SAUDADE
0 Pesidente do Tribunal de Justiça, as Associações

do Ministério Público e dos Magistrados convidam as ex*
celentíssimas famílias e amigos de todos os colegas De-
sembargadores, Juizes, Membros do Ministério Público,
funcionários e serventuários da Justiça do Estado da Gua*
nabara para a missa que mandam celebrar na Catedral Me*
rropolifana, no dia 25 de junho, quinta-feira, L <4 no
horas, em intenção da alma de todos os colegas falecidos.

41997

MARIA RITA .ALEMÃ
(MISSA DE 7.° DIA)

As famílias XAVIER DE BRITO, SALE-
MA, VIEIRA DA CUNHA e de JOÃO CÂN-
DIDO DE ANDRADE DANTAS e JOSÉ CAR-
LOS LEBEIS SOARES agradecem as mani-
festações de pesar por ocasião do falecimen-
to da saudosa prima e amiga MARIA RITA
e convidam parentes e amigos para a missa
que, em sufrágio da sua alma, mandam ce-
lebrar no próximo dia 24 do corrente mês —
quarta feira — às dez horas, na Matriz de
São Judas Tadeu à Rua Cosme Velho, 498.
Antecipadamente agradecem o compareci-
mento de todos a esse ato de fé cristã.

25932
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Além da força e da técnica,
do preparo e do talento,
da torcida e da tradição,

o brasileiro tinha alguma
coisa a mais: fé.
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A Taça Jules Rimet, que

hoje chega com os jogado-
res brasileiros, ficará expôs-
ta ao público, a partir de
amanhã e durante uma se-
mana no saguão do Banco
do Estado da Guanabara, na
Avenida Nilo Peçanha.

Chegada 110 Galeão» dejiéis ;,
o cortejo até o HolelS ^i!
ein Copacabana. Os v=> r /^
jogadores ein -carro aberto,
os batedores na frente.
Na Rio Branco é cfue^;
festa vai ser maior: uni | $
carnaval, com escolas;
de samba e tudo. f£fôgS;'. '¦'; *
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x4 venda de bandeiras

foi uni ótimo negócio
Mais de mil bandeiras, do Brasn c r/e tocros os

clubes do Rio e de São Paulo, ioiam vendidas na
Tijuea, durante as comemorações da vitória do Bra-
sil, a preços que variavam entre Cr$ 5,00 e Cr$ 10,00.
O vendedor, que tinha armado um pedestal em frente
ao cinema América, na Praça Saenz Pena, abandonou
tudo no local, depois de terminado seu estoque, o re-
íolveu se juntar aos grupos que comemoravam a con-
Qtiista definitiva da Jules Rimet. Na Praça Saenz
Peiia desfilaram dezenas de blocos carnavalescos e
mais de cinco mil pessoas saíram à rua, para festejar.

A POSIÇÃO DAS ESCOLAS

NA FESTA DA AVENIDA

1. Pres. Vargas — Banda dos Fuzileiros
Navais

2. Alfândega — Salgueiro
3. Buenos Aires — Portela

Rosário — Vila Isabeli>
5. Ouvidor — Império Serrano

7 de Setembro — Mangueira
Assembléia — Unidos de Padre

Miguel
São José — Mocidade

Independente
dc Padre Miguel

Me/vin Jones — Unidos de São Carlos
10 Almirante Barroso — Imperatriz

Leopoldinense
11 Heitor de Mello — Unidos de

Manguinhos
12. Araújo Porto Alegre — Unidos de

Jacarepaquà
13 Santa Luzia — Unidos de

Jacarèzinho

A seleção brasileira alegará 5ip7«*
ao Rio, às lBhãOniln. Em .«órljêJoatratM
vessará toda a cidade,'onde o povo já.'
prepara o Carnaval: todas as escolas ,
de samba estarão nas ruas. A banda de
fuzileiros navais,; de 'branco, vai hòme-
nagear os: trícanipeões-, do mundo com1.
o Toque d_ Vitorio ve. a Marcho do Se-
leçSo. A-Âvehidav ítjo Branco estará.;
decorada com fafaças > festões de''25'
metros de altura. Um'painel será
colocado no Galeão pelo Con-eio Aéreo
Nacional, que também soltará balões de
hidrogênio.

O governador Negrão de Lima, o
Secretário de Turismo Levi Neves, o
presidente da CBD, João Havelange, e
outras autoridades vão recepcionar os
jogadores. O avião estacionará longe
da estação de passageiros que ficará
fechada, e o desembarque será feito no
Terminal n.° 10, em homenagem a Pèlé
— camisa 10. Na pista de operações do
Correio Aéreo Nacional serão lançados
os.quatro balões de hidrogênio, pelo
chefe da delegação nacional, brigadeiro
Jerônimo Bastos. Do Galeão sairá o
cortejo.

-vífeí" Os-.banfos- dos Jogadores brasileiros,
, - protegidos por soldados da Polícia Mi-

litar, farão o seguinte trajeto:' Galeão,
Avenida Brasil, Avenida Francisco Bi-

' calhOj^Avenida Presidente Vargas,.Ave-
nida Rio Branco, Praia do Flamengo,
Praia de Botafogo; Túnel Novo; Aveni-

, d^! Prihceía Isabeí até o Hotel'Pláza.
¦ A Avônidà Ãio. Bíariço já está; com 7

faixas, em toda á sua extensão,:a"par-'tir da Avenida Presidente Vargas, com
• os dlzeres: A Guanabara saúda o glo-

riosa se{eçõo campeã; O Brasil agra-
dece a torcida ineaãcana. Glória aos
trícanipeões do mundo; Salve os Cam-
peões; O Rio soúda o futebol campeão;
Viua o Brasil; As escolas de samba saú-'
dam os tricampeões.

A decoração da Rio Branco come-
çou ontem à noite. Diante da imppssi-
bilidade de colocar postes — não há
tempo para secagem do cimento — a
Secretaria de Turismo resolveu apenas
pendurar as faixas e festões verde-
amarelos, além de fazer a iluminação. O
secretário Levy Neves . espera que os
donos de escritórios, nas Avenidas Pre-
sidente Vargas e Rio Branco, deixem
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. -as luzes acesas e colaborem'com osfes-

tejos, jogando das janelas papeis picados ¦¦
è serpentinas, quando passar a seleção.
Em todos os arraiais haverá Carnaval,
com transmissão de sambas pelos auto-
falantes;

As escolas chegarão à Avenida às
•_Çhv.. Cada uma ficará localizada, com

,. a bateria, os .estandartes e'seus çòmpo-
nantes, nihría transversal à Avenida
Rio Branco, da Rua da Alfândega até a
Rua Santa Luzia. Na esquina da Ave-
nida Presidente Vargas ficará a Banda
dos Fuzileiros Navais, que tocará o To-
que da Vitória e a Marcha da Seleção
quando os jogadores passarem.

As escolas não acompanharão o
cortejo. Depois que os carros passarem
a avenida será interditada ao tráfego
para que o povo possa fazer seu Car-
naval. O policiamento, feito por 5 mil
homens, do Galeão até a Avenida Bra-
sil, da Praça da República até o Obelis-
co, e na Zona Sul, Castelinho, será
mantido depois do cortejo. Ao todo es-
tarão na avenida cerca de 2.500 sam-

blstas, todos fantasiados, conduzidos
por 42 ônibus da Secretaria de Turis-
mi.

Em reunião realizada ontem, entre
a Secretaria e os representantes de tô-
das as escolas, ficou resolvido que as
baterias, as porta-bandeiras e os mestres-
salas homenagearão os jogadores à me-
dida que eles atravessarem a Avenida
Rio Branco. Os torcedores dos times
de futebol comparecerão com as ban-
deiras de seus clubes e os blocos carna-
valescos — Bafo da Onça, Cacique de
Ramos e outros —, também estarão nos
festejos, com seus componentes fanta-
ciados.

A Petrobrás jogará, dos edifícios,
onze toneladas de papéis picados — to-
dos verdes, amarelos ou listrados com
as duas cores. O Comando da III Zo-
na Aérea está convocando todos os mi-
litares, que se acham incluidos no es-
quema de segurança do programa de
recepção aos tricampeões do mundo,
para comparecerem ao Quartel General
da III Zona Aérea hoje, às lOh da ma-
nhã.

Em Brasília, ao meio-dia, o primeiro abraço
Os tricampeões mundiais de futebol

deverão chegar em Brasília ao meio-dia
cie hoje e participarão da maior concen-
tração popular que já houve na cidade,,
Ainda no aeroporto, a delegação brasi-
lelra será recebida -por Hélio, Prates, go»
vernador de Brasília, que acompanhará
os ca-mpeõeu ao centro da cidade, em
carro aberto do Corpo de Bombeiros, dés-
filando pela Avenida W-3 e pelo Eixo Ro-
dovlário até atingir a Praça dos Três Po-
deres, onde estará concentrada a popu-
mção. O cortejo vai parar em frente ao
Palácio do Planalto, onde os jogadores e
dirigentes descerão das viaturas e, su-
bindo a rampa de acesso, serão recebidos
pelo presidente Mediei na porta de en-
trada do^mlácio. No Salão Nobre do Pa-
lácio do Planalto, a seleção participará
de uma breve cerimônia do lançamento
de um selo comemorativo. Ao fim da po-
lenidade, o presidente da República con-
duzirá os jogadores campeões ao parlató-
rio que existe na frente do palácio e dali
os craques vão exibir a taça Jules Rimet
ao povo. Esta será a quarta vez que b
pnrlatório do Palácio do Planalto será
usado em cerimônias públicas: a primeira
foi na inauguração da cidade; a segun-
dn, na posse de Jânio Quadros: a ter-
ceira, igualmente na posse de Médlcl.

Depois da recepção no Planalto, o pre-
sidente da República cumprirá sua pro-
messa feita na ocasião do embarque* da
«t-leção para- o México: em carros espe-
ciais, os campeões serão conduzidos pelo
próprio presidente Mediei ao Palácio da,
Alvorada, para o AJmôço da Vitória, que
contará com cèr™ de 200 pessoas. Depois
do almoço a seleção sesuirá para a Gua-
nauara, possivelmente às 15h.

Para que o povo de Brasília passa
participar de todas as homenagens aos
jogadores campeões, todas as lojas da ei-

dade serão fechadas uma hora antes da
chegada da seleção. Bancos e repartições

j públicas não abrlrip durante todo o dia" 
dé hoje. Das cidades -satélites e do in-
terior começaram, desde ontem, a chegar
caravanas de torcedores.
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Presente paulista:

25 automóveis
, O prefeito da cidade de São Pau-

ia, Salim Maluf, começou ontem a cumprir
uma; promessa feita.aos jogadores: sua
primeira providência do dia foi encami-
nhar ô projeto de compra de 25 auto-
móveis Volkswagen. O prefeito prome-
tia de inicio dar os automóveis apenas
aos jogadores e a Zagalo. Mas ontem
resolveu homenagear também o prepa-
rador físico Admildo Çhirol e o massa-
glsta Mário Américo, que acompanha a
seleção brasileira desde a Copa de 1950

. íjr Mário Américo é um grande lu-
tador e entusiasta de nosso futebol.

Também o governador do Estado,
Abreu Sodré, vai presentear os trieam-
peões: cada1 membro da delegação rece-
berá uma miniatura da Taça Jules Ri-
niet em ouro maciço.

E Sab Paulo vai homenagear tam-
bém o México, dando o nome de Viaduto
Guadajajara à obra que está sendo cons-
truida'sobre a Avenida Radial Oeste, li-
gando o Largo Ubirajara ao Largo ds
São José do Belém.

Três do tri
em Niterói

, O governador Geremias Fontes va)
receber, hoje, à noite, no palanque ar-

mado na Praça Ararlbóla, os três tri-
campeões nascidos no Estado do Rio: Jair-
zinho, Gérson e Roberto.

.Os três jogadores chegarão a Niterói
em lancha especial do Salvamar e, além
do governador, estarão presentes para
recebê-los, o comandante da II Brigada
de Infantaria, general Alberto Carlos de
Mendonça Lima e o prefeito da capital
gr, Emílio Abunahman.

Os jogadores do Estado do Rio que
Integram a seleção brasileira vão receber
a "Medalha Nilo Peçanha", a mais alta
condecoração fluminense. As duas filhas
de Gérson, Patrícia e Crlstiane, vão ga-
nhar cadernetas de poupança da CO-
DERJ, o mesmo acontecendo com Ricardo
e Cláudia, filhos de Roberto. A cader-
neta que caberia a Jairzinho, que é sol-
teiro, será entregue à sua mãe. O gover-
nador Geremias Fontes vai dar, também,
aos três jogadores, lotes de terrenos da
Flumltur, em Araruama, homenagens
estas que serão realizadas, em separa-
do, em data ainda a ser convencionada
pelo Cerimonial do Palácio Nilo Peçanha.

No palanque oficial, os jogadores re-
ceberão os presentes e, em seguida des-
(liarão em carro aberto pela Avenida
Amaral Peixoto, seguindo pela Marquês
de Paraná,' Rua Miguel de Frias e Praia
de Icaral, até a Reitoria da Universidade
Federal Fluminense.

Porto Alegre
espera gaúcho

Porto Alegre já está preparada para
receber o único trlcampeáo gaúcho, Eve-

raldo. Desde ontem, a maioria das lojas
do centro colocaram enormes retratos do
'zagueiro do Grêmio em suas portas. As-
sim que retornar a sua cidade, Everal-
do será recebido pelo prefeito Thelmo
Thompson Flores que lhe entregará uma
réplica da Jules Rimet. No dia de sua
chegada — ainda não marcado — o
comércio fechará para recebê-lo ft Eve-
raldo ganhará um Dodge Dart. Os depu-
tados estaduais, que antes da Copa não
conseguiram um entendimento para ho-
menagear o craque gaúcho — ¦ Everaldo
é do Grêmio e os adeptos do Internado-
nal jamais permitiriam esta homenagem
— resolveram, após a vitória de domin-
go, saudá-lo numa sessão solene da As-
sembléla.

A esposa de Everaldo viajou hoje pa-
ra o Rio, a fim de receber o campeão.

Almoço para o
tri e o vice

Depois de se reunir com o ministro
Jarbos Passarinho, o presidente Garras-
tazu Mediei decidiu que fará, ainda esta
semana, no Palácio Laranjeiras, na Gua-
nabara, um grande almoço com os tri-
campeões. Ficou decidido também que os
vice-campeões de basquetebol almoçarão
no Palácio da Alvorada com o presidente,
na próxima segunda-feira, dia 29. Para
a recepção de hoje aos campeões de fu-
tebol, o presidente da CBD, João Havelnn-
ge, chegará a Brasília às Uh20mln, onde
será recebido pelo ministro Passarinho.

O trânsito muda para
deixar trajeto livre

O Departamento de Trânsito resolveu Interditar o .
tráfego numa das pistas da Presidente Vargas — a in-
terna, de descid» —. na Avenida Rio Branco, depois da
passagem do cortejo, e na Avenida Princesa Isabel, em
Copacabana. São as seguintes as modificações no trá-
fe^o. à partir das sete horas de hoje:

Na zona da Central do Brasil — interdição da Presi-
dente Vargas na alameda interna, de descida, entre a
Rua do Santana e Avenida Rio Branco. O tráfego será
desviado pela pista junto às edificações.

Na Avenida Rio Branco — interdição entre Presi-
dente Vargas c o Obelisco, após a passagem do cortejo.
O tráfego será desviado da seguinte maneira: os carros
procedentes da Presidente Vargas, para a Zona Sul, po-
(leráo seguir pela Avenida Passos ou pela Rua Uruguaia-
na. Os que vierem da Praça Mauá poderão seguir pela
Rua do Acre, pegando depois a Rita Urugualana ou do-
brar à esquerda, na Presidente Vargas, atingindo à Ave-
nida Alfredo Agache. Na Zona Sul — interdição do trá-
fego na Avenida Princesa Isabel, entre a Praça Demé-
trio Ribeiro e a Rua Ministro Viveiros de Castro. Inversão
da mão na direção da Avenida Prado Júnior, entre Demé-
trio Ribeiro e Viveiros de Castro. Os coletivos com des-
¦no ao Leme irão pela Praça Demétrio Ribeiro, Avenid»-
Prado Júnior e Nossa Senhora de Copacabana. O esta-
cionamento na Avenida Princesa Isabel, no treclio inter-
ditado, ficará proibido.

Tráfego aéreo
O trafego aéreo no Galeão será interditado hoje, uma

hora antes da chegada da seleção. Os aviões com des-
tino à Guanabara, no período entre 15 e 16 horas, ene-
garão com atraso.

Mediei já decretou

o feriado nacional
O Presidente Garrastazu Mediei decretou

feriado nacional hoje, em todo o país. O decreto,
de número 66.766, íoi assinado para que todos
possam comemorar a vitória dp Brasil e assistir

à chegada dos jogadores. O texto do decreto:
"O presidente da República, usando da atri-

buiçSo que lhe confere o artigo 81, item 3, da
Constituição:

considerando o alcance da conquista pela
Seleção Brasileira de Futebol da Taça Jules
Rimet.

considerando o intenso júbilo i(„-â essa
vitória traz para o povo brasileiro,

considerando a necessidade de dar a todos
os brasileiros a possibilidade de celebrar condig-
namente a vitória e de manifestar seu regozijo
pelo regresso dos campeões, decreta:

Artigo l.o — fica suspenso o I trabalho em
todo o território nadonal no dia 23 de junho de
1970. exceto as atividades essenciais.

Artigo 2.° — Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília. 22 de junho de 1970. Emílio G.
Mediei, Presidente da República."

Uma bola da Copa na
mesa do governador

Ninguém sabe quem colocou, em cima da mesa
do governador Negrão de Lima, uma bola preta e
branca, com o desenho da Taça Jules Rimei. Mas tam-
bém ninguém tirou a bola de lá.

O governador da Guanabara despachou normal-
mente, ontem, comentando muito o resultado do jogo.
Por causa do ponto facultativo decretado, nenhum
funcionário foi trabalhar, o que obrigou o chefe da
Casa Civil, Júlio Catalano, a baixar portaria esclare-
cendo que quando o ponto fòr facultativo os funcio-
nários deverão comparecer ao trabalho, e que a dis-
pensa "fica a cargo dos chefes de serviço".

Hoje à tarde o governador Negrão de Lima e to-
dos os secretários de Estado vão esperar, no Aero-
porto.do Galeão, a chegada da seleção brasileira. Logo
depois, em helicóptero, o governador da Guanabara
vai até o terraço do Banco do Estado da Guanabara,
na Avenida Nilo Peçanha, e, em seguida, a pé. até
o Teatro Municipal, de onde assistirá ao desfile dos
jogadores, em carro aberto.

O presidente da CBD, João Havelange, mandou
ontem convites especiais para os familiares de todos
os jogadores, que serão os únicos a entrar nas pistas
do aeroporto. Batedores da Marinha, Exército e Aero-
náutica seguirão na frente do cortejo, do Galeão até a
Avenida Princesa Isabel.

No final do expediente de ontem o governador Ne-
grão de Lima disse que pelas demonstrações de entu-
siasmo que já viu espera uma "homenagem sem pre-
cedentes aos jogadores da seleção". O governo da
Guanabara está estudando uma maneira de homena-
gear a seleção e já foi sugerido que um dos conjun-
tos habitacionais do Estado passe a se chamar "Con-
junto Guadalajara".
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Nós estamos felizes por ter
cooperado para êste sucesso.

Afinal, durante meses,
participamos ativamente da
campanha do empresariado^
nacional para arrecadação!
de recursos destinados à
seleção brasileira.

Valeu a pena o esforço
de todos.

Aí está a Jules Rimet
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para sempre no Brasil.
Durante 40 anos ela esteve em
cinco mãos diferentes.

Mas não resistiu ao charme,
à beleza e ao veneno do
nosso futebol.

Enfim, sós.
Ela e noventa milhões de
brasileiros.
Parabéns, rapazes!
Parabéns, Brasil!

sá,

UNIÁO DE BANCOS BRASILEIROS
cB

ESTIMEIMTO OO BRASIL

credibrás ® financeira do brasil
au ai jfc.umt.fgu: —»—--——



12 CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, 3.» feira, 23 de junho de 1970 1.8 CADERNO

Ministros falam desta
Copaslembrapi oiitep

O ministro Jarbas Passarinho, d.»
Educação, disse que o Brasiléuma
"figura de primeira grandeza-no ce-
nário esportivo mundial,' não ape-
nas pelo campeonato mundial de fu-
tebol mas também pelo'vicè-cam-
peonato de basquete".' Lembrou • a
presença de Garrincha nas.outras
Copas, e a importância da conqúis-
ta definitiva da Jules :Rimet "como
fator para despertar,' nos jovens, o
interesse pelo esporte": : '"

Além do prestígio interriacio-
nal conquistado, os tricámpeões do
mundo prestaram um serviço ao.
Brasil atraindo a atenção dos jovens
para a prática da educação física
e.do atletismo, como íator de valo-
rização individual e integração so-
ciai.

O ministro do Trabalho, Júlio
Barata, disse que "a batalha do Bra-
«il pelo desenvolvimento será ganha
da mesma maneira que foi o cam-
peonato de futebol: combinando o
entusiasmo e a lógica, a paixão e o
raciocínio". Marcus Vinícius Prat-
tini, da Indústria e do Comércio,
concordou com o ministro do Tra-
balho: para éle a vitória no México
é "um exemplo para 09 brasileiros
n» luta pelo desenvolvimento".

O ministro Cirne Lima, da Agri-
cultura, lembrou o trabalho de Eve-
raldo, o gaúcho da seleção:

Vibrei com a atuação serena
t perfeita de Everaldo, embora seja
torcedor do Colorado, no Rio Gran-
dt do Sul. Que chegue nas cidades

é nos campos .a^atógria da vitória,
como.um presságio do Brasil que
sonhamos: tranqüilo li poderoso.'.

Costa'Cavalcanti, mínistroidó.in-!
terior, viu na cq^iuista' da Jules jji«".

. met "a demonstração, do valor ;dov
homem brasileiro":.; ...'¦

— A nossa'equipe'eía realmeh;.'': te .'irresistível por causa'do seuper-
feito espírito de 'disciplina. força da
vontade é:solidariedade mútua..,.-'.'¦

O nitaistró das Comunicaçoe*
Higino Corsétii," disse que a conquis-
ta da Copa "significa para o Brasil
o valor de todo o povo, que cada
dia mais cresce e se impõe ao res-
peito dos demais povos do mundo".

A Associação Brasileira de Im-
prensa telegrafou ao presidente da
CBD e ao presidente Garrastazu Mé-
dici, pela vitória do Brasil no Cam-
peonato Mundial. O texto do tele-
grama: ,

— A Associação Brasileira de
Imprensa e o seu presidente, parce-
las da alegria que tomou conta do
Brasil, com a conquista definitiva
da Taça Jules Rimet, trazem a V.
Exa., suas congratulações pela atua-
ção do Governo brasileiro que, em
nenhum momento, deixou de incen-
livar a nossa seleção. A essa deci-
siva contribuição para o desporto
brasileiro atribuímos grande valor.
Nessa arrancada para a vitória do
Brasil o Governo esteve com o povo.

O governador de Minas Gerais,
Israel Pinheiro, também enviou men-
sagem aos campeões do mundo, di-
zendo que a conquista do troféu "só

: vafi.atímentar, no brasileiro, o senti-
í atento de nacionalidade" e que sua
saudação se estende também aos que
conquistaram a vitória em 1958 e

11982".
O governador Negrão de Lima,

no fim do expediente de ontem, tam-
,.bém, dirigiu aos jogadores da selef
çao brasileira uma saudação: "O go-

;'vêaio'da Guanabara',dirige aos tri-
campeões mundiais de futebol uma
-calorosa saudação de entusiasmo e" 
alegria pela vitória brilhantemente
consagrada nos campos mexicanos.
Foi-um triunfo completo, feito de
técnica, arte, disciplina, garra ,:e
emoção, estabelecendo definitiva-
mente a superioridade do futebol
brasileiro na competição internado-
nal. A gloriosa seleção do Rei'Pele
atingiu tão a fundo o orgulhoso sen-
timehto de brásilidadê de nosso po-
vo que as comemorações da con-
quista da Taça Jules Rimet, em todo
o País, assumiram as características
de uma autêntjça vibração pátrióti-
ca. Poucas;vêíes se terá assistido a
um tão comovente espetáculo ,de
identificação entre a incontida exal-
tação popular e o espírito pivico da
gente.brasileira."A nossa Bandeira,
que se fêz presente em cada expan-
são de júbilo; foi o símbolo dessa
aliança ideal; ;dé que participaram
brasileiros dé. todas as idades, e nl-
veis sociais. Na verdade, a equipe
tricampeã, do mundo "merece não só
a gratidão do generoso povo deste
Pais, mas, tambényüm lugar relê-
vante e permanente na história da
afirmação nacional."

Mensagem de Nixòn
é para o povo

e toda a seleção
O presidente Richard Nixon, dos

Estados Unidos, também enviou
mensagem de felicitações aos joga-
dores e ao povo brasileiro, pela vi-
tória na Copa ào Mundo, através de
telegrama ao presidente Mediei:

— Peço aceitar minhas congra-
ttilações pessoais pela excepcional
vitória do Brasil no Campeonato
Mundial de Futebol. Os feitos do
selecionado brasileiro, ao conquistar
a Taça Jules Rimet, são um tributo
k maestria individual e coletiva dos
jogadores e ao apoio entusiástico do
povo brasileiro à sua equipe. Pele,
Jair, Tostão, Rivelino e seus com-
panheiros provaram mais uma vez

que são os reis do futebol. Since-
ramente, Richard Nixon.

A Embaixada americana no Bra-
sil, através do Encarregado de Ne-
gócios, sr. C. A. Boonstra, enviou
telegrama de felicitações ao pre-

sidente da CBD, João Havelange, e
an técnico Zagalo, dizendo que sua
mensagem transmitia, também, a
alegria do embaixador' Charles Bur-
ke Elbrick, atualmente nos Estados
Unidos, pela vitória do Brasil.

Festa em Lisboa após a vitória
Em Lisboa, grupos de brasileiros

fizeram um carnaval pelas ruas,
após a vitória do Brasil. Com ban-
deiras, eles foram até a Praça D. Pe-
dro IV (Pedro I no Brasil). De-
pois, o grupo subiu pela Avenida

da Liberdade, de onde d trânsito
chegou a ser desviado.

Muitos portugueses juntaram-se
ao grupo — de mais de mil pes-
soas. Apareceu até um cartaz: "Bra-
sil, campeão de 70. Portugal, cam-
peão de 74."

duvidarquem
do desenvolvimento
daamazônia
vai entrar pelo cano
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Basta dar uma olhada na tubulação
do Terminal Fluvial

de Manaus que a ESSO
construiu no Amazonas.
São 6 tanques da
armazenamento.
Para gasolina, óleo
diesel, gasolina de
aviação, querosene e

querosene jato.
Um respeitável reservatório

com um fluxo de enchimento de
1.200 litros por minuto. •

A máquina do progresso do Amazonas
também não pode parar.
Combustível não falta. Nem vontade.
Os pessimistas que se cuidem.

Quem duvidar do desenvolvimento está
arriscado a entrar por um cano. Descomunal. ,

É só olhar para o Terminal da ESSO em
Manaus para ter certeza. "Esso"
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No palácio, Mediei deu
a ordem, hoje vale tudo

Eram umas 30 pessoas — minis-
tros, assessores, senhoras, crianças
— em volta da televisão, No meio
da roda, de camisa esporte, sorrindo
c tempo todo, o presidente.

GJockner, no meio do campo, er-
gue os braços e apita: terminou. As
pessoas se abraçam, gritam, as
crianças pulam no meio da sala. O
presidente chama um assessor e pe-
de uma ligação com o México. O
assessor sai. Do lado de fora, che-
gam os ruídos do carnaval e das
buzinas. Em poucos minutos é uma
multidão cantando, gritando, car-
naval. >

O presidente dá outra ordem:
Abre o portão, deixa entrar.

Hoje vale, tudo.
O carnaval Invade os bonitos jar-

dins do palácio. Os netos do presi-
dente entram no meio do bloco, se-
gurando bandeiras. Na porta, a avó,
dona Scyla, ri e chow, a bandeira
na mão. Um barulho, terrível.

Presidente, a ligação do Mé-
xico.

Mediei atravessa a sala corren-
do, rindo.

— Alô, quero falar com o Pele.

Aqui é o Jerônimo Bastos,
presidente.

Olá, brigadeiro. Olhe, um
grande abraço para vocês e para os
jogadores. Isto é uma coisa sensa-
cional, ouviu? E olha, Jerônimo,
4 x 1 era o meu placar. Agradece a
eles por isso tambéni. Muito obri-
gado. Eu sempre tive muita con-
fiança nesta seleção. Um grande
abraço.

—r Obrigado, presidente. Olhe,
o Pele está aqui, vai falar. Um
abraço.

A voz do aparelho já é dc Pclé:
Gostou, presidente?
Fala, imperado.' do Brasil. Eu

sou o presidente, você é o rei, o
rei Pele.

Estão muito emocionados, o pre-
sidente e o rei, quando um defeito
técnico interrompe a ligação. A re-
ligação vai demorar. Mediei perce-
be a barulheira que o povo fazia' nos
jardins. Vai até a frente do palácio
e a multidão delira quando o vê.
O presidente desce as escadas cor-
rendo, no caminho pega uma ban-
deira e se mistura. Durante três mi-
mitos, recebe todos os abraços, grita
èle também, é arrastado para o meio
do bloco. Nessa hora, os auxiliares

interferem, vão buscar o presidente
que, eufórico do jeito que está, vai
acabar machucado. Mediei volta pa-
ra o interior do palácio, vermelho,
ri muito, a camisa amarrotada. O
presidente quer é falar com o Pele.

Olha presidente, a ligação de
novo.

Majs uma corrida para o telefo-
ne, deixando sem pedir licença o
grupo de ministros e amigos com
quem conversava.

Alô! Pele!
Alô, presidente! Pode falar.
Olha, essa foi uma das maio-

res glórias que vocês poderiam dar
ao Brasil, ouviu Pele? Um grande
abraço para vocês todos. E dá um
abraço no Carlos Alberto, nosso
grande capitão. Outro pro Coutinho
que deu esse preparo ffsico a vocês.;
lOlha," outro abraço pro Everaldo,
que é do Grêmio. E também pro
Brito, que é do Flamengo. Um gran-
de abraço Pele, muito obrigado.

Pele se despede e desliga,
No fim da noite, acabado o jan-

tar, o palácio já está calmo. As cri-
ancas e dona Scyla foram dormir.

Na sala,, o presidente assiste ao
vidèo tape.

Fim de festa, cinco mortos
Domingo, quando as festas aca-

baram, as estatísticas registravam:
cinco pessoas morreram no Rio e 498
outras ficaram feridas. As clínicas
particulares, especializadas em do-
cnças do coração, atenderam deze"
nas de pessoas,

Na Rua Getúlio, em Todos os
Santos, Alexandre Luiz, de um ano,
dormia. Gol de Pele. Um mortei-
ro entrou pela janela c explodiu em
cima' de seu berço. Seu pai, Luiz
Lopes, levou-o para o Hospital Sal-
gado Filho, onde Alexandre já che-
gou morto. José da Silva Santos
andava de bicicleta no Largo do En-
cantado, logo depois do jogo. Foi
atropelado pelo ônibus da linha
Gardênia—Saens Pena — chapa ...
80-28*90. Morreu na mesa de ope-

\ rações do Hospital Salgado Filho.
Jorge Raimundo Lasatori também
foi atropelado. Uma ambulância do
Hospital Rocha Maia levou-o para o
Hospital Miguel Couto, onde cie
morreu- ao dar entrada. Jorse foi
atropelado na Praia de Botafogo,
cm frente à Igreja da Imaculada
Conceição. Duas pessoas morreram
do coração, durante o jogo. Uma

• ' delas, Alberto Jordão, de 58 anos,
morreu quando a equipe do Pron-
1ncor de Copacabana chegava em
sua casa.

A maioria das pessoas ferida-,
atendidas nos hospitais, estavam
queimadas. Zélia Nunes de Castro,
por exemplo, perdeu a mão direita:
depois do jogo tentou soltar um
morteiro mas segurou-o pelo lado
errado^ Foi atendida no Hospital
Getúlio Vargas, na .Penha. Zélia
tem 15 anos. Outros foram feridos
a bala. Ccdilia Pessoa Barreiro está
internada no Hospital Souza Aguiar,
Seu pai, Emerson Pessoa Barreiro,
comemorava a vitória dando tiros
para o ar. Uma das balas atingiu o
pescoço de sua filha. O menino
João Batista.de Oliveira, de 12 anos,
foi baleado por um soldado da Po-
llcia Militar que procurava evitar
que êle e outros meninos continuas-
sem atirando bombas no seu carrro.
Depois de ferir o menino, o PM
fugiu.

A estatística- geral do Hospital
Souza Aguiar registrou 50 feridos
em acidentes de trânsito, 12 baicr
dos, 2 feridos a faca, 27 queimados,
três doentes do coração e 101 aten-

.dimentos diversos. No Hospital Mi-
guel Couto foram atendidos 48 bê-
bados, 29 feridos em acidentes de
trânsito, 17 queimados, dois feridos
à bala, cinco doentes do coração, e
137 casos diversos. No Hospital Ge-
túlio Vargas, 15 bêbados, 18 atro-
pelados, 8 doentes do coração, 27
queimados e 66 casos diversos. No
Carlos Chagas: 12 queimados, 16
atropelados e 22 casos diversos.

São Paulo
Em São Paulo, cinco mortos.

Desses, pelo, menos dois morreram
por causa das comemorações. Os ou-
tros três casos estão sendo investi-
gados pela polícia, não se sabendo
ainda se tiveram ou não ligação com
a festa da vitória.

Em Osasco, José Fugio Mori di-
rigia-sua perua — chapa SG 14-53
— cheia de estudantes. Na esquina
da Rua Primitiva com. Floresta o
carro desgovernou-se e .bateu num
poste. Silvio Antônio Silveira Si-
queira, dc 20 anos, e Maurício Clóvis
Diniz, dc 16 anos,, morreram no lo-
cal. Homero Munhoz, Eduardo
Francisco Rcch c o motorista fica-
ram feridos e foram atendidos no
Hospital das Clinicas.

Na Rua Cândido Espinheira, 662,
no Pacaembu, a policia encontrou o
corpo de Luís Henrique de Oliveira,
de 40 anos. Na Alameda Cleveland
330, foi encontrado um outro corpo,
ainda não identificado, com um gol-
pe de faca na barriga. O terceiro
corpo' foi achado em frente ao Hos-
pilai das Clínicas, com um tiro na
narina direita c outro nas costas.
Ainda não foi identificado e a poli-
ria acredita que não tenha sido mor-
Io. ali, pois foiam encontrados ves-
tígios de maio em sua roupa.

Maria Arquimina Lopes de
Afonso Cancela saiu para comemo-
rar a vitória e, quando voltou, des-
cobriu que sua casa tinha sido ar-
rombada. Os assaltantes levaram
415 cruzeiros em dinheiro, jóias no
valor de 3 mil cruzeiros e alguns
aparelhos eletrodomésticos. Maria
mora na Rua Califórnia, 1.246, no
Brooklin.

Belo Horizonte
Em Belo Horizonte foram aten-

didas 250 pessoas no Pronto Socorro

mas' nenhuma morte foi registrada.
A maioria das pessoas atendidas es-
tavam queimadas por fogos de artifí-
cio. Nos hospitais especializados em
doenças do coração o movimento
também foi muito grande.

O Corpo de Bombeiros foi cha-
mado para atender quatro grandes
incêndios. E a polícia chamada pa-
ra resolver dezenas de casos de ãs-
saltos. Um deles de solução simples:
dois homens armados invadiram
uma casa, ameaçaram seus mora-
dores e levaram a televisão Mais
nada. Os policiais 

""têm certeza que
a televisão poderá ser achada cm
bom estado em qualquer das fave-
las da cidade. .

Recife

Três pessoas morreram e deze-
n?s de outras ficaram feridas em Re-
cife, durante a festa da vitória. Os
mortos: Antônio Cordeiro Wander-
ley Filho, comerciante, dava tiros
para. o ar. Uma das balas acertou
sua cabeça: morreu logo depois de
chegar ao pronto-socorro; João Wan-
derley da Costa Lima, aarônomo,
diretor do Departamento de Ferti-
lidado dó Solo, do Ministério1' da
Acricultura e da SUDENE, teve um
colapso; Madalena Maria, dona. de
um bar, matou um de seus freguc-
ses ciuando o jogo ainda não havia
terminado. Entre os acidentados, o
delegado rie Costumes Mário Aten-
car, que se queimou com fogos.

Fortaleza
Antônio da Silva dirigia seu ca-

mlnhão. com algumas vacas, e ou*
via o jogo. Perto de Sobral atra-
vessou uma linha de trem sem près-
tar muita atenção. Era hora do
trem passar. Seu caminhão foi pai-
tido ao meio. Quatro vacas morre-
ram mas Antônio sobreviveu, feri-
dc e assustado.

Na Avenida Beira-Mar, .José
Raimundo, funcionário estadual, ícz
uma promessa: se o Brasil ganhasse
êle nunca mais beberia. Resistiu até
o quarto gol, quando bebeu uma
garrafa de cerveja pelo gargalo, rie
uma só vez, e desmaiou. Passou o
resto do dia no hospital.

Uma noite dedicada à torcida
O Teatro Municipal vai dedicar

a torcida brasileira o espetáculo rie
amanhã, às 21 horas, com seu cor-
po rie baile. A-partir das 10 horas
ria manhã a bilheteria do Teatro es-
tara distribuindo gratuitamente os
convites. O programa consta dos se-
guintes números: Arlequinadas, com
Ivone Mayer e o corpo do baile, Tas
de Trois, com Rçnato Magalhães, He-
lena Lobato e Davi Dupré, e Contra-
ponto, concerto para piano e orques-

Ira. dc Elba Nogueira, com- música
rie Heckcl Tavares.

O Pas de Trois é uma riança mo-
rierna com coreografia de Renato
Magalhães, enquanto as Arlequina-
das são um número clássico. O espe-
táculo já estava programado, mas
diante da vitória da seleção brasi-
leira o diretor do teatro, Vieira de
Melo, resolveu oferecè-lo ao povo.
Não será exigido, amanhã, o traje
passeio completo.

Uma série rie três selos, com as
jogadas mais importantes das Co-
pas de 1958, 1962 e 1970, será lan-
cada dentro de alguns dias, em hn-
menagem à seleção: o primeiro mos-
tra o jogador Belini levantando a
Taça. na Suécia, o segundo uma jo-
gada dc Garrincha e o terceiro Pclé,
Tottão e Jair comemorando um gol,
abraçados. O carimbo Vamos Bus-
car o Caneco, que estava sendo usa-
do, já foi substituído por outro que
diz: O Caneco é Nosso.
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Uma vitória maiúscula,
iucoutestável, tjue a

imprensa mundial couta
com os maiores elogios.

Foi uma exibição da
arte e da classe. E nas
ruas do México e de
Nova York, também

houve festa. Brasileiros
e portugueses
comemoraram

o tricampeouato.
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ITÁLIA

Unia admiração boquiaberta pelo"maravilhoso futebol do Brasil"; críticas
ao técnico Ferruccio Valcareggi pelo seu
esquema excessivamente defensivo e pornão ter escalado Rivera logo no inicio
do segundo tempo. Foi assim que os jor-
nais italianos, em sua unanimidade, re-
ceberam a vitória do Brasil na finalíssi-
ma de domingo. \

Os comentários a propósito da su-
perioridade brasileira chegam a tais ex.
tremos, que 

'alguns deles comparam
nossos atacantes a monstros de outros
planetas. Stampa Será disse: "Com o
Brasil venceu a fantasia, enquanto a Itá-
lia foi digna primeira equipe da Euro-
pa. A Itália tinha pela frente pelo me-
nos 4 monstros de raça marciana. Pele,
Gérson, Rivelino e Jairzinho são autên.
ticos tiranos de um futebol jogado ao
ritmo do samba." ,

Para o Corriere Dello Sport, de Ro-
ma, Valcareggi deu Rivera de presente
aos novos campeões do mundo e a Itália
foi suicida, deixando de escalá-lo. 0 mes-
mo jornal considera Gérson o melhor
homem do jogo, decisivo para o resulta-
do final do encontro graças ao gol que
assinalou.

Já o Corriere Delia Será, de Milão,
disse que "durante 90 minutos foram
vistas as duas faces do Brasil: a reflexi-
va e cautelosa do primeiro tempo e a
irresistível do segundo. Foram dois tem.
pos memoráveis, embora uma ação mais
cautelosa e precisa do técnico italiano
talvez pudesse alterar o panorama do
jogo, certamente criando maiores difi-
culdades para a vitória dos novos cam-
peões do mundo".

"Não é uma desonra perder para o
Brasil — disse o Stampa Será, de Turim
— embora 4 gols possam certamente
causar tristeza. Quando os malabaristas
do ataque brasileiro — Jairzinho, Tostão
e Pele — conseguem impor sua habili-
dade, sua ação de absolutos donos da
bola, capazes de controlar a rédea com
a precisão de um campeão olímpico, ne-
nhuma formação atual resistiria ao Bra-
sil."

Por fim, o II Giorno, de Milão, afir.
mou que "a Rimet se foi em definitivo e
merecidamente ao país que nos últimos
20 anos jogou o melhor futebol jamais
visto em campeonatos mundtyis.' Deve-
mos nos inclinar diante do Brasil e ad-
mitir que os sul-americanos foram mui-

to superiores a nós dos pontos de vista
técnico e tático".

O presidente italiano Giuseppe Sa-
ragat e o primeiro-ministro Mariano Ru.
mor enviaram telegramas de congratu-
lações à equipe de Valcareggi. Porta-
voz do Vaticano considerou razoável"
que o Papa tenha visto pelo menos uma
parte do jogo pela televisão. E. muito
curioso: os torcedores italianos festeja-
ram ruidosamente o resultado, soltando
fogos e se lançando nus ou vestidos às
fontes e chafarizes. Quando alguém per-
guntava as causas daquela alegria, res-
pondiam: "Ora, nós somos os vice.cam-
peões do mundo, não somos?"

MÉXICO

A conquista do tri, pelo Brasil, íoi
uma festa para os mexicanos — quase
como se o vencedor fosse o próprio time
de Raul Cárdenas. Eles fizeram carnaval
junto com os torcedores brasileiros, nas
ruas imesmo debaixo de chuva), nas boa-
tes. em toda parte. As festas entraram
noite a dentro.

O jornal Ovaciones abriu manchete
dizendo: "Loucura colectiva en Brasil."
Mas houve loucura rio México também.
Após o jogo, pelas saídas do estádio as-
teca, havia üm carnaval de milhares de
pessoas, a princípio até unTpouco abo-
balhadas com a amplitude da vitória,
mas logo entusiasmadas com o apoio que
recebiam do povo mexicano. Qualquer
manifestação dos brasileiros em dire-
ção ao centro da cidade era delirante-
mente aplaudida.

No Paseo de Ia Reforma, formou-se
um carnaval de carros e bandeiras. Çho-
via muito, sem parar, mas cerca de mil
pessoas seguiam em passeata, cabelos
molhados e escorridos, gritando: "Mexi-
co, Brasil, México, Brasil."

O jornal Novedades, que se julga
discreto, abriu manchete: "Brasil hizo
trepidar a Ia aficción mundial ai coro-
narse tricampeón." E o Excelsior mos-
trou uma grande foto de Carlos Alberto
segurando a taça, e disse: "Brasil se apo.
dero de Ia Rimet en un juego para Ia mui-
titud." El Heraldo de México estampou:"Este fue ei ultimo mundial que jugo ei
rey Pele"; enquanto La Prensa tinha ape-
nas uma palavra em sua manchete imen.
sa: "Brasil", ocupando meia página da
capa.

à O jornal Esto também não precisou
falar muito. Sua primeira página tinha
uma foto imensa, ocupando quase todo

o espaço:. Carlos Alberto levantando a
taça junto ao palanque da FIFA. E uma
palavra: "Brasil". Foi mesmo o que se
esperava: já que a equipe de Cárdenas
não foi longe, os mexicanos sentiram.se
realizados com a vitória do Brasil.

URUGUAI

A imprensa uruguaia considerou
mais que do Brasil ou da América Lati-
na a nossa vitória na finalíssima contra
a Itália: foi a vitória do próprio futebol,
que assim se salvou da destruição defen-
siva. "A América venceu a Europa", "o
melhor ficou com a Copa", "Desde on-
tem a Rimet foi viver no Brasil", eis ai-
guns títulos dos jornais de Montevidéu.

Foram publicados suplementos es-
portivos em cores, com amplas fotogra-
fias do selecionado do Brasil e dos gols
mais bonitos. "Salvou-se o futebol, im-
pôs-se o talento", afirmou El País. "A
última exibição foi estupenda para ga-
nhar a Copa de ouro para sempre. A
glória acompanhou uma representação
que mostrou maestria, classe, exuberân-
cia técnica. Máximo galardão para^ os
que impuseram nos campos de futebol
do México seu esplendor futebolístico.
Todos os admiradores do futebol se in-
clinam e não se contêm diante de tal
proeza. Agora a escola sul-americana
passa com justiça a ser considerada su-
perior à européia".

Segundo La Manana, o Brasil teve
a organização mais perfeita, a prepara-
ção mais completa, a diplomacia mais
hábil, a maior soma de valores, a dian-
teira mais eficiente, a melhor das sele-
ções. Por isso foi um brilhante campeão.

— A Itália — salienta — íoi im-
potente diante do rolo compressor dos
goleadores do Brasil, que somente no
primeiro tempo mostraram alguma in-
decisão. A Itália começou perdendo já
na formação de sua equipe, quando dei-
xou inexplicavelmente no-toanco dos re-
servas o jogador Rivera. condutor de
suas últimas vitórias.

Para o BP Color, jornal católico,"com o Brasil triunfou o futebol, o fute-
boi alegre, o futebol de ataque. E se
existe um símbolo nesta hora de delírio
e samba, este é Pele, o artista, o diretor,
o executor, o único coroado três vezes
campeão".

— Ó Brasil — diz ainda o jornal —
ganhou o jogo,final como os anteriores,
atacando sempre. A Itália caiu ampla-
mente, depois de um bom primeiro tem-
po, também aferrada à sua estrita con-
cepção de futebol até as últimas conse-
qüéncias.

Finalmente, para El Dia, o grande
acontecimento desta finalíssima foi a
derrota do ferrôlho: "Êle afinal foi des-
troçado pelos jogadores capitaneados
por Carlos Alberto, que não só 

"fizeram

gols como também deram brilhante de-
monstração de técnica, elegância e efi-
ciência."

INGLATERRA

Os ingleses, acostumados com seu
futebol duro e pesadão, de defesas mui-
to boas mas de ataques sem criaüvida-
de, eternamente presos ao chuveirinho,
só podiam mesmo ter ficado maravilha-
dos com o espetáculo que o Brasil o fere-
ceu ao mundo na finalíssima de do-
mingo."Há equipes que ganham partidas,
o Brasil ganha corações" — disse The
Sun. — "Seus dianteiros fabulosos fize-
ram um jogo que nos dá prazer e recita-
rahi diante dos nossos olhos, verso após
verso, como que um soneto cheio de
graça e de beleza. Pele está antes do.
Brasil; Pele é o Brasil. Para seus ma-
tadores, tudo parecia tão fácil."

Todos os jornais ingleses fizeram
uma pausa em sua impiedosa campanha
a propósito da desclassificação de sua
equipe nas quartas de final. Para eles
— pelo menos ontem — tudo o que
existia era a vitória do Brasil."Os brasileiros abocanharam a
Copa Jules Rimet arrasando os italianos
nesse paraíso barulhento que é o Está-
dio Asteca — disse o Daily Sketch. —
É possível que os ingleses tenham in-
ventado o futebol, mas não inventaram
os homens da América Latina, que de-
ram a esse jogo esta magia que fica mui-
to além da nossa compreensão.""Foi o triunfo supremo" — escre-
veu o Daily Mirror. — "A destruição
total de uma defesa italiana que se dizia
bem organizada. Os últimos momentos
da partida foram quase incríveis. Bra-
sil, Brasil, era a palavra que ecoava em
nossos ouvidos."

O Daily Mail considerou os brasilei-
ros "os melhores de todos os tempos",

e perguntou: 
''Poderíamos nós ter joga-

do uma final assim?" E Geoffrey Green,
do Times, frisou: "A partida ficou para
trás. Agora é preciso dizer que foi uma
tremenda jornada. Apoderaram-se da
nossa pequena bola e da Copa que todos
desejávamos."

FRANÇA

"O quarto gol, de Carlos Alberto,
conteve, em sua potência, algo do raio
que cai sóbre a Terra. Com uma espécie
de fúria sagrada, o Brasil náo se con-
tentou em vencer a Itália, quis esmaga-
Ia, de maneira que seu título de tricam-
peão não seja discutido por ninguém no
mundo".

Isto é um trecho do comentário de
.lacques Ferrai!, enyiado pelo jornal
francês UEquipe para a cobertura da
finalissima dc domingo. E é nesse tom
que todos os jornais da França comen-
taram o feito de Pele e seus companhei-
ros.

Jeati Pierre Rethacker, outro envia-
do de VEcjuipe, disse que o Brasil der-
rolou a Itália da mesma maneira como
dominou todo o resto desta Copa do
Mundo: atacando. "Atacaram sem ces-
sar, de todas as maneiras possíveis e
imagináveis, até quo o inimigo italiano
desmoronou".

Robert Vergue, ainda de L'Equipe.
afirmou que "praticamente, o Brasil
nunca foi colocado em dificuldades pela
equipe italiana, muito nervosa e que
acumulou faltas sóbre o rival, sem pena
nem glória. Na realidade, os brasileiros
controlaram a partida durante quatro
quintas partes cio tempo, deixando aos
italianos raras possibilidades de contra-
ataque. O gol italiano é um símbolo dòs-
se desequilbrio, porque melhor colocá-lo
no passivo da defesa brasileira do que
no ativo do ataque italiano".

Para Lc Figaro, o Brasil ensinou
como jogar futebol e se notou em todos
os seus setores o senso de construção,
de precisão de passo e de visão da jo-
gada- UAurore considera "uma 

pena
termos de nos despedir de Pclé e de
suas obras-primas de improvisação técni-
ca e tática, do completíssimo Tostão, es-
trategista e artilheiro, de Jairzinho e dc
seiis dribles contundentes, do potente
Rivelino".

— Gratos, Brasil — acrescenta —
por teres demonstrado, frente à Itália,
que continuas sendo o melhor. Teu êxi-
to coroa um futebol exemplar.
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O nosso enviado especial Fernando Calazans fêz a cobertura da seleção italiana durante toda a Copa do Mundo. INesta análise êle
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Rivo não mostrou por que é to maior jogador italiano. 'Mesmo assim,
de Boninscgna

teve um momento de alegria: o gol
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Na manhã do jogo, grupos
de torcedores, na Praça São Pe-
dro, no Vaticano, pediam ao Pa-
pa — que se dirigia à uma mui-
tidão de católicos — que fizes-
se uma oração pela vitória da"Squadra Ázzurra". Mas nada
disso' adiantou. Além de ter que
enfrentar uma equipe mais for-
te, que é a brasileira, os italiav
nos se viram frente a frente fum adversário que ajudou a li-
quidá-los: o cansaço. Para os ita-
lianos — que não estavam tão
preparados fisicamente — como
se supunha — a partida contra
a' Alemanha, especialmente a
prorrogação, quando todos de-
ram tudo, foi fatal. Posso afir-
mar, sem medo de errar, que os
italianos não conseguiram se re-
cuperar em três dias do esgota-
mento físico e nervoso1.provoca-,
do pela partida contra os *ále-
mães.

Não quero dizer com isso, em
absoluto, que os italianos teriam
ganho se não fosse o cansaço.
Mas acredito que o marcador
não teria sido tão dilatado. En-
quanto agüentaram, no primei-ro tempo, á partida foi dura, enir
bora com o domínio brasileiro.
No segundo tempo, entretanto,
os italianos não conseguiam se-
quer andar em campo. E, no fi-
nal, já não mostravam nem mes-
mo um desejo de reação. Entre-
garam os pontos quase que pacifjcamente.'O técnico Ferrucio Valcareg-
gi não quis — e não podia —
culpar este ou aquele jogador
pela derrota. Mas deu a enten

«der que tudo começou no meio-
campo. De fato, Gérson jogou o
tempo todo livre. O primeiro en-
carregado de marcá-lo foi De
Sisti. Não sei se pelo cansaço
(èle foi um jogador sacrificado
em todas as partidas) ou se porestar numa tarde infeliz real-
mente, De Sisti não pôde nunca
cumprir sua missão. Excelente
jogador, não passou domingo de
uma figura apagada na partida.Gérson fêz o que quis, sobretu-
do no segundo tempo. Vendo o
fracasso de De Sisti, Valcareggi
colocou Domenghini em cima de
Gérson. Mas Domenghini foi vi-
sivelmente afetado pelos nervos

preparada
na final. Jogou completamente
descontrolado e também não.
conseguiu cumprir a.tarefa. Ber-
tini também não estava bem e
no meio-campo da Itália só ^so-brou mesmo Mazzola. E foi porisso, pela? má atuação do meio-,
campo, que a Itália começou a
perder a Taça Jules Rimei

Outra coisa: o sistema de
Valcareggi não podia dar certo
contra o Brasil. A Itália jogoumuito recuada — mais do quenunca — com só dois homens ha
frente (Riva e Boninsegna) e deu
muito espaço para o Brasil or-
ganizar seu jogo. Foi o erro fun-
damental de Valcareggi. Êle quis'
jogar um antifutebol (somente
defepsivo) contra um time que
jflíga b futebol por, excelência.

; •€ssa foi ,a giràhdè liçãcT jiesta Co-•.pa para ó futebol italiano. Em
especial, -para o senhor Valca-
reggi. Quando se trata de uma
Copa do Mundo há que se jogarfutebol em todos os cantos docampo, em todos os espaços. E
o senhor Valcareggi só sabe jô-
gar no seu próprio campo. Daí
para a frente termina a sua ima-
ginação, sua tática.

Os jogadores italianos ficaramdesolados com a perda da TaçaJules Rimet. Valcareggi não fi-cou desolado por isso. Mas sò-mente pela dilatação do marca-dor. Por isso pode-se perceberclaramente- sua mentalidade.
Se tivesse perdido por 1 a O ou2 a 1, talvez êle estivesse muitosatisfeito. É o tutebol que êle
gosta. Todos na defesa, placarmínimo.

A preocupação de Valcareggi,
depois da partida, era levantar
o moral de seus jogadores, com-
pletamente desolados, principal-
mente porque a seleção italiana
não perdia uma partida há dois
anos e dois meses (a última der-
rota foi para a Bulgária, em Só-
fia, por 3 a 2) e é evidente que
uma perda da Jules Rimet dá
para desolar a qualquer um.
Mas os jogadores italianos não
precisam ter vergonha. Formam
uma excelente equipe, que per-
deu apenas, nesta Copa, para

um poderoso futebol-arte, um
futebol de artistas profissionais.
Sua campanha na Copa foi mui-
to_boa. Seus jogadores são mag-
níficps e valentes e que devem
estar''orgulhosos pelo segundo5 lugar. ..;. .

Um-detalhe muito importan-
te na derrota da Itália e, nova-
atente, tiir. erro fundamental de
Valcareggi; Rivera( só entrou em
campo nos últimos dez minutos.
E essa era uma partida própria
para a inclusão de Rivera mui-
to mais cedo, possivelmente des.
dí"o início. Rivera é um adep.
tb çto futebol-arte. único campo
em,;fque. a Itália poderia jogar
de|gúai para iguai'.^ es-bra-
s|lén-o's:' O Brasil êrüm'!tüne que
joga e deixa jogar. Sua defesa
não é fechada nem dura e mos-
trou, até mesmo nesse jogo, suas
falhas gritantes. E Rivera, nes-
se caso, poderia ter sido muito
útil. Êle sabe, como ninguém,
aproveitar um passe em profun-

% didade e os espaços vazios de
uma defesa. E havia tantos no
Brasil... Valcareggi não soube
aproveitar o "Bambirio de Oro",
quando éle mais se fazia neces-
sário, com sua habilidade indi-
vidual, sua arte e, principalmen-
te, seu futebol agressivo, para
a frente, ao ataque. **

Mas, voltando à conversa an-
liga, os italianos não precisam
voltar para casa envergonhados.
Eles saíram daqui, no domingo
à noite, e já se encontram na
Itália! Não há razão para que

se sintam decepcionados. Assim
que passaram pelo México, nas
quartas de final, Mazzola me di-
zia que já podiam regressar
tranqüilos, pois de maneira ai-
guma poderiam ter uma recep-
ção igual a de 1966, quando a
torcida levou ao aeroporto, além
das vaias, muitos tomates e ovos
podres. E Mazzola tem absoluta
razão.
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Brasil ganhou de ponta a ponta
O Brasil foi o campeão de ponta a ponta deste mundial.Pflla primeira vez, ganhou todas n.s partidas,'tanto as dasoitavas de final (ía^e de cliussificaçAo) quanto as três deci-alvas. Em 1058 e 1962 — quando também conquistou a Co-

pa, empatou a zero com a Inglaterra e a Tcheco-Eslováquia,
respectivamente, nas oitavas de final,

Aporá, os brasileiros venceram as seis partidas dispu-tadas: Tcheco-Eslováquia, 4 a 1; Inglaterra. Ia 0: Romênia,
3 a 2; Peru, 4 a 2; Uruguai, 3 a 1; e Itália, 4 a 1. Assim,lhes coube com justiça a posse definitiva da Taça Jules Ri-
met. Além disso, o Brasil foi o único País a participar de
todas os nove campeonatos, desde a sua instituição, em 1930.

Pela primeira vez, nesta Copa, classificaram-se semiíl-
nalistas quatro dos cinco paises que j_. haviam sido cam-
peões — Brasil, Italia, Uruguai e Alemanha —, ficando au-
sente apenas a Inglaterra. Numa contagem extra-oficial, oBrasil leva nítida vantagem sóbre os demais vencedores, se
considerarmos 5 pontos para o primeiro lugar, 3 para o se-
gundo, 3 para o terceiro e 1 para o quarto.

l.° — Brasil. 20 pontos — três primeiros (58. 62 e 70'.um segundo '50t e um terceiro (38'; 2.° - Itália — 13 pon-los — dois primeiros (34 e 38), e um seguudo (70>: e Ále-
manha, 13 pontos — um primeiro (541. um segundo ''66\
dois terceiros (34 c 70) e um quarto (58); 4.° — Uruguai!
12 pomas — dois primeiros (30 e 50) e aois quartos (.54 e 70>;
5.° — Tcheco-Eslováquia, 6 pontos — dois segundos i34 e 62);
Hungria, 6 pontos — dois segundos (38 e 54); e Suécia. 6
pontos — um segundo (58), um terceiro fõPi c um quarto(38); B.o — Inglaterra, 5 pontos — um primeiro (66); 9." -
Argentina, 3 poutos — um segundo (30); e Áustria, 3 pen-tos — um terceiro <54> e um quarto (34).

O alemão Muller íoi o artilheiro dêste mundial, com
10 gols em seis jogos, sem ameaçar o recorde do francês
Just Fontaine, de 13 gols, estabelecido em 1958. O ataque
do Brasil foi o mais eficiente, com 19 gols, enquanto sua
oefesa sofria 7. O recorde ofensivo por equipe pertence àHungria (54), com 27 gols em 5 jogos. Ao todo, foram mar-
cados 95 gols, superando os Campeonatos de 62 c 66. quandose registraram 89 gols, em cada um, A melhor defesa de1970 foi a do Uruguai, vencida apenas cinco vezes, em seis
jogos.

Os melhores da Copa de 70
A agência de noticias France-1'rcss, baseada numa en-

que te íeita entre seus enviados especiais, formou a seleção
da Copa do Mundo de 1970. Cinco brasileiros, dois uruguaios
fazem parte dessa seleção, que apontou também as reservas.
Gordon Banks (Inglaterra), Carlos Alberto (Brasil), Roberto
Matosas (Uruguai), Bobby Moore (Inglaterra) e Terence
Cooper (Inglaterra); Clodoaldo (Brasil), Pranz Bsckenbauer
(Alemanha) e Gérson (Brasil); Jairzinho iBraal), G:'rd
Muller (Alemanha) e Pele (Brasil). O.; suplentes fâo: Ladis-
lao Mazurklewícz (Uruguai), Hans Vogst (Alemanha). Tar-
riso Burgnich (Itália), Luis Cubilla (Uruguai) t Luigi Ri-
ra (ItAlit).

Stanley Rous pode ser reeleito
O Congresso da FIFA. que começa amanhã na Cida-

de do México, prometer ser dos mais acciradon. Há pou-cos dias, um dirigente do Uruguai anunciou que os sul-
americanos formariam um bloco contra o atual presiden-te da FIFA. Slr Stanley Rous. Os uruguaios não estão
nada satisfeitos com certas decisões de Rous, principal-mente a mudança do jogo com o Brasil, transferido do
Estádio Asteca para o de Jalisco, cm Guadalaiara. Antes
cio inicio do Congresso naveria uma reunião., entre òs
sul-americanos, para investirem contra Sir Stanley Rous.
Em Moscou, o Pravda esclareceu o pensamento dos so-
viéticos com relação ao Congresso. Vão colocar em de-
bate o problema das arbitragens (os soviéticos sentiram-
se prejudicados com o juiz do seu jogo com o Uruguai,
que validou o gol que consideraram ilegal). Esse Con-
gresso vai debater também o novo troféu e a renovação
dos regulamentos (a decisão de uma partida pelo sorteio
poderá ser mudada, passando a ser feita em pênaltis).Algumas notícias que vêm do México, no entanto, dão
como certa a reeleição de Slr Stanley Rous, para seu úl-
timo mandato. Para 1974, segundo essas mesmas fontes,
os nomes mais cotados são João Havelange, presidente da
CBD, e Guilherme Canedo, da Federação Mexicana.

Mudança no futebol inglês
A vitória brasileira pode mudar muita coisa no fute-

boi inglês. Vários treinadores vieram ver essa Copa e
saíram impressionados com o futebol brasileiro. O treina-
dor Ali Ramsey foi convocado para uma reunião da En-
g-llsh Football Association, integrada somente por técnicos
ingleses. "Devemos permitir que os jogadores tenham li-
herdade de expressão", afirmou em Londres o 

"treinador

do West Ham, Ron Greemvood, também membro da Co-missão Técnic» da Federação Inglesa. Essa frase retratao que pensam os técnicos ingleses. Outro clèies. DavcSexton, do Cholsea, afirma que é necessária uma mu-dança. "As melhores alas devem ter capacidade de atacaie para isso deve-se ter pontas."

A torcida de um brasileiro em Roma
A seleção brasileira teve na Itália, pelo menos dois tor-cedores. Garrincha e Elza Soares viram de Roma a vlto-11a do Brasil e a euforia dos jogadores pela conquista daCopa, emoção que também sentiu por duas vezes, na Sué-cia e no Chile. De Roma, Garrincha viu Pele, seu compa-nheiro do blcampeoaato, vibrar com a vitória brasileira.Ouviu cs comentários dos Jornalistas creditando a campa-nha vitoriosa a Pele, Jair, Gérson, Clodoaldo, Rivelino cTostão, e, certamente, lembrou-se- de' 58 e 62, principalmen-te neste ano, quando os méritos íoram dados quase todas àêle. Morando agora na Itália, pois no Brasil não pôde des-

írutar a condição que deveria ter um jogador da sua cate-
gorla. Um jogador excepcional, a quem o Botafogo, seu ex-
clube, deve muitos títulos e muito do prestigio que tem fora
do Brasil. Um tanto trio em elogios, Garrincha afirmou
que o Brasil ganhou bem, apesar da boa atuação da Itália
c féz alguns elogios a Jairzinho, seu sucessor na seleção bra-
sileira, com a camisa sete que éle, Garrincha, tomou fa-
mosa. Quando a Copa não estava ainda definida, Mane
apontou que a final cia Copa do Mundo de 1970 seria entre
o Brasil e a Itália. Outro brasileiro também comentou o
jogo. Sormani, que jogou no Santos e, como oriundi, de-
íendeu a seleção italiana, na Copa de 62. Achou que o Bra-

sil foi sempre superior à Itália e mereceu a vitória.

I;

Homenagem
daLight

*¦'»

aos maiores

Em homenagem aos tri-campeões
mundiais e para orgulho dos 150 mil
acionistas brasileiros da Light, que
passarão a tê-los como companheiros, o
Banco Brascan dará aos integrantes da
seleção 300 mil
ações da Light
- Serviços de
Eletricidade S/A?#© í
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A VITORIA DO FUTEBOL
-^ RAMOS os favoritos sen-
1-4 timentais dos mexicanos.

JLi Éramos os favoritos ló-
gicos de toda a impren-

sa estrangeira. Éramos, enfim,
os favoritos de nós mesmos. Mas
de que adiantava tudo isso, se
não- conseguíssemos ser os tri-
campeões mundiais?

O avião que me trouxe até a
Cidade do México — e que aqui
chegou na manhã de domingo
— íez-me saltar* no espaço de
doze horas, de um ambiente que,
mesmo à distância, refletia um
otimismo sem limites, para ou-
tro, feito de cautelas e receios.
A Copa do Mundo é assim mes-
mo. De longe, torcendo pelo rá-
dio ou à frente da televisão,
confiamos mais. Aqui, no campo
de batalha, a confiança também
existe, mas se confunde com um
profundo respeito pelo adversa-
rio. Favoritos éramos, mas isso
estava longe de significar que
a vitória estava assegurada.

Durante a viagem conversei
com um grupo de brasileiros, to-
dos uniformizados, camisa verde
e amarela ao peito, bandeira
brasileira à mão, e pude perce-

ber que nenhum deles pensava,
sequer, num empate. Depois do
sofrimento daquela semifinal
còm os uruguaios, eles, que não
eram ricos, tomaram coragem e
compraram passagem de ida e
volta. Vieram cheios de vibra-
ção, sem ao menos -ter garan-
tido o ingresso para o jogo.

— O senhor já viu algum bra-
sileiro ficar fora do estádio?

Não, eu nunca vira. Nem mes-
mo em Liverpool, há quatro
anos, onde se dizia que o jeiti-
nho brasileiro não conseguiria
quebrar a organização britânica
na limitação de ingressos.

A lotação do Estádio Asteca
estava esgotada, mas eu tive
certeza de que aquele grupo de
brasileiros — eram uns dez ou
doze — veria o jôgc^ no melhor
lugar.

Depois, o outro lado do favo-
ritismo. Os enviados especiais
do CORREIO DA MANHÃ, que
acompanharam esta Copa do
Mundo desde o início, também
confiavam no Brasil, mas guar-
davam um silêncio que assus-
tava.

Quando um deles dizia ai-
guma coisa, mais aumentava o
susto.

—- O pé esquerdo de Riva, é
preciso ficar de olho no pé cs-
querdo de Riva — alertava Fer-
nando Calazans, fã incondicio-
nal dos italianos.

E a nossa defesa? Como
jogará nossa defesa? — pergun-
tava para si mesmo José Tra-
jano, amigo de Brito, mas cri-
tico impiedoso do seu futebol.

Para mim, tudo depende
do campo. Se chover, não sei

.não... — resmungava Márcio
Guedes.

No ônibus especial que nos
levava ao Estádio Asteca, Ricar-
do Álvarez jurava que a partida
teria muitos gols. Mas gols de
quem? Nisso tudo, só um ho-
mem tranqüilo: Jorge Arbex,
que dormia a caminho do jogo,
como se não estivéssemos todos
indo para uma final histórica.
Mais tarde. Muito mais tarde,
cie me confessaria:

Eu estava sonhando com a
Taça.

Brasil, Brasil, com batuque

João Máximo foi ver a grande final e chegou à Cidade do México
horas antes do jogo. Viveu, no espaço de algumas horas, a

euforia antecipada que havia no Rio, desde sábado pela manhã,
e os receios mais ou menos ocultos dos brasileiros que

acompanhavam a Copa do Mundo desde o início. Por fim, viu o
Brasil ser tricampeão mundial com unia goleada (1 a 1) sôbre

a Itália. Essa vitória, em sua opinião, não cabe apenas na
dimensão de um título conquislado, ou mesmo nos limites de

uma Taç;a que agora é nossa para sempre. Essa vitória foi,
acima de tudo, a vitória dó ín tebobarle, do fulcbol-coragem,

do futebol-ofensivo, sôbre o esquema do medo que os italianos
adotam e Mário Jorge Lobo Zagalo chegou a pensar cm adotar.
Felizmente, a realidade desta Copa do Mundo foi a realidade

qne Iodos queriam. No futebol o que conta e o gol. Zagalo
convenceu-se disso era tempo de escalar Tostão e Pele no mesmo
ataque. Convenceu-sé disso ao ser carregado pelos torcedores,

no Estádio Asteca. Naquele instante, não carregavam Zagalo,
mas o futebol brasileiro, tricampeão do mundo, senhor

absoluto e para sempre da Taça Jules Rimei.

CAUTELAS, 

e receios, tam-
bém, senti em cada ami-
go que revi no Centro
de Imprensa do Estádio,

momentos antes do. jogo. Para
Armando Nogueira, èu. era uma
espécie de correspondente de
guerra que abandonara o sossê-
go das trincheiras para ver, ape-
nas, a assinatura do armistício.
Carlos Lemos punha a mão na
cabeça: não seria eu um pé-frio?
Nelsinho Motta, depois de um
abraço nervoso, começou a roer
ás unhas:

O que acha do jogo?Quem tem de achar é vo-
cê, que viu a Copa toda.

Nelsinho Motta não adiava
nada. Fernando Horácio e Ge-
raldo Romualdo achavam que
ganharíamos, "se não abríssemos
o escore", pois a escrita das Co-
pas do Mundo registra uma es-
pécie de maldição àquele qué

ousa marcar o primeiro gol na
final. Sandro Moreira puxava-rw-
pelo braço, um pouco nervoso,
e cochichava:

-r Tenho uma garrafa de
uísque para tomarmos durante
o jogo. Com uísque é mais fácil.
Além disso, o uísque esiá ciando
sorte desde o primeiro jogo.

Araújo Neto — autoridade
em futebol brasileiro e italiano
— foi que mais me pôs à vonta-
de em relação à partida. Eu não
o^ via há dois anos, desde que
fora para Roma, como corres-
pondentè.' — Você se lembra do Milan?

Sim, eu mp lembrava.
— Pois bom, este time ita-

liano não joga muito diferente.
No momento em que a ban-

da começou a executar o hino
nacional mexicano e o povo,
cheio de orgulho, cantou num
coro de mil e tantas vozes, pen-

sei comigo: "Feliz.do 
pais que

puder contar, hoje, com pis ¦ gri-
tos dessa torcida." Diziam-me
que os mexicanos estavam do
nosso lado, mas tive minhas dú-
vidas. O público parecia muito
dividido, na hora da execução
dos hinos brasileiro e italiano. O
italiano até que foi cantado mais
vibrante. Eu tinha me esquecido
que os italianos são bons canto-
res, enquanto nós, geralmente,
nem sabemos nosso hino.

Quando os alto-falantes anun-
ciaram as equipes, fazendo uma
pausa entre um jogador e outro,
a divisão perdurava. Quem a
quebrou foi Pclé, cujo nome fez
o Estádio tremer. Depois, ao ini-
cio do jogo, um coro:

— Brasil! Brasil! Brasil!
O Brasil dito assim, com so-

taque, comove até uma rocha.
A torcida, também aqui, é sábia:
torce pelo melhor.
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QUE dizer de um jogo
que todo o Brasil viu e,
certamente, reviu? Viu e
reviu, talvez, melhor do

que todos nós, cujos olhos, em
muitos momentos, ficaram tur-
vos pela emoção. Posso lembrar
o primeiro chuto a gol, do pé
esquerdo de Riva, o pé esquer
do'que Fernando Calazans te-' mia, mas no qual Félix havia
pregado os olhps. Aquela defe-
sa foi o ponto de partida pata
a vitória.'

Posso lembrar nossos escor-
regões em campo, sobretudo de
Rivelino, escorregões que Mái-
cio Guedes também temia, mas
que, ao final, não puderam im-
pedir que a arte brasileira je
exibisse num grande dia. Posso
lembrar, ainda, as falhas da
nossa defesa, uma delas resnl-
tando no gol italiano, as falhas
que José Trajano temia, mas
que não nos-roubaram a vitó-
ria.

Posso lembrar, finalmente,
os muitos gols, quase todos do
nosso lado, para consolo do pro-
feta Ricardo Álvarez. Mas lem-
bro, acima de tudo, a tranqüili-
dade de Jorge Arbex, que só
acordou para ver o seu sonho
realizado, ali, no instante em
que Carlos Alberto ergueu a ta-
ça de ouro.

Todas as escritas foram por
terra. A camisa azul perdeu sua
primeira final. O compeão, abriu
o escore. O time do artilheiro
(a Alemanha de Gerd Mueller)
nãn foi eliminado pelo campeão,
mas pelo vice. A Taça Jules Ri-
met chegou ao fim com todas
as escritas vencidas. Por quê°

O que se disputou no Es-
tádio Asteca, domingo, não foi
um dramático jogo entre brasi-
loiros e italianos. Nem foi. ape-
nas, a final de uma Copa do
Mundo.

Esteve em jogo. ali, ao lon-
go de 90 minutos, o próprio des-
tino do futebol. De Copa em

"La apoteosis brasileiía"

Copa, a realidade tática do jô-
go vem mudando. Do ultra-
nfensivismo de 1954, passamos
ao equilíbrio de 1958 e deste ao
nascimento do libero em 1962,
ponto de partida para todas as
retrancas européias.

O futebol-íôrça de 1966 pa-
parecia uma nova realidade,
mas ainda que a filosofia do jò-
go fosse atacar a defender ao
mesmo tempo, havia sempre
uma inconfessada preferência
por defender: foi a Copa do
Mundo cm que menos gols se
marcaram. E aqui, no México,
esperava-se por uma outra rea-
Jiciade. /

A final de domingo, no Es-
tádio Asteca, punha em con-
fronU» duas mentalidades: o fu-
tebol coragem, ofensivo, ousa-
do, artístico dos brasileiros (um
futebol no qual Zagalo nunca
afinou e ao qual se opôs incri-
velmente no começo de seus
trabalhos na seleção) contra o
futebol do medo, acovardado,
trancado e sem riscos (um fute-
boi que Zagalo queria impor à
nossa seleção, mas só Deus sabe
porque, teve de renunciar por
força de argumentos mais for-
tes do que sua própria estrela).

Se os italianos tivessem ven-
cido, talvez todos, nós inclusive,
passássemos a seguir o seu figu-
rino tático. E é bem provável que
Zagalo. de volta ao Rio, dissesse:

— Bem que eu queria o meu
4-3-3 trancado, fechado. Mais fui
forçado a mudar de idéia. Os
italianos c que estavam certos
Só que fomos nós os vencedores.
Não nós, exatamente, mas o
nosso futeboi. Um futebol que
se dá ao luxo de ter uma defesa
vulnerável e insegura, capaz de
levar à loucura o torcedor desa-
visado, mas um futebol que con-
ta com o gênio de Pele. a espan-
tosa criatividade de Tostão, o es-
pirito de organização de Gér-
son. a explosão de"Jairzinho. a
terrível canhota de Rivelino e,

sobretudo, a dinâmica de C]o-
doaldo — edição revista e atua-
lizada de Zito —, que foi, paramim, o melhor jogador do Bra-
sil, em toda a Cçpa. Foi tão ex-
traordinário, na partida decisi-
va, que devemos deixar no es-
quecimento o seu descuido no
lance do gol italiano. Enfim,
uma seleçãc que conta com Gér-
son, Pele, Tostão, Jairzinho, Ri-
velino e Clodoaldo, pode-se dar
ao luxo de ter um Félix, Carlos
Alberto, Urito e outros zaguei-
ros, certamente aplicados mas
muito aquém dos que jogam à
sua frente.

Venceu mesmo o futebol. Es-
ta foi a maior contribuição do
Brasil ao Mundo. Uma contri-
buição tão valiosa que teria de
ser premiaua com a Taça Jules
Rimet. Pensando bem, quemmais a merecia? Fomos, nesses
40 anos, os mais assíduos e apai-
xonados perseguidores dessa Ta-
ça. Sofremos muitas decepções,
muitas humilhações e algumas
injustiças. Mas foi a nossa reali-
dade que prevaleceu quando de-
mos a volta olímpica, pelo Está-
dio, com a Taça na mão de Car-
los Alberto. 0 futebol viveu um
momento histórico. Graças à se-
leção brasileira, cuja arte derru-
bou mitos, destruiu defesas in-
transponíveis, impôs-se à filoso-
fia medrosa dos europeus, foi
ela mesmo do começo ao fim.
Graças, também, à torcida mexi-
cana, que com muita justiça se
intitula "Campeã Mundial da
Amizade". E graças a Mário Jor-
pe Lobo Zagalo, que descobriu,
em tempo, o que só êle não sa-
bia: Pele e Tostão podem jogar
juntos. Ma3 tudo isso ficou' nara
trás. Aqui, no México, a Copa
não esta de todo esquecida por-
que o próprio povo comemora
nas ruas a vitória brasileira. A
vitória do futebol, com sotaque
muito seu:

— Brasil, Brasil. Brasil.
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]Sossos enviados especiais agora só contam as alegrias do trfcampeonato. ÀjMot^ ttíâof
essa preocupação é muito amena. Mas já está tudo arrumado. -_i Taça Jiã^Mi^mm junto. Sita casa ffcanaRua da Alfândega,

Fizeram o time mundiaL
PELE 

finalmente conse-
guiu ser campeão de uma
Copa do Mundo dispu-
tando todas as partidas.

Com isso, obteve mais um títu-
Io. Numa pesquisa entre 30 jor-
nalistas foi eleito por unanimi-
dade o melhor jogador do Cam-
peonato. Estes mesmos jornalis-
tas também elegeram a seleção
da IX Copa do Mundo e, além
de Pele, Jairzinho, Gérson e
Bobby Moore foram os únicos
escolhidos pelos 30 jornalistas.
A seleção com o número de vo-
tos foi a seguinte: Gordon Banks
(Inglaterra), 24, Tarciso Burg-
nich (Itália), 14, Albert Shester-
nev (URSS), 29, Bobby Moore
(Inglaterra), 30, Terence Cooper
(Inglaterra), 20, Clodoaldo (Bra-
sil), 17, Gérson (Brasil), 30, Ri-
velino (Brasil), 20, Jairzinho
(Brasil), 30, Gerd Muller (Ale-
manha), 23 e Pele (Brasil), 30.

Enquanto isso, na manhã de
ontem, no Centro Interamerica-
no de Seguridad Social, os joga-
dores mantinham o mesmo am-
biente alegre, quando acorda-
ram às onze horas. Eles dormi-
ram até tarde porque as come-
morações pela conquista do ti-
tulo foram cansativas. Depois do
jogo, todos foram liberados e
a maioria preferiu comemorar
a vitória no Hotel Camino Real,
assistindo ao show de Simonal.
Somente Carlos Alberto, Marco
Antônio, Clodoaldo e Joel foram
ao "Caju Amigo" de Carlos Nie-
meyer e nenhum deles chegava
para os abraços e pedidos de
autógrafos. Clodoaldo conseguiu
convencer seus companheiros a
deixar o "Caju Amigo", onde
estavam perdidos e irem para

o Camino Real se juntar aos
outros e participarem de um
verdadeiro carnaval.

Mesmo cansados, a alegria
hoje de manhã era tão grande,
que nenhum jogador negou au-
tógrafos. Embora, os dirigentes
só permitissem a entrada de
jornalistas, para evitar tumulto,
muitos mexicanos conseguiram
penetrar.

O esquema de embarque já
estava todç- organizado. A dele-
gação brasileira recebeu uma
homenagem1 das autoridades
mexicanas, numa recepção es-
pecial às oito horas da noite e
em seguida tomou um avião,
que fará vôo direto Cidade do
México —Brasília. Ò brigadeiro
Jerônimo Bastos explicou que o
avião seguirá com sessenta e
uma pessoas, que é o limite
máximo permitido para vôos
sem escala.

Mas quando chegarem ao Rio,
os jogadores terão uma decep-
ção. O troféu que conquistaram
não estará exposto ao público."Rua da Alfândega, número
70. Este é o último endereço de
uma senhora muito comentada.
Só que ela não vai receber vi-
sita alguma. Vai viver numa
casa senujanelas, toda cercada e
bem fechada."

Ontem tudo ficou resolvido.
A Taça Jules Rimet não será
guardada em banco algum. A
CBD tem uma caixa e é para lá
que a Copa do Mundo vai. Quan-
do tiver que ser exposta, a que
irá aparecer será a sua réplica.
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Zagalo, o melhor técnico da
Copa, dá vitória à crítica

Zagalo é a imagem do ho-
mem feliz. Terminado o jogo
contra a Itália, andou nos bra-
ços dos torcedores, abraçou-se
com Pele, chorou e numa entre-
vista ofereceu o tricampeonato
mundial àqueles que tanto o cri-
ticaram quando êle substituiu
João Saldanha. Depois, com 25
votos, foi eleito o técnico da
Copa.

Agora, acha-se suspeito pa-
ra falar da seleção brasileira.,
Tudo que disser pode ser mal
interpretado, porque é muito
fácil explicar os sucessos. No
entanto, não pode perder tam-
bém um momento desses para
fazer a apologia do jogador bra-
sileiro, da técnica e do preparo
fisico que o Brasil mostrou ao
mundo. A^"

— Esta vitória foi-, antes de
tudo, a prova da nossa suprema-
cia. O espírito de luta dos nos-
sos jogadores é admirável e a
sua categoria individual inimi-
tável.

Zagalo relembra que, há
bem pouco tempo, no Brasil,
não se falava em outra coisa se-
não no futebol-força. E, por in-
crível que pareça, muitos qui-
seram impor aos técnicos jo-
gadores brasileiros, êsse estilo
baseado na velocidade e no cor-
po a corpo. Pois bem, o que di-
zer agora do futebol-fôrça
quando o Brasil, numa exibição
de arte e de técnica, venceu
quase todos os grandes times
europeus? É nesse ponto de
vista que Zagalo insiste. Para
êle, quando a seleção deixou o
Brasil era desacreditada. Mas,
os jogadores reagiram e mostra-
ram para todo o mundo que são
realmente os melhores em tudo.

Foi por isso que nunca duvi-
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A cômoda posição de quem
é campeão

dou da vitória do Brasil, domin-
go. Nem mesmo quando Bonin-
segna empatou o jogo. Zagalo
explicou que conhece bem seus
jogadores e sentiu a tranqüili-
dade e a confiança que tomavam
conta de todos. Estava convicto
de que eles iam para a frente
— como foram — e ganhariam
a partida.— Afinal de contas, carrego
comigo uma grande"experiência
em partidas internacionais .¦
Como jogador e técnico.

Mas, Zagalo esperava mais
da Itália. Tanto falaram na di-
ficuldade em entrar na defesa
italiana que o técnico brasileiro
previa uma luta mais difícil pa-
ra os atacantes brasileiros. No
entanto, eles entraram e chuta-

ram como quiseram. Sem to-
mar conhecimento da marcação
homem a homem.

De uma coisa, Zagalo tem.
certeza. A prorrogação contra
a Alemanha enfraqueceu um
pouco o time italiano. Demons-
traram isso na metade do segun-
do tempo. De qualquer forma,
acha que o Brasil ganharia
mesmo.

— O grande pecado dos ita-
lianos foi a marcação individual.
Com essa tática conseguiram
cansar logo, porque tinham me-
nos preparo físico, e ficaram
confundidos com os deslocamen-
tos dos nossos atacantes.

Observou que, mesmo sem
jogada, Tostão correu algumas
vezes para as laterais, indo e
vindo, e os zagueiros Facchetti e
Cera já não. agüentavam mais
acompanhá-lo. Zagalo conside-
rou de grande utilidade os fil-
mes que Rogério e Parreiras ti-
raram dos italianos' contra os
alemães. Por eles constatou
que deixavam um vazio na la-
teral esquerda e escalou Carlos
Alberto para entrar por lá.

O importante para o Brasil,
segundo Zagalo, é que esta Copa
do Mundo terminou de uma vez
por todas com o mal de se con-
siderar os jogadores brasileiros
inferiores aos europeus, sòmen-
te porque eles são fortes e cor-
rem muito.

— Fizeram muito bicho de
sete cabeças em torno das sele-
ções européias, do preparo físi-
co que eles têm, e* agora? Va-
mos acabar com essa história de
mandar copiar tudo o que o eu-
ropeu faz. Por que é a vez de
nós, brasileiros ensinarmos a
eles.

Metade é d(> Biasil $
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Jairzinho, perseguido por Fachetti, toca a bpia para marcar o terceiro gol

O domínio começou com a partida
A' grande preocupação

da torcida brasileira, mo-
mentos antes da decisão
com a Itália, era de que
a nossa equipe começasse
o jogo com a mesma in-
tranqüilidade demonstra-
da contra o Uruguai, no
primeiro tempo. Mas des-
ta vez o Brasil iniciou
firme e cadenciado, em-
bora cauteloso.

Enquanto isso, os ita-
lianos se retraiam em ex-
cesso. A princípio, parecia
que estavam colocando
em prática a sua decan-
tada defesa em bloco. Mas
o passar dos minutos re-
velou outra verdade: eles
estavam amedrontados e
só Iam & frente em dê-
bels contra-ataques. De-
pois que" Pclé marcou o
primeiro gol, o descon-
trôle da Itália tornou-se
mais evidente: seus joga-
dores atuavam de cabeça
baixa, parecendo aceitar

a derrota por antecipação.
Só mostraram ligeiro

alento quando a falha de
Clodoaldo lhes permitiu
o empate. Mas foi coisa
rápida. Logo os brasilei-
ros voltavam a dominar
as açSes e teriam virado
o primeiro tempo com a
vantagem de 2 a 1, se o
juiz não resolvesse en-
cerrar o jogo antes da
hora.

A rigor, o maior adver-
sário do Brasil anteon-'
tem foi o terreno escor-
regadio. Em campo seco,
Rivelino e Pele certamen-
te não desperdiçariam
tantas faltai, cobradas
próximas à grande área,
nem o nosso ataque er-
raria algumas tabelinhas
preciosas. Os gols que
surgiram sem maiores
problemas no segundo
tempo poderiam muito
bem ter acontecido nos
45 minutos iniciais.

BRASIL

ITÁLIA 1
Estádio Asteca, Cidade do Mé-

xico. Juiz Rudi Glockner
(Alemanha Oriental), aaxi-
liares Angel Coerezza (Ar-
gentina) e Rudolf Scheurer
(Suíça).

BRASIL — Féllx, Carlos Alber-
to, Brito, Piazza, Everaldo,

Ílodoaldo, 
Gérson, Rivelino,

aírzlnho, Tostão e Pele.

ITÁLIA — Albertosi, Burgnich,
Cera, Rosato, Facchetti.
Bertinl (Juliano), De Sistl,
Mazzola, Domenghinl, Bo*
ninsegna (Rivera) • Riva.

GOLS — 1.° tempo: Pele (..,
17min) e Boninsegna (.'..
37min). 2.° tempo: Gérson
(21min), Jairzinho (26mto)

e Carlos Alberto (41min).
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A cobertura da Copa do Mundo de 1970, México, foi realizada por nossos

enviados especiais José Trajano, Ricardo Alvarez, Márcio Guedes, Fernando

Calazans, Jorge Arbex e Paulo Reis. Nosso produtor, João Máximo, assistiu à

partida final. E deu sorte.

E para falar em ar comprimido, ninguém criais in-
dicado do que Atlas Copco.

O ar comprimido ajuda a abrir novas estradas, a
construir novos portos, a industrializar o petróleo...

E, por falar em indústria, êle ajuda a construir au-
tomóveis. navios, aviões, equipamentos ferroviários...

Na indústria de alimentos, de vestuário, de móveis,
nos laboratórios, enfim, em toda a parte os equipa-
mentos pneumáticos Atlas Copco estão a serviço do
progresso do Brasil.

E do conforto também: é êle que enche a bola de'
futebol e o pneu do carro que o leva ao estádio.

JlÜasCopco ATLAS COPCO BRASILEIRA S.A.
Equipamentos de ar comprimido

ar comprimido
a serviço do mundo

AVENIDA OAS NAÇÕES UNIDAS, _I7-FONE2S9-2S1I - c POSTALMHJ.SÀO PAUW
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mensagem

Ruy de Castro

(cinema), João

Rodolfo do Prado

(televisão), Oscar

Ara ripe (teatro),
Edilbcrlo Coutinho

(livros), Enrico

Nogueira França

(música) c Jayme
Maurício

(plásticas) estão

nas páginas C & 7.
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última página
O encontro da poesia com
o futebol se dá nos grandesr*
momentos - em especial,
nas finais das Copas. E

quando a bola voa dos pes
de um Pele on de nm
Tostão e vai às redes, quem
descreve o transe do
torcedor c uni Drummond,
uni Oswald ou nm Vinícius

Ninguém no mundo viu coisa parecida
•lí.

file é o único jogador de
fulebol que conseguiu
ser campeão do mundo três
vezes. Èle é o único

que marcou mais de mil

gols. file foi eleito,
aos 29 anos, o maior de
toda a Copa do Mundo
de 1970. Por unanimidade.
Sua camisa, a número
dez do Brasil, é famosa
no mundo inteiro. Seu
nome, simples, duas
sílabas, é pronunciado,
com respeito, em todas
as línguas. Na Africa,
deixou de serpente:
v deus. Da côr. Negra.
Não lhe falia nada.
Ou quase. Porque ainda
(píer jogar na Copa,

que vem. Para a alegria,
de todos os Estádios.
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Feito em casa:

A bolsa de franjas
que é supermoda

Uma bolsa de camurça, bem moderninha,
que vai bem com maxis, midis e minis e, o me-
lhor-de tudo, que você mesmo pode fazer. Fica
bonita em bege bem clarinho, que combina com
tudo. Com muita classe, naquele tom amarron-
zado, quase côr de terra,, que é bem esporte.
Ou mais discreta em verde-musgo, tão querido,tão na moda. Mas.é preciso que seja sempre
em camurça, melhor ainda em camurção queé mais grosso e arma melhor.

O material empregado, você encontra nas
casas de couro. O camurção que tem~0,80 cm
de largura custa de CrS 20,00 a Cr$ 27,00. A
lata de cola desapateiro, que é necessária para
colar as várias partes da bolsa, fica por Cr$ 1,20
a CrS 4,00, dependendo do tamanho da lata,
Para emendar as várias partes, use uma agu-
lha bem grossa e linha, também grossa, ence-
rada,

Corte dois quadrados de camurça com
30 cm de lado, Coloque-os jurttos, direito con-
tra direito, e alinhave dos lados, cerca de meio
centímetro das beiradas. Dobre a beirada de
cima uns 5 cm pana dentro e cole com a cola
de sapateiro.

Para a franja corte um outro quadrado
de camurça também com 30 cm de lado. Corte
as franjas com 6 mm de largura mas apenas
com 27,5 cm de comprimento (fica uma bei-
rada de 2,5 cm no alto). Encaixe a franja entre
os dois quadrados que formam á bolsa e cole.

Para fazer a alela, corte dois retàngulos
de 10 por 20 cm. Num deles faça franjas, tam-
bém de 6 mm de largura. Cole os dois retângu-
los, avesso contra avesso, e prenda com uns
dois ou três pontos miúdos numa das partes
da bolsa.

O modelo que ensinamos tem' uma alça
bem comprida — l,20m — para cair bem com
as saias maxi e midi. Se preferir faça a sua
menor, uns 70 ou 80 cm. Para reforçar bem
a alça corte 16 pedaços de camurça com 7,5 cm
dc comprimento por 5 cm de largura —, um
centímetro a mais que a largura da alça — e
cole, para reforçar, na alça. Para prendê-la na
bolsa, cole primeiro por dentro e.depois cos-
lure com pontos pequenos para firmar bem.
E a bolsa estará pronta, simples e bonita de
usar.

MKjpl liJfâmWmWm^mmímmmlLií-t''.* ?t -'"''-P^Êr ' *">. -' ' J%IÊÊSi

ÜbÍ 1 » ST I I - f» SPt

H Wêv/<- *&*Mm mW&ÊMÊÍMmm. '

lUM Lm'Mim ¦liiiiiPp

W mwBm* kSH PI

91 Ü^SI
¦MBA ** 31

B^^^ afio I

¦ü? -¦ m \\m\vW&mWk^M HDki ¦

in if "
PI Ki
lifiiliifH **J
H* Vivi Hèi 's ^fNll mêêM
I'-v^s^ pPI^m-JL^ka lll
E&ÍMB^Be^lBfcis^B BH&S fl4m^bbbvmS\. VI I

As bolsas esportivas que apareceram
nestes dois últimos invernos, vieram
quase que na sua totalidade de uma
lojinha de Paris'— La Bagagerie. Fica
na Rue de Passy, 74, e passou de um
nome de butiquepara uma marca re-
gistrada, que aparece nas bolsas tipo
maleta, ou sacos jfle viagem, em couro,
molengo, de cores- "naturais". Esse tipo
de bolsa fêz aquele sucesso, substituindo
uma série de quatro ou cinco numa só.
Ficou a unira, á eleita, "o pau pra toda
obra", ideal para o trabalho e, combi-
nando com todas as roupas.

Além das bolsas famosas, a Bagage-
rie é a lançadora, também, das maletas
de viagem em couro cru misturadas com
tecidos de xadrez ou aquela estamparia
tipo "carpet baggers". Elas também mo-
dificaram a concepção de mala-trambo-
lho, aparecendo como ás malas práticasbem boladas, onde cabe realmente uma
bagagem razoável.

Os novos lançamentos estão agora
por conta dos cintos combinando com
as bolsas. Bem artesanais em couro re-
cortado, com detalhes^em tecido, tachea-

,dos ou com pespontòs manuais, deta-
lhes que sempre aparecem repetidos nas
bolsas. E você nem precisa se preocupar.
Se você não fôr ,a Paris antes, logo elas
estarão aqui copiadas em todas as lojas,
pois a Bagagerie manda na indústria de
bolsas, e ninguém quer ficar para trás.

Carreio da moda
q Maria Santos (GB) — Sentimos, mas não
respondemos carta pelo correio. Assim aqui. vai
nossa sugestão. Em primeiro lugar, se fôr pos-
sivel, não use o tecido que você indica na carta,
apesar de já tê-lo em casa. É meio ultrapassado
e faria um vestido com cara de casamento e
seria difícil de usar em outras horas. Pelas suas
medidas aconselhamos um tecido escuro, um
shantung ou uma gabardina de- seda e até um
lázinha fininha cm marinho, por exemplo, mar-
rom ou vinho. Faça um discreto chemisier quenunca perde a categoria, O comprimento ideal
para você é o mi-mollet. Uma gola bem cortada
e estreita, pala na altura do ombro. Os botões
delicados no tom do tecido. Sapato e bolsas no
mesmo tom do vestido, ou num tom de bege
(de pelica). Lèzard prateado e demais sofisticado.

• Célia, Teresa e Vitória (GB) — Aqui vai a
resposta para a família que escreve unida e per-
manece unida. Para Célia, que está um "pouco"
górdinha, um modelo de acordo com seus 18
anos, mas discreto de acordo com os seus qui-
linhos. Faça um modelo em crepe ou gabardina
dc seda, em tom escuro. Sem gola, decote re-
clondo, mangas ligeiramente franzidas e aper-
tadas no punho. Corte abaixo do busto, e costura
central que termina em abertura alguns centi-
metros acima do joelho. O comprimento é mi-
mollet, isto é, pouco abaixo do joelho. Theresa,
acho que sua túnica ficará muito bem com saia
midi preta, é claro, que pode ser até em tergal,
pois você terá oportunidade de usá-la bastante
vezes em várias ocasiões. A saia é simples, reta
c quase nada evasée, com abertura na frente
através de um transpasse, combinando com a
abertura da túnica. Meias pretas e sapatos de
verniz combinando com o cinto. Nada de cha-
péu, e esse conselho é extensivo também à Cé-
lia, Para a mamãe, um "robe-manteau" em lã
fina bege com debruns e tiras atravessadas na
altura do busto, estômago e cintura em cetim
ou gabardina de seda bege. O comprimento é
mi-mollet devido a sua altura. Meias, sapatos g
bolsas (de pelica) bege. Um chapéu pequeno,
breton ou um chignon café ou marrom claro.

A correspondência para esta seção deve 
"ser

dirigida an Bela do CORREIO DA MANHÃ —
Av. Gomes Freire, 471.
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Se a poluição dò ar é grave,
tanto quanto a das águas e a

dos mares, pior ainda é a dos

sons. A Organização Mundial

de Saúde acaba de concluir

que à medida que as cidades

crescem e a intensidade

dos ruídos aumenta, o homem

moderno ensurdece

Ruy Coutinho

A poluição do meio ambiente é,
talvez, o mais grave problema atual
de saúde pública. Mais grave nas
grandes concentrações urbanas,
nas grandes cidades, nas áreas mais
industrializadas.

O progresso técnico tem permi-
tido ao homem utilizar novas fòn-
tes de energia, obter novas sínte-
ses químicas, aumentar a veloci-
dade dos transportes, chegar às
viagens espaciais, porém não con-
seguiu, ainda, defender o meio am-
biente, pondo em sério perigo a
preservação da vida na terra. A
situação é 'grave; e será cada vez
mais grave, porque é conseqüèn-
cia do avanço técnico que não po.
de parar.

A saúde da vida humana deterio.
rar.se.á. rapidamente, a não ser que
o homem deixe de envenenar a
terra, os ares, os rios e es mares.
Ao lado dessas poluições existem
outras, as das irradiações. Estas
provêm sobretudo da precipitação
que acompanha; as explosões nu-
clcares. e' dos raios.X, tão usados
na clínica.

Um-físico .da Universidade de
Pittsburgh (Estados Unidos), Stern-
glass, sugeriu haver Uma relação;
entrei os testes das armas nucléa-
res e a mortalidade infantil. Há
alguns decênios, vinha-se observai!,
do uma redução gradual da morta,
lidade infantil. Este progresso de-
mográfico está retardado, o que
demonstra a entrada' em cena de
fatores deletérios.
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Temos, ainda, a poluição física
resultante do barulho, isto é, de
ondas sonoras intensas, importu-
nas. Quanto, maiores as fontes de
ruídos, mais intensa é a irritação
do aparelho auditivo e do cérebro;
esse é o problema principalmente
nas grandes cidades. Todavia, mes.
mo nestas, há variação enorme.
A campeã é. Tóquio, vencendo em
1.° lugar, as 2.a e 3.a, que são São
Paulo e Rio. É agradável mencio-
nar como menos barulhentas cida-
dades gigantes como Nova York,
Londres e outras, pois isso nos traz
a esperança de ver, no Brasil, fu-
turamente" dominado o problema
Os governos usam todos os recur.
sos necessários para tal êxito, aten-
dendo ao alarma da população.

Parece, boje, inverossímil que
em meados do século passado já
começara a reação dos intelectuais
aos ruídos e isso em tempo que nãp
existiam ainda automóveis ou
aviões a jato,-ou indústria desen-
volvida.

O som do rádio e da televisão
do vizinho interfere com o sono,
provoca irritabilidade e maior fa-

¦ diga. A insônia é, hoje,um proble-
ma da humanidade.

No Rio, tem-se observado, co-
mo em outras cidades, diminuição
da acuidade auditiva. Nas peque-
nas cidades, ou no campo, o resul-
tado é oposto; boa audição em tri-
bos africanas que vivem ao natu-
ral. Verificou-se que a audição em
tribos do Sudão — tão primitivas
que desconheciam a espingarda,
motores e até tambores, nas pes-
soas de 70 a 79 anos de idade cor-
respondia à de americanos de 30
a 39 anos, que nunca se expusc-
ram a ruído excessivo.

Um relatório da Organização
Mundial de Saúde concluiu: "Os
efeitos do ruído, mesmo em um ní-
vel baixo, são particularmente no-
civos nas grandes áreas, onde o
tráfego motorizado e a indústria
são altamente desenvolvidos. Se-
jam crianças ou adultos, sadios ou
doentes, estão permanentemente
expostos. Essa ameaça à saúde so-
be todos os anos à medida que as
cidades crescem e aumenta a in-
tensidade dos ruídos e das vibra-
ções."

Em 1963, habitantes dc Nova
Jersey, nos Estados Unidos, que.i-
xavam-se dos ruídos das fábricas,
dos aparelhosede ar condicionado,
dos terminais dos caminhões, dos
depósitos de trens de carga e dos
aeroportos que estavam interferiu-
do com o sono e a alimentação,
tornando a vida intolerável.

A tolerância do brasileiro pelo
barulho é tão geral, que quando
alguém reclama de um ruído é
considerado nervoso ou neurótico.

A duração, o tipo e a intensi-
dade do ruído são importantes, as-' sim como o molde, observa estu-
do recente. Ruídos com exarceba-
ções repentinas agudas são talvez
os mais nocivos. Outra caracterís-
tica do trauma acústico é o seu ini-
cio traiçoeiro. Temos uma margem
de segurança de 25 decibéis, dc
modo que uma perda tle 30 difi
cilmente percebe-se numa conver
sa. Contudo, numa reunião sócia'
cm condições acústica? desfavorá-
veis. o indivíduo já sente dificulda-
ttes em ouvir, mas não se queixa
de stirdez. até que sofra uma per-
d,i permanente maior do que
30 db.

Dey relata que muitos casos de
perda'de audição resultam possi-
velmente de trauma acústico pro-
vocado pela música do rock. Feuur
verificou déficit- de audição em jo-
vens. depois de ouvir várias horas
de rock and roll. Dey submeteu
15 pacientes à audição de música
de rock and roll, de 110 db, 5 a 30
minutos diários e durante alguns
dias. 16^ apresentaram diminui-
ção temporária e talvez permanen-
te da audição.
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DB
O cálice
sagrado

Essa Copa só podia ser
nossa. Que afinal de contas
não foi mole pôr 90 milhões
de brasileiros em campo.
Acabou o jogo, não tinha
um só corpinho que rtão
sentisse cansaço equivalen-
te ou maior que o de qual-
quer um dos nossos onze
rapazes. Acabou o jogo
todo mundo estava excita-
díssimo, louco para come-
morar, mas com o maior
desgaste emotivo da terra
nas costas. Foi isso que
abalou e enchateou de ma-
neira geral qualquer gênero
de comemoração social.

Flechas não me atingem. A
não ser que venham em

chamas
Domingo, no Antonino. vários

tipos de animação: animação sim-
plezinha da Elisinha e do'Walter
Moreira Salles, animação ilumina-
da da Miriam e do Antônio Gal-
loti e animação independente da
•lò Bastian Pinto. Todas na mes-
ma mesa. Quase ao lado, anima-
ção que põe tira de índio na tes-
ta: mesa do Walter Clark.

Vatapá I
Xo Castelo da Montanha, por

exemplo, o Maneco Bayard Lucas de
I mia. acabou o jogo ainda deu pra
dar um alô a uma e outra pessoa que
ia chegando, mas engavetou logo lo-
£0. Beatrizinha teve que se manter
de pé. uma vez que o Castelo estava
cbeio e não parava de chegar mais
gente. Mas energias não lhe falta-
ram. Além do mais tinha Astridinha
Guimarães dando uma mão. Acabou o
logo. rainha Evinha Monteiro de Car-
valho mandou buscar seu Rolls-Royce
rie uso particular e com Baby foi bus-
car os Von Holleben. embaixadores
alemães. Ehrenfried chegou bem dis-
posto e falador. Energias também
não faltaram a Lígia Machado que es-
tava com toda a corda. Teresa Piloti
Souza Campos estava esplendida toda
de marinho, pantalon e uma espécie
de sueter. Lourdes Piloti Catão, tam-
bém bem de azul, para os tons claros
confusos em brancos. Luís Carlos Vi-
nhas, o pianista da. corte, escapou
com a vitória do Brasil. Foram pedir

para êle tocar PUotis in Blue. mas êle
já tinha se espairecido. ,\ssim como
Ana Luisa e Gustavo Capanema. Os
pais da viscondessa Adalgisa Campos
da Silva. Lourdes e Betti Faria fica-
iam. Letícia e John Mowinckel tam-
bém ficaram. Leticia que torceu com
ânimos brasileiros pela Itália nunca
ficou com pior mal-humor na sua
vida. Fernanda (midi aveludada em
t.pge e aquelas grandes botas pretas)
e Zezito Colagrossi também ficaram.
Assim como Gilda Sarmanho, das fi-
guras.mais divertidas. Angela e Ro-
berto Malmann também ficaram. .loa-
na e Zé Manuel Fragoso, mais na
varanda a cuidar com internacional
olhar os filhos de todo mundo (in-
..uso os seus) a brincar pelo imenso
jardim. De repente: PLAM! A casa.de
Lúcia e Stephàn Osward chegou in-
teira nas costas de 4 gigantes auto-
móveis. Não bastando ainda chegou
Gladys Catta Preta & filha. Esta sur-

presa ninguém conseguiu traduzir.

Bata na porta
antes de sair

"Dear wife, será que vão
achar a nossa comemoração da
vitória brasileira muito intelec-
tual se souberem que,vêm a nos-
sa casa David Neves, Gustavo
Dalh, Edla^Van Stecn o husbahd;
Helena Solbcrg Latld. César The-
clim, Rui Polanah..." ia pergum.
tando Eduardo Mariani à esposa
Ana Teresa quando periquitinho
verde que voava perto parou e

gritou espantado: "Intelectual!?"

Ainda não tirei a
máscara. Esperem

Terras da Barra da Tijuca co-
mentam-se importantes: "Até ago-
ra não sabemos quem são nossos
donos. Desconfiamos que são ri-
cos. pois estamos muito valoriza-
das. Há dez anos pedimos defini-

ção* ã. Justiça carioca. Até agora:
nada. Temos único consolo e gló-
ria. Nosso processo é o mais vo-
lumoso do foro: 53 volumes!"

Adendo
Lá no México, Olavinho
Monteiro de Carvalho, cien-
te de que a família inteira
estaria de carinhas no' vi-
deo, acabou o jogo, pulou
para o campo e correu até
o Zagalo. Sabia que o Za-
galo, mais cedo ou mais
tarde, seria focalizado.

A
Zbxxxxm,

nem sempre é
nome de mosca

Atriz Geria Zemel ficou muito
contente de ter comprado direitos
de peça de Timoshenko Zbxxxxm.
A Vinda do Messias: "Montarei

em São Paulo, farei enorme su-
cesso, depois peço subvenção de
Comissão Estadual de Teatro e
viajo pelo interior do Brasil. Será
absolutamente divino!" Autor de

peça comprada soube e gritou lo-

go: "Montar peça em São Paulo
é um preço. Más viajar depois com
ela por nossos sertões e alagados
é outra coisa completamente di-
ferente. O preço aumenta!" Zelo-
sa SBAT soube de desejo de dra-
maturgo e foi logo correndo tocar
campainha em residência de Ber-
ta: "Para viajar, darling. preço do

peça de Zbxxxxm aumenta. Mes-
sias não pode se comprometer
aparecendo tantas vezes para tão

grande número de pessoas por
tão ínfimo valor. Vá preparando
rica e funda sacolinha para poder
botar dinheirinho suficiente. Do
contrário, fica cm cidade da ga-
roa!"

Não me venha de pèzinha
que a porta é de aço"

O que achei assaz bestaz é as
pessoas ficarem aborrecidas com
essa estória de "penetra". Ora-
bora-bera. em dia como o domin-
go da vitória não há argumento
para relutar contra '"peneirantis-

mo" que valha. Muito menos con-
tra informalidade. Informal & pe-
netra é matéria legalizada cm dia
hors-concours como o dia da vi-
tória.

Aproveitem o suspense
antes que acabe

Quem já se preparava para ir
ver, hoje,.ou a estréia de Hair ou
o concerto de Jacques Klein, po-
de arranjar outro programinha
porque esses foram adiados. Peça
musical só abre cortina amanhã.
Piano de Jacques Klein só será
tocado no próximo dia 14 de ju-
lho. Mas não joguem fora tickets
porque èlcs não perdem valida-
de, darlings!

Vatapá 11
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Antes que
me tirem o disfaz

confessou: sou
o Capitão Marvel!

Betty Faria e todo o pessoal
da peça Miss Brasil vão fazer fo-
tonovela Menina (Gorda?) de
Trança Já Não Ê Mais Criança
(Gorda?). Fotografo viu a carinha
do elenco: "Aposto como vai ter
cena na Central do Brasil e idilio
no Parque Lago!" Fotografo acer-
tou.

Xa casa dos Osward fo título já.dis-
se que também foi na base do vatapá)
quem mais sofreu foi Dorinha Azevê-
do Marques. Vira e mexe vinha o
Alexandre Machado: "Você não me
acha lindo?" ou então Márcio Rober.
to: "Não é possível que você não me
ache lindo!" Nos intervalos, era a vez
do Antônio Guerreiro: "Afinal de
contas, eu sou o mais lindo, darling!"
Antes do jóqo. houve incrível corre-
ria e aplausos efervescentes. Cada
um dos três pensou: "f. para mim.
Devo reagir com discrição." Quando
sutilmente viraram as cabecinhas de-
ram um. com a carinha do outro. To-
dos tinham corrido para o palio da
frente. Eram Kiki e Renato Garavag-
lia que chegaram do calhambeque,
cartolas & bandeiras.

Pedrinho Valente náo disse nada
mais achou falta de coleguismo não
terem aplaudido sua chegada tam-
bém. Afinal de contas, ele chegou
rom seu Alfa verde exclusivo. bandeL
ra do Brasil e ainda por cima, bandei-
ra do Vasco. Mas Georgina de Faueig-
ny-Lucinge, que veio com éle e toda
de amarelo para contracombinar com
o carro, baleu no seu ombro consola-

livamente. O jogo já ia começar. Até
Scarlet Moon já tinha chegado. Eis
que novos aplausos acontecem. '"Rom!

Desta vez eu tenho certeza. São para
mim'" pensaram ao mesmo temno os
três- lindos, que também ao mesmo
tempo "para a cacúia a modéstia!" e
levantando-se. agradeceram a seco.
Quando deram por si. novamente es.
tavam abandonados. Todos tinham
corrido para o motivo dos aplausos:
lonita (com seu novo corte e tom de
cabelo, uma graça) e Jòrgihho Guin.
le. sem novo tom nem corle de cabe-
Io. porém, já de camisa nacionalista
e n.° 11 não bastando, ainda de in-

•tenso bigode,. Pintado, claro, porém
por Dali. Nisso tudo. com isto e com
aciuilo. acabou o jogo. Sandra Teresa
e Celsinho Rocha Miranda deram nos
pézinhos carregando r.ssaz disputadis.
simo megafone. Então alguém gritou:"Todo mundo para o Castelo da Mon-
tanha!" e saiu.se na disparada, dispu-
tando espaço em carro. Na dispara-
da. quase que Hortênsia e Geraldo
Eulálio Nascimento Silva viram papel
de carta. -Correram a tempo, tanto
que acabaram chegando também no
Castelo.

No conjunto,
equilíbrio é

uma palavra.
Lolly e Cecil Hime lidaram a te-

levisãd. Vilma e Luís Gonzaga Nas-
cimento Silva, Nelsinho Baptista,
Aluisio Salles e Isa Silveira da Motta
(David traveis? Traveis.) sentaram
para ver. Madeleine e Renato.,Archer,
Maria e Maurício Roberto. El iani e
Lolô Bernardes ensaiaram tão bem
que a Adelayde e o Ari de Castro
quando chegaram da montanha pen-
saram que já fosse estréia. Foi por
isso que tanto se falou ria Rejane,
Duse, Bernhardt. Ellcn Tcrry e de
todos os Barrymore.
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Vatapá 111
Regina Mello Leitão deu
almoço sábado. Arrumou a
mesa grande e viu que só
cabiam dezoito pessoas.
Nem se assustou: "Sou

rica. Tenho jardim!" Arru-
mou entre as plantas mais
duas mesas de oito. Lady
Iro Hunt soube que era va-
tapa e caprichou: Calças e
maxi túnica azul turquesa.
Não sabia qual seria a so-
bremesa, não arriscou: boi-r
na na cabeça. Patrícia
Badhur estava nostálgica.
As pessoas elogiavam a
casa, ela agradecia: "Já foi
minha!" Ivo Pitanguy expli-
cou a ausência da Marilu:
"Está viajando. Foi a única
maneira que encontrou pa-
ra não estar em todas."
Ruth e Francisco Elísio Pi-
nheiro Guimarães ouviram:
"Ainda bem que nós já es-
tamos de viagenzinha mar-
cada." Casilda e Emílio
Pan de Soraluce y Olmos e
Giovann Enrico Bucher se
sentiram salvos: "Não vive-
mos esse problema. Somos
embaixadores da Espanha
e da Suíça, respectivamen-
te, podemos estar em todas
que não será por muito
tempo." Heloísa Lustosa e
seu 

"terninho 
italiano, Karla

Sampaio e seu maxi de lã
amarela e Mirtes Mello Ma-
chado e seu maxi marinho
com fustão branco não du-
deram se preocupar nem
dar palpite: 

"É hora das mil
sobremesas sensacionais!''

i "•

/.
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Para que imaginação?

Sou evoçativo e nostálgico

Eva Todor fèz trinta anos de
teatro: "Acho bom eu comercio-
rar. Do contrário ninguém come-
mora " Descobriu peça nova que
fosse antiga: Em Familia, do Odu-
valdo Viana Filho. Chamou para
o elenco André Villon e Lourdes
Mayer. Explicou por que: "Assim,
se o papel melhor fòr o da filha,
eu posso fazer. De qualquer ma-
neira, estreio dia 30 no Teatro
Nacional de Comédia. Sérgio Bri-
to dirige tão depressa!"

Prefiro a Norma.
Não virou santa
não se chamava
Joana e também

morreu
entre as chamas

Cantatrices du monde errtier
nunca ousaram chegar ao grande
final de ópera' Salomé de germâ-
nico compositor Richard Síràuss
sem nenhum dos sete véus de sua
famosa dança. Amantes da ópera
já estavam ficando desesperados:"Precisamos arranjar canorinhas

'mais delegadas e ousadas. Senão
lrustramo-nos foreverf" Coloured
meuo-soprano americano Grace
Dumbry vibrou: "É a minha gran-de chance!" E botou boquinha no
mundo: "Podem ficar descansa-
dos que minhas medidas são dig-
nas de Miss Universo e em próxi-ma abertura de temporada oficial
de London'. Royal Opera House
farei vocês delirarem! O strip-tea-
se será na integra!" No dia, hou-
ve recorde de público e de bino-
culos.

LwL
Não confundir

lacustre
com balaústre

Governador Negrão de Lima mal
botou chave em fechadura de casa
lacustre sua e teve que atender tele-
.onerha mexicano de dileto e prestati-
vo assessor Sérgio Guimarães direta-
mente de boate* GuadaUjara em Mé-
xico City. "Está o maior carnaval
aqui, dear governor!" Quando já ia
desligando, ouviu feminina e cama-
valesca voz de Marilena Dias Toledo.
Celmar Padilha passou, perguntou-lhe
com quem estava falando. Marilena
riisse com quem. Celmar agarrou te-
leíone: "Quem fala agora sou eu!"

Nem cumprimento os glutôes:
amo os «astrônomos

O apartamento era oh! que belo!, mas
como o dono era o Capitular da Contra-
ria dos Gastrònomos, que alguns ainda
insistem cm chamar de Miguel de Car-
valho, todos queriam ir direto para a co-
zinha ver o que as panelas e fornos es-
tavam tramando. A mesa enorme cortou-
lhes o caminho: "Admirem-me agora em
meu básico esplendor. Tenho muita ex-
periÊncia e s_i que, uma ve?. servido o
jantar, ninguém presta atçncão- em mim,
só nas maravilhas que sustento.'1 Ser-
viu-se o jantar. Gilberto Chateubriancl e
Lino Sá Pereira revelaram logo por que
tinham acabado de ser eleitos membros
da confraria: cada garfada, faziam cara
de quem ouve música. Maria Cecília Fon-
tes esqueceu por muitos minutos as es-
meraldas e concentrou-se em seu prato
que não havia meios de ficar vazio. Car-
men Rezende excedeu-se: "Acho que es-
sa é a última vez que uso as elegâncias
desse vestido e desse colete. Engordo feliz"!

Em mesma felicidade engordativa, Hum-
berto Braga, Judith e Otávio Marques Us-

boa, Yeda e Gijdo Borges, Qisela Amaral
í-capareceu apqsairna .semana -de-rnudo re-
pouso: "Aproveito meu'silêncio-forçado e
como." Ricardo Amaral qué chegara de
Sáo Paulo onde tinha falado sem parar
continuou: "Estou engordando ainda mais.
Seta que estou também ficando mais *e«
.r._.' Condéssa Pereira' Carneiro era in-
terrompida Sempre para ouvir elogios ao
seu vestido preto com bordado. Niomar
Moniz Sodré Íoi centro de vários grupos.
Sônia Noronha foi linda o tempo todo.
Mareia Barroso do Amaral estava dc ma-
xi com botas e de Zózimo. Carmen Men-
des Viana, muito festeira, ficou pouco
tempo. Tinha mais festa para ir. Danilo
Nunes, pouco festeiro, descobriu salinha
com televisão. Eneida estava de roxo e

esfuziante. Dedé Lopes chegou também

de roxo e logo que viu a cór da Eneida

resolveu conterse moderada para que
houvesse uma diferença entre as duas.
Não agüentou o esforço, esluziou-se logo

e outra vez.

0
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Meu bem-estar
sempre social

Heloísa e Carlos Lustosa estão
caprichando tanto nos janlares
que as borboletas pretas passam
o dia inteiro sobrevoando a casa,
na esperança de comer lá. Dia 27,
a borboleta preta do Chagas Frei-
tas tem pouso garantido.

a
Pessoas de coração caridoso

já nem sabem o que fazer com
tantas festividades. Mas desta vez
acho que o Lion's Club superou
toda a expectativa. Os corações,
mesmo os mais caridosos e bon-
dosos. não agüentarão com (ão
divino acontecimento: irem. sex-
ta-feirá. assistir pré-estréia de fil-
me de Walt Disney. Se Meu Fusca
Falasse... Isn't it divine?

Aquele seu brinco de
esmeraldas dependurado

no charuto nunca
me enganou!

Estudantes radicais dc Estado ame-
ricano de Nova York adoravam jo-
vem belo e elegante conhecido como
Tommy, lhe travcllcr: éle os ensina-
va a fabricar lindas bombinhas para
ocasiões oportunas. Mas uma boa fa-
da veio e contou-lhes que' o adorado
ídolo era somente policial cio plano
oe infiltração oni meios conte.lato-
r;o.. Decepção foi enorme Mas élea
dizem que aprenderam: "Não rieixa-
remos que sejamos desmoralizados
dessa forma novamente. Abaixo o;
jovens que também são elegantes!''

£7

MS

Sir não me bastava. Lord
me caiu melhor. Bye, para

os principiantes
Lawrence Olivier quando sou-

be que tinha se tornado Lord in-
ciusive com direito a discursar
cm câmara mais alta e tradicional
do mundo, empertigou-se: "Isso
não acabará com meu eterno e
definitivo amor pela ribalta. Ano
próximo volto ao grande Old Vic.
Mas não farei Shakespeare mais.
Me cansei. Quero provar que sou
elástico p moderno. Serei ator
principal de Guys And Dolls onde
cantarei e dançarei. Pode haver
alpo melhor para um jovem no-
bre?"

O filo reflexo é um gesto involuntário?
resposta a uma ação exterior

Verinha BocaVuva foi.se_ ontem,
para dois aninhos em Londres via 4
dias de Nova York. O bye-bye foi em
cobertura terracifera paternal, ou se-
ja, a do mister Baby, domingo, depois
do jogo. 30 pessoas em drinque. Ao
chegar no edifício, as 30 se pergunta-
ram a mesma coisa: "O que fa2 aquê-
le camelo ali parado na porta?" 30
era o que se esperava. Mas em tal
dia de alegria. ,foi besteira ter entra-
do na de fazer contas. Penetra foi
argumento válido. Todo penetra que
chegava, se perguntava a mesma coi-
sa: "O que faz aquele camelo ali pa-
rado na porta?" Knquanto prevales-
cia a cifra 30, veio promessa de ma-
carrãozinho ligeiro para fortalecer,
que a batalha náo tinha sido nada mo-
le. Todo mundo começou a beber de
madrugada, mal acabou o sábado. Ci-
fra fiO foi fácil. Logo passou.se dela.
E nessa passagem, a promessa maçar-
ronífera esvaiu-se sutilmente. Mas as

Beatrizinha

a
Meus braços são delgados

mas a minha voz é forte

Milton Nascimento encerrou
sábado show no Teatro da Praia.
Norma Bengell ficou íâo triste no
Teatro Opinião que o Milton man-
dou mensageiro e bilhete para
tranqüilizar: "Não há drama. Por
que haver comédia? Daqui a pou-
co tenho estréia na Sucata, En-
quanto isso, canto em casa e to-
dos os dias o Midnight Cowboy só
para não perder o hábito de dedi-
car essa musiquinha para você."

pessoas são persistentes, \inda mais
quando não se tem onde ir. Que to-
dos os latifundiários donos dos cantos
da moda trancaram tudo a selo cha-

,ves. Sujeira! Como o tempo e impa.
rável. a cifra excedente foi logo se
dosmilinguindo. Desmilinguindo mes-
mo, que o cansaço era mortal. TRII-
INDLIIINDLIMMM! — de volta a ci-
fra 30. Então, enquanto os 30 conti-
iiiiavam se perguntando o que esta-
ria fazendo o tal camelo na porta do
edifício, surgiu macarrão aos montes.
Fome saciada, eis que o Baby falou.
Todos voltaram suas carinhas rápi-
das. Compreendeu.se imediatamente
a razáo da existência do camelo: Baby
estava com uma autêntica camisa sa-
fari. branca, do St. Laurent. Luis
Carlos Barreto, Rubem Paiva. Marci-
lio Marques Moreira, the Maciel Bro-
thers, Nilson Penna. Maurício Leite
Barbosa e Noelza Guimarães pediram
licença, tiraram bloquinlio c lápis do
bolso c copiaram o modelo.

Os músculos

são os motores

do nosso corpo
N"o- Municipal, noite dc beneficio.

As bailarinas da casa mal esperaram o
pano subir, entraram logo no palco,
Viram que tinha multa gente na pia-
leia, deram todos os pulinhos que sa-
biam: "ôba! Hoje tem mais dc três
filas completas. Vamos aproveitar!"
Todas as sflfides viraram solistas, náo
sobrou ninguém para fazer corpo cie
baile. Pano cie ceu- o intervalo foi
Hplaucliriissimo, as rouplnhas corre-
rum para os corredores mas só en-
con tra in ni outras rouplnhas. Nho pu-
deram chamar ninguém pelo nome,
Pano subiu, apareceu calca de couro
cpip tocou pi it no para cantora cantar,
Não tinha ninguém deitado cin cima
do piano, não identificaram o Luis
Carlos Vinhas. Saiu calça de couro,
apareceu casaco de couro para locar
n mesmo pinno para nova cantora
cantar. Alguém descobriu que era o
Luizinho Eça e ainda a Nana Caymmi,
Chegou a vez cia Gal Costa que can-
tou e ninguém ouviu porque o rou-

junto Rubbles náo deixou. Conjunto
Soma substituiu, o som reclamou aon
berros e expulsou metade cia plaléia,
Bibi Ferreira entrou de peruca lou-
ra e demorou. Marlene fèz tanto mi-
ces-sn que o microfone ficou com in-
veja. Pifou. I-.Ii.iiia Pitfman começou
a cantar e continuou cantando, O tea-
tro inteiro se ajoelhou implorando
pura que ela parasse, ela disfarçou:
"Estão me adorando de joelhos, não
paro cie caníãr nunca mais!" Ciro
Monteiro e Grande Otclo pediram
desculpas. Quando tudo acabou, hou-
\p sorteio de toia do Bouçheron, O
problema foi encontrar prenuncio. Os
formados já estavam rm casa.
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Andréa está com a bola

Mamãe lonito Guinlc trouxe midis dei Europo parei filho Andréa usar nn oitavo aniver-
sário. Filho Andréa preferiu usar o mesmo mini Cardin dc couro do ano pa.sado Aprn-
veito n repetição. As pessoas pensam que c a mesma festa. Diminui um ano dc idade
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TEATRO

Cadêrnos
Acaba de sair o número de janeiro,

fevereiro & março'70 de Cadernos de
Teatro, edição de O Tablado, uma das
poucas revistas brasileiras especializa-
das em teatro que ainda vale um comen-
tário. Na área da GB existem ainda
Dyonisius e a Revista da SBAT — a pri-
meira é uma publicação do SNT, mas
custa a sair e quando sai não correspon-
de à demora; a outra, a da Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais é mais
regular. Entretanto é fraca em idéias
e rica em padrinhos, basta dizer que seu
último número traz texto de inimigos
não mandando flores. Nesse ritmo de
editoria, no próximo, teremos a reentré
soberba da publicação das Mãos-de-Eu-
rídice cm dobradinha com Deus lhe Pa-
9ue- r. 

Mas, os deuses sopram melhor, as
mãos são mais habilidosas, na turma
de Maria Clara Machado. O número em
questão — o 44 — já abre esbugalhan-
do nossa curiosidade: um artigo de Wal-
ter Benjamin sobre teatro épico, recolhi-
da da revista Théatre Populaire, era ai-
guma coisa que faltava. Há por aí muita
confusão sobre, o que quis fazer e dizer

Brecht e o artigo de Benjamin esclarece
bastante. Depois é a vez de Grotowsky
e Szajna, dois pensamentos bastante
a jornados da Polônia. Cadernos de Tea-
tro extrai'de Tòwards a Poor Theatre
uma série de exercícios usados por Gro-
towsky em seu Teatro-Laboratório. Ma-
ria Clara Machado expõe um pouquinhode seus Cem Jogos Dramáticos e Ariano
Suassuna empresta seu texto de mamu-
lengo à revista, ao lado de Artur Azeve-
do com Entre o Vermute e a Soja, um en-
t reato muito bem construído.

A parte recolhida dos jornais é de
grande atualidade: um artigo do Le
Combat, sobre o Festival de Teatro In-
fantil de Avignon, França; um outro sò-
bre o Bread and Puppet, assinado por
Armando Strozenberg e ainda um outro
sobre verbas e á nossa CET. Jacqueline
Laurence cuida da parte Movimento
Teatral, com um noticiário bem razoável
aos limites de uma revista trimestral.

Seria uma afetação descupável dar
vivas à Virgínia Valle, a João Sérgio Ma-
rinho Nunes, a toda a equipe pelo es-
forço de mais uma edição: Cadernos de
Teatro aparece com as vacas magras, e
fino — porém é o que temos. Nossas
bênçãos, pois.

« Oscar Araripe
• Flàvio Cavalcanti descobriu o

teatro & o show. Suo TV Estúdio Promo-
ções vai produzir peças dramáticas e es-
petáculos musicais no Rio e alhures. O
grupo é formado pelo próprio, seu filho,
Flávio Cavalcanti Júnior, Eduardo Sid-

ney, Giuseppe Ghiaroni e Jarbes Braga
Netto-

m Os golfinhos de Miami, que mui-
tos viram no cinema, estão ai. Uma pis-cim de fiberglass, go lado do>Estádio de
Remo — acesso pela Belèm-Brasilia —
foi armada para que os golfinhos pulemobstáculos, façam piruetas, joguem fute-boi e basquete, equilibrem objetos no
npriz etc-.. & tal. Os espetáculos du-
raráo 70 minutos e a estréia será a 25
deste.

Mais circenses: no Opinião, o
Circo Mágico, da Garotada, com estréia
marcada para 28. O golfinho deste é o
máqico-còmico Toninho. Além do Toni-
nlio, tem um ventríloquo de nome Pro-
fessor Bentes, muitas mágicas inéditas
e um número do coelhinho ZUZU.

Dó-ré-mi-fá-tã-tã-tã-tã: fiummm.
Sábado, depois das 14 horas, na Escola
Roberto Maria curso de Pedagogia Mo-
derna e Atividade Musical. A Escola ficana rua Mascarenhas de Moraes 180.
Tundundundum.

Os arquitetos Sabino & Leal
projetaram um teatro subterrâneo que
funcionará conjugado à estação de metrô
do Largo da Carioca. Em Sttuttgart,
Alemanha, quando um pequeno teatro
pegou fogo, imediatamente projetou-seum outro, subterrâneo: o Theater der
Altstadt (vide foto). A idéia do teatro
conjugado ao metrô é excelente.

A Air France criou em São
Paulo prêmio muito curioso: trata-se de
critica infantil para espetáculos infantis.
Os críticos devem ter no máximo 16
anos.
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PROCURADOS POR
ITALIANOS, URUGUAIOS, PERUANOS

ROMENOS, INGLESES E TCHECOS.

MAURO MONTALVAO
21-6 70

CRIME: .
AJUDARAM 0 BRASIL
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O FM É AI
CINEMA ¦> ¦'

>«i

La Banibolona :?
La Bambolona podia ser uma divertida comédia de linha, como d*

cinema italiano costuma fazer, quando o diretor é Pietro
Germi, ou, eventualmente, um Dino Risi ou um Mario Monicelli.

Mas o brilho, o talento para acender o rastilho do riso,
nem sempre estão ao alcance de um realizador, principalmente se ô'
fraco o material à mão. E não é outro o caso dessa Bambolona,

fJácida e elefantlsíaca, do diretor Franco Giraldi, que se ãrrastaf
com a mesma lentidjão da heroína do filme, a estreante Isabel Ia'

Rei. Um brilhante advogado de Roma, com livre trânsito .'„:'.
entre mulheres bonitas e elegantes, bem sucedido

profissionalmente, dono de um triplex e ainda conservado, '.'
embora quarentão, precisa de uma distração diferente para '"

sacudir o tédio do sucesso fácil. Não é preciso escolher muito:'
basta tentar conquistar uma mulher difícil. Mas, se estas, ;'

hoje em dia, são saudàvelmente cada vez mais1 raras, não era 
"'"'

preciso que Ugo Tognazzi voltasse sua mira justamente
para a gordota cafona e caipira. Mas é ela que dá o título ao

filme, e este escorre numa sucessão de seqüências insôssas: 
'¦"

Tognazzi, tentando levá-la para a cama (chegando ao extremo 
'

de dar-lhe o anel de noivado) e a bambolona, com a
eterna cara distante de quem sofre do fígado. O cineasta Zlconsegue fazer com que o espectador participe da ansiedade do.
protagonista, mas, à medida em que as esperanças disso

acontecer vão se diluindo, as reações entre protagonista & '<
platéia passam a divergir: Tognazzi, apaixonado, e a platéia irritada.'

O final — quando se descobreque a bambolona só pretendia 
""

envolver o advogado numa trama intrincada para tomar-lhe odinheiro — leva à frustração de ambos. Enquanto Tognazzi 
""•'

aprende a lição, a platéia acaba se sentindo roubada, diante da"mensagem moralista e provinciana que o filme lhe tentaImpor. Onde já se viu, em plena Roma de 1970, uma garota 'i
feiusca trocar o aceno milionário do próspero advogado pelo ¦'¦'•"

namorico com o filho do leiteiro? "•"

Ruy de Castro

TELEVISÃO

Futebol:
fim de papo

Com a chegada da seleção, encerra-se, para os brasileiros, a IX Copa doMundo. Durante vinte e quatro diastodo mundo torceu, teve palpitaçòesameaçadoras e vibrou com o ^porten-
toso" futebol brasileiro. Neste período,as pequenas telas dos cinco milhões de'receptores existentes no Brasil pude-ram mostrar a importância social domais novo veículo de comunicação demassa, a televisão.

Apesar dos extensos comentários
feitos sobre as transmissões do Tele-Sis-
tema mexicano, vindas por satélites elevadas a todo o país pelos sistemas de
microondas da EMBRATEL, vale a penaum balanço final.

Durante estas três semanas foramconstantes os elogios à televisão mexi-cana e comparações críticas com a bra-sileira. Realmente as emissoras do se-nhor Ascarraga fizeram um excelentetrabalho; afinal de contas, não havia ou-tra hipótese: seiscentos milhões de te-lespectadores estavam julgando o tra-balho e qualquer erro seria execrado"universalmente.
Para as pessoas que acompanham

futebol pela TV, as transmissões datevê mexicana não trouxeram nenhuma
novidade, pois todos os recursos técni-cos apresentados (repetição de lance,câmara lenta, vários ângulos) já tinham
sido vistos num vídeo-tape da televisão
italiana (jogo entre a Itália e Alemanha
Oriental). Para o profissional brasileiro,
éste foi o trabalho que abriu os olhos,
tanto assim que em várias partidas pré-Copa procuraram sair do tradicional
iduas câmaras no meio do campo). Este
fato, no entanto, em nada desmerece as
transmissões mexicanas; pelo contrário,
as valoriza, demonstrando que procura-ram utilizar as técnicas avançadas.

De todos os jogos vistos, apenas em
Guadalajara houve restrições, principal-mente durante o jogo entre o Brasil e a
Romênia. Felizmente, para nosso siste-,
ma nervoso, os técnicos mexicanos con-
seguiram solucionar os problemas, pr; -
cipalmpnte o controle de vídeo (regi -
gem do claro-escuro). Resumindo, as
transmissões foram muito boas e é pou-
co provável que tenhamos algo seme-
lhanle, pelo menos a curto prazo, por
aqui.

O primeiro empecilho é o fato de
não haver transmissões diretas das par-
tidas realizadas no Brasil, colocando o
futebol em segundo plano nos inte-
rêsses das televisões. Isto bastaria para
impedir gastos maiores em equipamen-
tos técnicos (por exemplo, o vt em cá-
mara lenta).

A éste fato básico soma-se a falta
de recursos operacionais de nossos es-
tádios. No Maracanã, por exemplo, é
inviável a colocação de câmaras atrás

dos gols; poder-se-ia utilizá-las ao níveldo campo, mas a ADEG não permite àutilização do fosso (lugar natural e me*-lhor protegido, para isto). ¦ • ¦
Do trabalho da tevê mexicana, ape-nas um exemplo pode ser seguido iine>-diatamente: o uso contínuo da zoom.

(lente que permite a aproximação/afas-
tamento do objeto enfocado), muito
bem manejada em todos os jogos. Aísurge um problema que revela totais
mente a má estrutura de nossas televi--
soes; a Tupi, única emissora "forte" daGuanabara que acompanha o futebol,
não possuía, pelo menos até há bem-
pouco tempo, nenhuma lente deste tipoX,
Diante desta verdade não há comenta-
rios. "'

A repetição imediata de lances é
utilizada esporadicamente, mas também 1
esbarra na capacidade limitada dos vts,::
sempre com sobrecarga de trabalho;-,.
para se fazer a repetição são necessários,,,
dois vts: um gravando o jogo todo e 

'
outro para o replay.

Enfim, esta é a realidade: faltam inte-
rêsse e recursos econômicos para aprí-
morar as transmissões de nossas parvtidas de futebol, obviamente alguma
coisas podem ser feitas e acredito que
serão; pois o telespectador ficou contjgt
cendo um trabalho de melhor qualidadee poderá comparar, recusando o qiSSíatualmente é feito. «*

João Rodolfo do Prado;

Perfeita a Buzina do Chacrinha da
domingo passado. Improviso total, eufoh
ria, a quebra das regras impostas pela
padrão da emissora. *

Aquela foi a Buzina ideal, sem dis*
tinção entre o auditório e o palco. Ad-
dentalmente o Chacrinha teve a oportu*
nidade de fazer o que é sonho de mui-
ta gente: uma televisão calcada na rea»
lidado imediata. *

O Apesar de certas limitações técnicas
e humanas (afinal era o tri), a Globo o
a Tupi fizeram o que deviam, isto é, fo-
ram para as ruas fazer televisão.*

O Hoje deve acontecer a mesma coisa
durante a chegada dos jogadores. No en-
fanto, o telespectador será mais exigen-
te, pois houve bastante tempo para pre-
pararem tudo certinho.

O É a hora da verdade. Todo mundo
malhou nossa televisão vendo as ima-
gens do México. É a oportunidade do
nossos canais mostrarem que também
conhecem o assunto.

Colaboração: os locutores devem
evitar excessos de oratória porque infa-
livelmente sai besteira; bolem textos ra-
zoáveis, façam pesquisa para terem as-
sunto na hora do estica tempo. E não
lamentem que nossa televisão não seja
a cores.

À noite: Um Instante. Maestro (ca-
nal 6, 20h30min), nos seus dias finais, e
Alô Brasil. Aquele Abraço (canal 4,
idem), sempre com alguma atração me-
Ihorzinha.
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MENSAGEM
MUSICA

Sinfonia da
Vitória

Como não associar a Sinfonia da Vi-
tójia, de Beethoven, ouvida sábado no
Municipal, pela OSB regida por Kurt
Masur, à poderosa exaltação de júbilo
que a nação inteira está vivendo? Essa
é'a" designação tomada, desde a Segun-
da Guerra Mundial, pela Sinfonia n.° 5,
em dó menor, op. 67. E com ela bem
viva na memória, graças à execução que
tivemos, não poderíamos deixar de liga-
Ia à euforia coletiva que, depois dos
combates no México, nos empolga desde
domingo.

Não foi uma execução convencional,
nem rotineira. Parece agora profética. À
quinta Sinfonia é a mais popular de
todas as obras, não só de Beethoven,
mas do repertório sinfônico, e por isso
mesmo a mais difícil de aturar em
execuções medíocres, Mal a suportamos,
em.versões inferiores. É um tipo de mú-
sica que, quando levada só por conve-
niência ou facilidade de programação,
visto que a orquestra já a tocou dezenas
de vezes, a gente-finge que ouve, mas
apenas a deixa passar, com o espírito
ausente. As tais quatro notas sibilinas
das clarinetas e do quinteto de cordas,
dás'quais Beethoven dizia: — É assim
que o fatum bate à nossa porta, já se
desgastaram. Mesmo na execução de sá-
bado êsse primeiro movimento foi o me-
nos interessante, com a incidência de
defeitos de certa imprecisão de ataques,
comuns na orquestra. Mas a partir do
Andante con moto a tradução da obra-
prima cresceu. Já o Scherzo foi admira-
vel, com o célebre desenho do Trio com-
parado por Berlioz a uma carga de ele-
fanles, incisivamente exposto. E na tran-
sição do Scherzo para o Final, do pia-
níss.imo que culmina no fortíssimo da-
quela Marcha Triunfal em dó maior,
Masur e a OSB fizeram-nos de fato as-
cender, nesse último tempo, a esferas
gloriosas. Daí a oportunidade maior da
partitura, neste momento que através-
samos.

"Deve-se registrar, entretanto, com
es-peciais louvores, a versão da segunda'
Sinfonia, em ré maior, op, 36 — prece-
dicia, ao início do programa, de eloqüen-
te-Abertura Egmont. O que Masur fez
foi convencer o público de que a segun-
da Sinfonia não é menos atrativa, me-
nog'bela, menos significativa do pensa-
mento sinfônico de Beethoven, do que a

maioria de suas irmãs mais favorecidas
pela popularidade. A partitura foi-nos
restituída na sua integridade, organici-
dat'~ e força rítmica. Comovedor, o mo-
vík. i) lento, onde houve, a certa altu-
ra, uma verdadeira transfiguração poé-
tica.

Arnaldo Estréia, Mariuccia lar ovino,
Frederick Stephany, Iberê Gomes Gros-
so, aboliram a casaca e o vestido de noi-
te, e vieram de camisa de malha branca
e calça (saia) preta, tocar o Quarteto com
piano em mi bemól maior de Beethoven,
composto aos quinze anos de idr.de; no
quadro das comemorações do bicenténá-
rio, da Sala Cecília Meireles. São três
os Quartetos para piano e rnrrhi rnm
postos na mesma época, e os outros dois
serão ouvidos, por êsse conjunto, no pró-
ximo dia 29. O primeiro e o terceiro
Quartetos são particularmente :nteres-
santes, reveladores do gênio nascente do
futuro mestre. Essas partituras impres-
sionam pelo equilíbrio da forma e a se-
ronidade clássica que as anima. Resultou
deliciosa, no primeiro Quarteto, a com-
binação^da sonoridade do piano de Ar-
naldo Estrela, com o violino de Markic-
cia, a viola de Stephany, o violoncelo de
Iberê. Execução de primeira ordem, pe-
Io apuro estilístico e o acabamento téc-
nico. Havia, na realidade, um perfeito
conjunto e êsse fator foi que projetou
superiormente a obra na sensibilidade
dos ouvintes.

Haveria muito o que esmiuçar elo-
giàvclmente no Quarteto, que começa por
um Adagio, tem um Allegro intermedia-
rio com seis bemóis na clave e termina
por uni Tema (exposto pelo piano, que
lcg<) após faz graciosos ritenutos) com
Variações, mas cumpre sublinhar a im-
portância e envergadura dos Trios de
cordas ouvidos após, para violino, viola e
violoncelo, em que os executantes pri-
maram pelo acerto, pelo entrelaçamento
harmonioso do conjunto, quer lio Trio
op. 3, com seus seis movimentos, quer
no op. 9 n.° 1, que concluiu o programa.
Tão bonita a conversa dos três no An-
dante do Trio em mi bemol!

Eurico Nogueira França

Jacques Klein adia
concerto

Em face da festa nacional pela che-
gada dos craques da Copa, o pianista
Jacques Klein adia o recital Mozart-Cho-
pin, marcado para esta noite, na Sala Ce-
filia Meireles. Êsse mesmo programa
será apresentado a 14 de julho. Antes,
porém, a 6 de julho, Klein dará um re-
citai na Sala, tocando Sonatas, dentro do
quadro comemorativo do bicentenário de
Beethoven.

/
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Ceroli, Xvaral,
Tapies

Milão, junho
A seleção italiana para a XXXV Bic-

nal dc Veneza, feita pela subcomissão in-
tegrada por gente de peso como Munnri,
Dorfles, Apollonio, e outros, não agra-
dou, especialmente aos artistas. As qúci-
xas são muitas, as surpresas maiores, e
ninguém sabe como explicar a escolha.

_ Dorfles pessoalmente, sem muito cntu-' 
siasmo, disse ao redator que a seleção
ora boa e justa. mas. juntamente com ou-
tros artistas Mário Ceroli discorda:

A Bienal deste ano, no que diz
respeito ao pavilhão italiano, será um
desastre. E não é por não ter sido con-
viciado. Toda ?. Bienal tal como está es-
trtitiuada é-uma falência. Não concordo,
porém, em afogar a Bienal. Ela deve
existir por ser a única fonte de infor-
mação de nível internacional que temos
na Itália. Não concordo com a escolha
feita este ano mas não quero discutir os
artistas: a escolha feita pela subcómissüo
parece-me insensata; para alguns parece
querer acomodar-se descsperadamcnlc
com um típico proceder dc talent-scout
(reveladores de talentos), enquanto que
para outros representa a possibilidade de
refazer-se de tanta oposição, suoeramen-
tos e castrações sentidas por críticos ofi-
ciais que gerem mais diretamente o do-
der. ou para fazer uma coisa que no fun-
do não lhes agrada mas na qual têm a
oportunidade de um desafogo.

Assim, secundo você, o pimora-
ma a ser apresentado na Bienal (Batia-
plia. Bonaluiiii, Carrino, Lombardo, Mo-
cliett', Paolini. Venial não é representa-
tivo da atual situação italiana?

Não por termos artistas multo
mais importantPs que deveriam estar na
B'p.nal, como Kounellis, Alviani, Zorlo,
Merz, Calzolarl, aue representam uma
fUíwSò muito mais precisa na Itália.
Recolheram artistas que trabalham há
poemas dois meses, cinco meses e imnro-
v'«ndpmentf> se encontram nesta sitii'1-
cão infernal — nor aue mntivn eles e não
outros que trabalham ao menos há dois
anos9

E no futuro, você acha que a ltá-
lia deve ter um comissário único e não
uma subcomissão?

--Não sou propenso a um único res-
pon"ável. pois seria a morte desse senhor
— creio que seria guilhotinado logo,
Com uma comissão, entretanto, não se
sabe bem a quem matar: como neste ano,
com sete comissários há o embaraço da
escolha; não se sabe bem se deve come-
car com De Marchis ou Dorfles ou Do-
razio ou Anollonio ou Calo ou Miinari ou
Pe.rocco. Eu na verdade mataria todos
os sete, ainda aue oudesse compreender
.o humorismo e o humor de De Marchis
e Dorazio. De qualquer maneira, um úni-

eu comissário seria uma loucura. Eu vc-
ria na comissão artistas jovens e jovens
criticos. Por exemplo, entre os artistas
torta convidado Custcllani, Pistoletto e.
Ceroli em lugar do empregado do Esta-
do, Giorglo De Marchis. Com qualquer
jovem artista ler-se-iam obtido certa-
mente resultados mais sérios.

Ceroli responde a outras questões,
sondo que uma bem engraçada:

Você contesta esta sociedade de
consumo que dá sucesso, antologia c con-
ta nos bancos?

Ainda não me dei conta de que
existe unia sociedade dc consumo por-
que nãn lenho nenhum contrato com a
Rinasccnto (uma espécie de Ducal). E
como sou de origem rural não uso conta

1 em baneds mas escondo o dinheiro de-
baixo de uni tijolo. Na minha carreira
somente ou sou importante. A crítica
não mo deu nada.

* » *
Yvaral, falando à Flash Art, resti-

min suas preocupações atuais:
— Desníislificar a criação comu

sondo um ato mágico, excepcional. Re-
discutir o mito do artista, único e genial,
criador de obras imortais.

— Inclinação para uma procura
de laboratório. Método c exoerimenta-
ção devem substituir os critérios artís-
ticos tradicionais tendo cm conta as téc-
nicas propostas pela oesquisa científica
contemnorânea (topologia, cálculo de
probabilidades, estatística, teoria da in-
formação, cibernética, etc).

— Dar para ver. Educar a per-
cepçáo visual, 

'as 
proposições devendo

sor a uma só vez eficazes e tècnicamen-
te aferlvcis.

— Tentar definir um abecedárin
visual de elementos simules, combina-
veis, codificáveis, profframáve.s; criar
um repertório de unidade bi c tridimen-
sionais, dar repertório às constantes e
aos fenômenos visuais.

— Transpor os melhores resulta-
dos no environnement cotidiano - ar-
fiuitctiira, decoração, design, publicida-
de, cinema, televisão, espetáculos, cm
colaboração com os técnicos, engenhei-
ros, industriais, arquitetos, pesquisado-
res científicos etc.

6 — Participar da elaboração da
uma "nova pedagogia visual" propondo
às crianças escolas malernais como aos
alunos escolas de arte, métodos e pro-
gramas que tratem" do futuro.

*

Reencontro com o catalão Antônio
Tapies, aqui em Milão, na Galleria deli'
Arrete. Uma exposição de .apenas 14 pe-
cas de (19-70-, Um dos grandes pintores
informais e matéricos da Espanha mo-
derna, já aos 25 anos era festejado na
primeira individual em Barcelona, por
volta de 1948, quando criqu um movi-
mento liderado pela revista Dau ai Set,
movimento no qual teve atuação João
Cabral de Melo. Foi. um caso de consa-
gração precoce rápida, Bolsas, bienais,,
galerias francesas c americanas, inclti-
sive um prêmio na II Bienal de São Pau-
Io — a célebre bienal do quarto cento-
nário paulista. Mais tarde prêmio Unes-
co cm Veneza, e o pintor tornou-se uma

.das personalidades mais importantes até
\>s anos 60. Em 1966 vimos a última* criação de Antônio Tapies, em Saint
Gall, na Suíça — um imenso painel, aus-
toro e matérieo, ocupando dois pavl-,
mentos de unia universidade de boa ar-
qititcjura integrada com importantes
obras de arte (escrevemos vários artigos
na ocasião). Tapies nunca deixou de ser
um pintor importante, integrado com
museus e galerias da Europa e das Amé-
ricas. O que teria ocorrido com a pintu-
ra de Tapies nesses anos todos de tan*
tas e tamanhas transformações tecno- •
lógicas e estéticas, com o arquivamento
do informal e do apenas maléfico no
sentido usado pelos espanhóis? Pouco.
Continua a presença do muro, continua
uma certa matéria, surgiu um certo cs-
picinllsmo cem débeis signos. E "colla-
ges" com vidros, terra, estéreo, fios de
palhas; "eollages", com jornais, deplora-
veis, tentando fazer "periódicos mura-
],„¦"• relevo, pálidas incursões pela arte
pobre no que diz respeito à matéria ape-
nas. E naturalmente um senhor a dizer
imaginárias subjetivas como "II solo
scalda Ia terra, e 1'itomo Ia peneira. ííí
comoenelrnno e diventano matéria."
Triste.

Jayme Maurício

LIVROS
"O Balcão"
a quatro mãos

Jacqueline Castro traduziu, dc par-
ceria com Martim Gonçalves, O Balcão,
de Jean Genet, que será editado pela
Civilização Brasileira. Diz ela: "O Balcão
foi, sem dúvida, a mais rica experiência
que já tive em matéria de tradução.
Se por um lado representou fascínio
conviver com a palavra de um ilumina-
do, por outro significou o temor da res-
ponsabilidade de uma recriação, se não
à altura da poesia de GeneC ao menos
fiel à sua mensagem de beleza."

Com êsse trabalho, Jacqueline Cas-
tro — tradutora de vários livros dc
Zahar Editores, de Leitura e da Editora
Codex — ganhou o prêmio de tradução
da Associação Paulista de Críticos Tea-
trais.

— O trabalho de tradução da peça
poderia ser dividido em duas etapas:
inicialmente, uma tradução em bruto

tk lodo o texto, pesquisa de vocabulá-
a investigação teatral mais apurada, a
forma final, juntamente com Martim
Gonçalves. Primeiramente a idéia era de
tradução apenas para montagem. De-
pois, surgiu o interesse na publicação
do texto pela Civilização Brasileira, o
que permitirá o acesso do público leitor
de língua portuguesa a êsse extraordi-
nário poeta.

"O Quinze" Romance "i

Nas Manchetes
Não foi :. Livraria José Olympio Edl*

fora — a Casa é patriótica, embora po-
derosa — que encomendou a seca de
70 paia dar atualidade temática a um
livro escrito há quarenta anos. Mas",
acontece que a estória de O Quinze rea-
parece cm livre, com ilustrações de Píf.
lv que poderiam igualmente'ilustrar as
dramáticas narrativas que estão nas pá'-»
ginas dós jornais contando o drama do1
Nordeste cie hoje; o mesmo que Rachel
de Queiroz contou no romance de 1930
— marco da literal ura regionalista —•'
reportando-se à seca de 191,5. Um va*
queirn n sua família, os fazendeiros e
suas famílias, O apego á terra e a ne-
cessiclade de procurar novas terras. Chi-
co Bento, Dona Inácia, Vicente são fi-
gurns vivas e atuais, Permanece o sen-
tido reivindicatório do livro, uma ve-*
nue o sistema náo foi mudado, f; cia*
ro que o livro do Rachel de Queiroz le-
ria interesse, mesmo que o Novo Nor*
deste não fosse apenas expressão publi-
citaria Terá sempre interesse como do*
cumonto"'sociológico e como realização
literária. Corajosamente novo é inova*
dor para a época, permanece corno
exemplo de romance social no Brasil.

Edilberto Coutinho
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Os poetas da Copa

"My work is coneentralioiv", escreveu Ez-
ra Pound. E Mane Garrincha, cm Roma, con-
centrou poeticamente lodo o caráter lúdico/
dionisíaco do futebol brasileiro, dizendo:

— Nós brincamos de jogar futebol — ao
referir-se à campanha de G2, no Chile.

Domingo, nas ruas, populares improvisa-
vanrse cm repcnlislas, criando versos para
conhecidos "jingíes" c canções:

Em 38 aconteceu

Mas em 70 a Itália...

Marcos' de Mendonça, goleiro do Améri-
ca, do Fluminense e da primeira seleção bra-
sileira, foi uma espécie de jogador-símbolo cio
nosso^ futebol da belle époque, quando era
chamado soecer ou association, e praticado
nos aprazíveis fields do Rio de Janeiro. A elo,
a então muito jovem poetisa Anna Amélia de-
dicou' o poema O Salto.

De Gilka Machado — Ao» Herói» do Fu.
tebol Brasileiro, de 1938, quando éramos-
"quarenta milhões de pensamentos/impul-
sionando os vossos movimentos'' — ao poema
de Oswald de Andrade — Bungalow das Ro-
sas e dos Pontapés —, ao soneto de Vinícius
di Morais para Mane Garrjncha — O Anjo da
Pernas Tortas — e à crônica/poema de Car-
los Drummond de Andrade — Aos Atletas pu-
blicaclo no CORREIO DA MANHA logo após a
derrota brasileira dê 66, na Inglaterra. Por
essas amostras, vè-se como a poesia tem
acompanhado sempre, nos momentos de vitó-
ria e' no desalento, o futebol brasileiro. Com
a vitória de domingo novas poetas comporão
suas odes, agora realmente "para saudar alie-
tas vencedores", porque hoje é dia-sim, com-
pletando na perfeita medalha a que se refere
Drummond aquele dia-não de 66.

Edilberto Coutinho
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Enquanto a bola rola, poetas poetam. Mas o encontro da poesia edm o futebol só S3 dá nos grandes momentos — de vitória
ou derrota — em que toda uma nação entia no transe de torcer. Foi assim em 1938, 1950 e 1966 — as grandes decepções
— e foi assim cm 1958, 1962 e no último domirigo, os momentos em que os poetas saíram de suas torres para descobrir a
intensa poesia que pode sair dos pés de um Garrincha, um Pele ou um Gérson.

Aos atletas
Carlos Drummond de Andrade

(1966)

Os poetas haviam composto suas odes
para saudar atletas vencedores.
A conquista brilhava entre dois toques.
Era fácil e grácil
fazer da glória ancila de nós todos.
Hoje, manuscritos picados cm soluço
chovem no terraço chuvas de irrisão.
Mas eu, poeta da derrota, me levanto
sem revolta c sem pranto
para saudar os atletas vencidos.

Que importa hajam perdido?
Que importa o não-ter-sido?
Que me imporia uma taça por três vezes,
se duas a provei para sentir,
coleante, no fundo, ò malicioso
mercúrio de sua perda no futuro?

15 preciso xingar o Gordo e o Magro?
E o médico e o treinador e o massagista?
Que vil tristeza, essa
a espalhar-se em rancor, o não em, canto
no capricho dos deuses e da bola
que brinca no gramado
em contínua promessa
e fèz um anjo e faz um ogre de Eeola?

Nem valia ler ganho a esquiva Copa
e dar a volta olímpica no estádio
se fosse para té-la cm nossa copa
eternamente, prenda de família
a inscrever no inventário
na coluna de mitos e baixelas
que a vizinhança humilha,
quando a laça tem asas e, voando.
no jogo livre c sempre novo que se

[aprende,
a este e aquele vai-se derramando.

Oi, meu (lavo canarinho,
capricha nesse Irilo
tanto mais doce quanto mais tranqüilo
onde estiver Belini ou Jairzinho,
o engenhoso Tostão, o sempre Djalma

[Santos,
c Pele c Gilmar,
qualquer dos que cm Britânia

[conheceram,
depois da hora radiosa.
a hora dura do esporte,
sem a qual não há prêmio que conforto,
pois perder é tocar alguma coisa
mais além da vitória, é encontrar-se
naquele ponto onde começa tudo
a nascer do perdido lentamente.

Canta, canta canarinho,
a sorte lançada entre
o laboratório de erros
e o labirinto de surpresas,
canta o conhecimento do limite,
a madura experiência a brotar da rota

[esperança.

Nem heróis argivos nem párias,
voltam os homens — estropiados
mas lúcidos, na justa dimensão.
Souvenirs de bagagem, misturados:

[o dia-sim, o dia-não.

<7 dia-não completa o dia-sim
na perfeita medalha. Hoje completos
•cân o- atletas que saúdo:
nas mãos vazias, eles trazem tudo
njie dobra a fortaleza da alma forte.
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O Anjo de Pernas Tortas
Vinícius de Moraes (1962)

A um passe de Didi, Garrincha avança
Colado o couro aos pes, o olhar atento
Dribla um, dribla dois, depois descansa
Como a medir o lance do momento.

Vem-lhe o pressentimento: éle se lança
Mais rápido que o próprio pensamento,Dribla mais um, mais dois: a bola tranca
Feliz, entre seus pés — um pé de vento!

Num só transporte, a multidão contrita
Em ato de morte se levanta e crila
Seu uníssono canto de esperança.

Garrincha, n a n j o, escuta c ..atendo:
[Goooool!

Ê pura imagem: um G que chula um O
Dentro da meta, um L. £ pura dança!

Biuigalow das Rosas
e dos Pon Ia pés

Osivalâ de Andrade
(1924)
Bondes gols
Alcguais
Noctámbulos de matches campeões
V. poeira
Com vesperais
Dcscnvoltas tcnnis girls
No Paulistano
Paso duble

O salto

Anna Amélia de Queiroz
Carneiro de Mendonça (1926)

An ver-te hoje saltar para um torneio atlético,
sereno, fone, audaz como um culto da Iliada,
Todo o meu ter vibrou num ímpeto Ircnétlco,
Como diante de um grego, herói de uma Olimpíada.
Estremeci Htando este teu porte atlético
Como diante de Apoio estremecera a, driada.

Era um conjunto de arte esplendoroso e poético
Envòdo e inspiração para uma lielioconiada.

No cenário sem par rie um pálido crepúsculo
-- Tu te' lançnste no ar. vibrando em cada músculo
Tor entre as aclamações fia ma.-sa entusiástica.

Como um Deuc a baixar o Olimpo, airòso e
lépido

Toeiaste o solo. enfim Elonoso. ardente, jntrrpido.
Belo na perlciçáo da sre;* » anu;a plãitica,

Aos heróis do
futebol basileiro

(excerto)
Gilka Machado (1938)

Eu vos saúdo
heróis do dia,
que vos fizeste compreender
numa linguagem muda,
escrevendo com os pés magnéticos e

[alados
uma epopéia internacional.

As almas dos brasileiros
— distantes
vencem os espaços
misturam-se com as vossas,
caminham nos vossos passos
para o arremesso da pelota,
para o chute decisivo
da glória da Pátria.

Que obra de arte ou de ciência
conteve a idéia e a emotividade
dos vossos improvisos,
em saltos e vôos,
ó bailarinos espontâneos,
ó poetas repentistas
que sorrindo oferecestes vosso san
à sede da glória
de um povo
novo?

'Kfta •*,'

gut-
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Há quarenta milhões de pensamentos-
impulsionando os vossos movimentos./',-
na esportiva expressão
que qualquer raça entende
longe de nossa decantada natureza.

¦ - ¦*-..,

Que os Leónidas e os Domingos
fixem na retina do estrangeiro
a milagrosa realidade
que é o homem do Brasil!

Avante
astros obscuros
sóis morenos...
continuai deslumbrando
as louras multidões
com vossos malabarismos e fulgorei
de relâmpagos
humanos!

Aos vossos pés geniais
curvam-se. reverentes,
os cérebros do Universo.

Em vossos pés heróicos
ciepõe um beijo
a alma do Brasil!

\



'. í j 5 i COTAÇÕES E DICAS DE TODAS AS BOLSAS
Veja

Tônia Carrero de-
verá fazer parte do
elenco dé MACBETH,
que estréia dia oito
de julho no Teatro
Maison de France,
contracenando com
Paulo Autran. A di-
reção estará a cargo
de Fauzi Arap, cena-
rios e figurinos de
Jorge Caron. Mais
teatro com Moli Fer-
reira, nas págs. 10 e"
11.:

nas páginas 15 a 17

Roteiro completo e
testado dos cinemas

Veja nas páginas 8 e 9

O João sabe tudo
e responde a todos

Veja na página 14 (
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O filme i: SIMONAL, dirigido
por Domingos de Oliveira, estreou
esta semana c já é sucesso garantido.

Tempo e

dinheiro

Bom com aumento dc nebuloslda- JUNHO
dc, pasiiando a Instável no (Im d*
período. Névoa úmida pela ma- D. 7 14 21 23
nhí, "

TEMPERATURA: Em elevava», S. 8 15 22 29
declinando .pés. _, g _fl _, ;j()
VENTOS: Do .inadraiile Nrrrlr,
fracos, rondando para Oeste/Sul, Q. 3 10 17 24
moderados a fracos.
VISIBILIDADE: Moderada a boa. Q- 4 11 18 2íj
Máxima dc nntem: 32.S, em Jaca-
repajuá. S- 5 12 19 2G
Mínima. 1G.7, em Santa Crur. S. 6 13 20 27

O merr-ado de açõc* apre-
_entou-se estável, com •
índice acusando ligeira
baixa dc Z.li ponlol. O fe-
chamento i<»i cam predo-
mltiància de vendedores, e
o índice em baixa dc .i.i)

pontos. A maior ii m \ i fo(
da Antártica paulista, m-e*
ii"s Mil. c * maior alta
de Dona Isabel, pref, mais
3,'%.
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Rio em festa
recebe os
tricampeões

Os cariocas recebem, hoje,
tle braços abertos, os tíicain-

| peões mundiais de futebol. O
tráfego aéreo no Galeão será
interditado uma hora antes da
chegada da delegação brasilei-
ra. A CBD colocou ônibus espe-
ciais para transportar as famí-
lias dos jogadores. O cortejo da
seleção será: Galeão, Avenida
Brasil, Presidente Vargas, RiO
Branco, Praia do Flamengo,
Praia de Botafogo e Princesa
Isabel, até o Hotel Plaza. O
DETRAN divulgou esquema ai-
terando o tráfego. MU homens
serão mobilizados em todo o
percyrso, do Galeão a Copaca-
bana. A Banda Marcial do Ma-
rinha e a dos Fuzileiros Navais
tocarão o hino nacional e o
da vitória. O Correio Aéreo Na-
cional estampará um painel com
o nome de todos os jogadores e
soltará balões de hidrogênio du-
rante o desembarque no Galeão-

METRÔ — Apesar do feria-
do a Cia. do Metropolitano con-
firmou para hoje q início oficial
das obras do Metro carioca- Ha-
verá solenidade às 11 horas no
jardim da Glória.

MUNICIPAL - Associando-
se as homenagens ao tricam-
peonato, o Teatro Municipal re-
solveu dedicar, gratuitamente,
seu programa de amanhã. Os
interessados deverão porcurar
seus ingressos na bilheteria do
teatro.

ESCOLAS — Não haverá
milas nas escolas federais, esta-
duais e particulares em todos os
graus.

MAM — Devido às come-
moraçõés do tricampeonanto
mundial de futebol, o Museu de
Arte Moderna adiou para quin-
ta-feira, às 18 horas, a inaugu-
ração do VII Resumo de'Arte.

Tricampeões
chegam entre
16 e 17 horas

Tôda a população carioca te-
rá oportunidade de prestar sua
homenagem aos jogadores bra-
slleiros que, derrotando a Itália
por 4 ai, conseguiram o seu
terceiro titulo mundial e a pos-
se definitiva da Taça Jules Ri-
met. De acordo com a progra-
mação, aprovada pela Casa Ci-
vil da Presidência da República,
o avião da VARIG que conduz
a delegação brasileira pousará
às 12 horas no aeroporto de
Brasília. O presidente Mediei es-
tara rio aeroporto para homena-
gear os jogadores, que almoça-
rão no Palácio do Planalto, jun-
tamente com os vlce-campeões
mundiais de basquetebol. Em se-
guida, os jogadores voarão pa-
rá o Rio, onde deverão chegar
entre 16 e 17 horas.
RECEPÇÃO TRIUNFAL — No
Rio, todas as providências pa-
ra que os tricampeões mundiais
tenham uma recepção condigna
foram tomadas pelos dirigentes
e autoridades, federais e esta-
duas. Logo após o -desembarque,
será iniciado o cortçjo triunfal,
— os Jogadores em carros aber-
to do Corpo de Bombeiros —.
percorrendo a Avenida Brasil,
Rua Francisco Bicalho, Avenl-
da Presidente Vargas, Avenida
Rio Branco, praias do Flamengo

,e Botafogo e .Avenida Princesa
Isabel, em Copacabana, até o
Hotel Plazá, onde ficarão hospe-
dados.

FAMIUAR.ES E IMPRENSA
•— No aeroporto do Galeão, na
pista de aterrissagem, somente
poderão permanecer- os dirigen- "

tes, autoridades, Imprensa (pré-
viamente credenciada) e fami-
llares dos membros da delega-
ção.

Cimento já
cresceu 15%
só este ano

A produção brasileira de ci-
mento alcançou 2.73_\_27 to-
neladas nos 4 primeiros meses
deste ano, registrando um au-
mento superior a 15% em re-
lação a igual periodo de 1Í1G9,
quando foi de 2.370.512-tone-
ladas. Minas liderou a produ-
ção com cerca 'de 782 mil to-
nèladas, seguindo-se S. Paulo,
com 695 mil e o Estado do Rio
eom 400 mil. Segundo e_t'ma-
tiva do Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento, o Bra-
sil deverá produzir este ano 9
milhões de toneladas de ei-
mento.

Arvore — O presidente do
Sindicato do Comércio Ataca-
dista de Madeira do Paraná,
sr. Altavir Zaniolo, manifes-
tou-se contrário ao estabeleci-
mento de um teto para pian-
tio de 8 árvores por metrp
cúbeo de madeira exportada^
proposto pelo Instituto Brasi-
leiro.de Desenvolvimento Fio-
restai. Sobre o assunto vai en-
viar memorial ao presidente
do IBDF.

Agiota — A Receita Federal
de Minas Gerais vai colocar
em execução, a partir de ju-
lho próximo,, um novo plano
de combate aos agiotas do Es-
tado. Serão empregados Tia
campanha 6 agentes fisca's e
mais o Grupo Integrado de
Fiscalização Especial, este úl-
timo quando os casos impli-
quem em questão de segtiran-
ça nacional.

Moeda — Os comerciantes
do Rio Grartde do Sul estão
solicitando providências do
Banco Central para corrigir a
falta de moedas divisionárias
com que luta o Estado. Sobre
o assunto as entidades do co-
mércio gaúcho vêm mantendo
entendimentos com as autori-
dades do Banco Central.

Vestibular
único em
todo o País'

Dentro de mais alguns dias
o presidente Mediei baixará de-
creto determinando a unificação
de todos os vestibulares e sua
realização numa mesma época
em todo o Pais, a partir de 1071.

CHEGADA — Hoje. dia da
chejada da seleção tricampeã,
é feriado nacional as repartições
federais c estaduais, comércio,
bancos e indústrias estarão fe-
chados."

TERRORISMO — O minis-
tro das Relações Exteriores. Má-
rio Gibson, revelou, no México,
que há posição unânime entre
seus colegas que participarão
da reunião de chanceleres, em
Washington, quanto n necessi-
dade de decisõo conjunta nas
medidas contra o terrorismo.

. SíXO — Amanhã será lan-
cado o selo comemorativo da
conquista da Taça Jules Rimet.
Terá côres dourada e azul. Nos
próximos dias será lançada uma.
série tle três selos mostpndo as
principais jogadas dos Copas de
58, 62 e 70.

TRABALHO — O ministro do
Trabalho estará reunido sexta-
-feira com os delegados do tra-
balho marítimos estaduais, no
Rio. Será definida a po«ieõo do
Brasil na Conferência Interna-
cional do Trabalho Marítimo,
em Genebra.

CHEQUE - Pela nova le-
gislação, em estudos, o cheque
sem fundos será caracter!."
como crime de falsidade do-
cumental, estando o emitente
sujeito ;\ pena de 1 a 5 anos.

OEA/USP — Em São Paulo,
a Organização dos Estados Ame-
ricanos e á Universidade de São
Paulo iniciaram ontem mesa-re-,
donda a fim de divulgar progra-
mas de desenvolvimento cienti-
fico e tecnológico da OEA e pro-
jetos multinacionais.

Equador: Ibarra
assume
plenos pode res

Of" presidente do Equado.
José Maria liana, anunciou i.r
assumido "a plenitude do. po-
deres no pais", cem apoio dos
militares. Espera-se uni a men-
to da repressão, ibarrn j.iMlfi.
cou' sua atitude dizendo (pie
estava em marcha unia "revolu-
ção niilista" e. que "os ollgnr-
cas confabvilaram para não m-
gar ImpoUcs". Prometeu ¦-,•_
entanto, en"!e;»ar o podei cm
1972, quando termina seu mun-
date.

GUERRA — EUA eslen -e:n o
ralo de ação de seus _' .i e.
aéreos no Camboja paia :eivar
que òs vie.c.ngs estabeleçam
novas vias de abastecimento lo-
gístico. Melhora a sit iaeá cie
Phnorrí Penh, capital, coir a
desobstrução dá estrada que .
liga a Kompon? Sp.n. Dns re-
gimentos norte-vietnamiia* to-
mam posição nos arredores do
capital provincial de Prev Ven-j
para um provável íunqtie.

LONDRES — O novo govér-
no-do conservador Heath en-
frenta um tenso panorama in-
terior e exterior.

INDONÉSIA — O ex presidente
Sukamo. de, 09 anos. Íoi seo.il-
tado com todas as honras de
chefe de Estado.

¦ ATENAS — A descoberto da
culunata onde Sócrates foi con-
denado à morte é considerada
de fundamental importância
histórica.

ONU' — Ini.:a-.-e n reunião
da CEPAL, procurando a me-
lhor forma^ de aj :dar econômi-
camente o Peru. em lace das
devastações do terremoto,

SAIGON — Tribuna! militar
norte-americano condena a tra-
balhos forçados um mariiic ác
21 anos por ter assassinado cin-
oo mulheres e onze, criança.,
numa aldeia próxima a Da
Nang, em fevereiro.

CARO LEITORX-,
¦ 

! -

O concurso Opinão Vale Um
Milhão é uma .Iniciativa do seu
Jornal de Serviço, (mais exata-
mente, a primeira delas) que vt-
sa manter com seus leitores um
diálogo saudável. Nós lhe ofere-
cemos a oportunidade de emitir
opinião sobre qualquer assunto:
nacional, internacional, da ci-
dade, recreativo ou cultural. E
ainda, uma vez por mês, entre
as cartas publicadas, escolhe-
mos uma que levará os mil cru-
zeiros (ou um milhão antigo).

Veja como é fácil- Você dc-
ve escrever no máximo trinta
linhas de setenta e duas bati-
das <à ináquina, naturalmente).
No próprio papel da carta, pa-
ta facilitar, indique seu nome
c endereço completos. Junte
cinco talões de correspondência
(recorte-os oi da página ao la-
do) à sua carta e envie-os para
O Jornal it Serviço, — Avenida
Gomes Freire, 421 — concurso
Opinião Vale Um Milhão.

Pronto. Você está apto. a le-
tar o milhão. Mãos à obra e
fco» -O!".*.

Horoscopo
A Rins -- 21 -íc maiçc s 2il(le. abril -• Disposição se-rena, esperançosa 3ons ne-
góclos ein vista. Atividades
profissionais cm fase posi-tivu. Boa saúde.

TOURO — 21 dc abril a 20de maio — Sentinllidade
exagerada. Fase positiva na
vida domestica e familiar.
Propicia para assinatura de
contratos. .

GÊMEOS — 21' Sé maio a21 de junho — Disposição
asilada. Procure con_ultar
seu medico. De_ilu_..;s nos....nulos sentimentais e nas
nmlündçs com o sexo opôs-
ta.

CÂNCER - 21 d. iuuhc a21 <1_ julho — clom anda-
mento dos negócios e da
saúde, ótimas perspectivasno setor profissional, Pe-
riodo propicio aos encon-tros românticos.
I-EAO — 22 de julho a 22
de aí,0sto — Disposição
controlada. Êxito nos nc-
gócios. Propicio 5 re.vll.a-
cão de empréstimos e aotrato eom autoridades mi-
li lares.
VIRGEM - 23 !c t-gCslo a22 de setembro — Notieh
Inesperada mas dc natu-reza benéfica. Melhoria nasrelações com parentes eamlpos. Evite iís despeses
.desnecessárias.

LIBRA — 23 de setembro
a 22 de outubro — Dispo-
sição nervosa e uni tanto,
pessimismo. Cuidado com
os abusos e os cxõesspà no
setor sentimental. Atrllos
com pessoas da família: '

ESCORPIÃO — 23 de ou--
tubro a 21 de novembro —
Projetos Irre.nllzávcls. Es-
lado mental inqifi.to. Faça
seus planos no setor cort.er-
ciai que eles darão corto.
Saúde cm boa fase.

SAGITÁRIO •- 22 do no-
vembro a 21 dc dezembroRelações harmoniosas no
melo familiar. Bom tempo
para tratar de assuntos re-
lacíoiindos com propriedadee contratos.
CAPRICÓRNIO — 12 de
dezembro a 20 do janeiroDisposição lotai mente
confusa. Saúde precária.Periodo Impróprio paru rei-

, vindicoçSo de aumento cie
salário.
AQUÁRIO — 21 .Io janeiroa 1!) do fevereiro — Pro-
penso aos excessos, Eviteas bebidas alcoólica.. Setorde negócios favorecido nes-ta fase. Em casa, tudo bem.
PEIXES — 20 de fevereiro
a 20 de março — Bom tem-
po para tratar de assun-
tos. relacionados com imó-veis. Grande surpresa . na
parte da noite. Saúde emboa fase.

Opinião Vale Um Milhão
DELINQÜÊNCIA

MAGNO MATHEUS DA ROCHA
RUA ADOLPHO BERGAMINI, 272 c/l
RIO DE JANEIRO - GB

Pretender acabar com a delinqüência
policialmente é atacar as conseqüência..
sem considerar as causas. A delinqüência
é o efeito cuja causa é o abandono do
Homem pelo Estado. A infância desam-
parada, criminosamente desamparada, ébom que se diga, terá como conseqüência
certa a criminalidade de amanhã:

Hoje, os Renatinho, os Negninlio eoutros tantos infelizes, caçados como ver-
dadeiras feras, foram, ontem, os menores
desamparados que perambulavam pelasruas da cidade.

O verdadeiro criminoso _, pois, a So-ciedade: uma sociedade subdesenvolvida
material e mentalmente.

Assim como não se deve maltratar osanimais irracionais, com muito mais razãonão se deve tratar as crianças abandonadas
da maneira como são tratados ao pediremesmola; não só lhes a negam: escurra-
çam-nas como se não fossem humanas,
como se não sentissem o maltrato, como
se não fossem crianças.

E a revolta acumulada por tantosanos de misérias e maltratos, não poderásenão desencadear no espirito dessas vi-
limas da fome e do descaso um desejo

subconsciente de vingança, de revanrhn,
contra a sociedade hipócrita e desumana.

Essas cehás tão comuns nas ruas cio
Rio parecem que passam desapercebidas
das autoridades responsáveis pele m nor
abandonado.

O digno Juiz de Menores,, dr. Alirio
Cavallieri,"embora sensível a lais proble-
mas e bem intencionado, eslá lnn^e de
rrsolver tais problemas mesmo porque o
Estado não lhe dá os meio.s necessários.

Sua entrevista pela televisão há dias,
durante a qual afirmava que o índice de
criminalidade juvenil era baixo, não alar-
mante, jaz desmentida pelas manchei es
dos jornais e revistas sobre a caça aos
delinqüentes, quase todos menores, mui-
tos com 17 e 18 anos de idade.

A formação dos "Onze de Ouro", longe
de nos deixar jubilosos, nos entristece,
pelo menos àqueles que não se deixam
levar pelas aparências, quase sempre ar-
ranjadas ao gosto dos donos de espeta-
culos vazios de valor. E não só entriste-
cem: são incapazes de solucionar o sério
problema da delinqüência.

Caçar e matar êsses infelizes, cuja
famn é fabricada pela própria poliria e
por determinada imprensa, ávida rie sen-
sacionalismo barato, positivam: me não re-
solve: até recrudesce.

Não se diga que se deva deixar de
lado a repressão. Mas o melhor remédio
sempre foi prevenir. E a prevenção não
está sendo usada, relegada a um subplano
incompreensível e atroz.
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BKI.O HORIZONTE
Kua Bio de Janeiro, MS — Tel.: 34-0470
BRASÍLIA — OF — Quadra 1S, casa 22 — Tel: t-?.M4
CURITIBA — Rua Voluntários da Pátria, «3 .____.
NITERÓI
At. Amaral Peixoto! 17», Loja S Conj. 426 — l.á. Lider - Tel..- 8*34*1
rôRTO AI.EGRK
Av. Bore*B de Medeiros, SOJ - Conj. 184. 18.» — Tel.-. 4-;i0!)í
KECIKF
Roa Gervà-io Pires. 285, Loja Z — Tel.: 2-5403
SALVADOR
Av. Sete de Setembro. 31, salas 504 5 — Tel.: 3-4451
SÀO PAULO —
Rua da Consolação. 823 — 1S.« andar — Tel.: PBX 256-8822

SUPER
WÈÊÊÊÊ^J

ACCNOIA CKNTRAI.
Av. Rio Branco, 185, I.oin C — Tel.: 252-6158

AO..NCIÁ GOMES ERK1KR
Av. ÍSomes Freire, 421 — Tel.: 248-I28S

—: AíiCNClA COPACABANA
Av. Copacabana, 8U0-A — Tel.: 237-1838

/W.Í.NCIA TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 406 — Tel.: 234-926!.

ACÜ.NCIA Mf.l_.IC
Rua l.ucidio Lano, 271

AC...NCIA SAO CRISTÓVÃO
Run São Luís Goi.t-usa, 156, sob. - Tel.: 234-6084

CLASSIFICADOS
COMPRA E VENDA

DE
Zona Sul

LEME - COPACABANA
BOM APTO. — Em acab. final. 180
ir.2, salão 3 q, 2 b, copa coz, deps, vaga
de C. Pilotis ind. no Preço. Ver R. Gen.
Barbosa Lima 73/301 Rubim 257-0060.

144811

IPANEMA — LEBLON
VI.NIMi-SI- luxuoso apto., chácaç» 92;
Vista maravilhosa, 14.° andar, 4 quai-.
tos, 3 salas, 3 banh. 276 m2. 2 vasas
garagem. Construção muito adiantaria.
360 mil. Tel:': 246-4955 de 7 às 12b.

14501

Zona Norte
TIJUCA
TIJUCA — Apt» novos 3 q. sala, coz. q.
empregada reversível — garagem opclo-
nal — Ver e tratar no local com próprio-
torios a Rua Barão de Mesquita, 663 esq.
R. Uruguai:

Envie para o JORNAL DE
SERVIÇO sua opinião sô-
bre assunto nacional, In-
ternacional, esportivo, da
cidade, cultural ou recrea-
tivo. Anexe 5 talões recor-
tados da 3? página. Es-
creva a máquina no máxi-
mo 30 linhas. Pagaremos
leia melhor opinião pu-
blicada até o dia 10 de
cada mês — MIL CRU-
ZEIROS.

ALUGUEL DE IMÓVEIS
Zona Sul

LEME - COPACABANA
A BASIMAR tem sempre os melhores
Bpts. para temporada, mobiliados, com
geladeira ele. RASTMAR — Rua Barata
Ribeiro, 90, s! 205. Fones: 236-3822 e
236-2972 — CRF.CI 1375. 25938

ALUGO sala. quarto separado mobília-
do, gel. vaga gárage, ed. 4 aps. por
andar Posto ã. Taxas Incluídas C50.
232-7404. 16872

APARTAMENTO — Temporada.. Alu-
ga-se Rua Belfort Roxo, 231-904, sala
grande. 1 quarto, cozinha cl utensílios
bem mobiliaclo, roupa de cama geladei-
ra tudo novo cm tolha. Ver ei o por-
lulro Vornel.. 24773

EMPREGOS

COPACABANA. Aluica-se apartamento
mol.iliado com co.. banh. tel.: 250-8837.
Fala-se alemão e inglês. 24791

R.' BELFORT ROXO 153 ap. 702. Alu-
gucl, 1.000. Vista Lido e mar. 3 q. s.
dep. Amplo, 30 -mb. Para ver, ...•¦
237-0027 25030

Zona Norte

MARACANÃ — VILA ÍSABEL

MARACANÃ — Casa, aluga.se,
Avenida Maracanã, 401, com 3
quartos, 2 salas, varanda, despen.
sa, copa, lavanderia, dependências
de empregado, banheiro social os-
paçoso, mais 1 quarto pequeno pa-
ra arrumações, local para guardar
carro e quintal. Aluguel 5 salários
mínimos (Cr$ 936,00). Ver diária,
mente das 8às 12 horas e tratar
à Rua da Quitanda, 19, sala 313.
Administradora Brasil. Tel.: ....
231-2820. 13614

MUDANÇAS PEREIRA
Cnmlnliflu- o.h..<l<K para mudanças Io-

enls o BstiKliiitli.. Kncrlt-ir.il! Rua U.hI Gran-
div.a. 358 - o/ II — Tel.l
li nra.

M6-5849 a qualquer
107CI

EMPREGOS DOMÉSTICOS
AGÊNCIA ATLÂNTICA — Oferece
«n/.. cop. arrum. babás, carrous ele.
ciini ótimas referências. Tel.: 237-1006.

2593!)
COZlNHIííTíÃ trivial fino com i-efe^
rèneia para easal. Cr$ 150. Coi..stunlo
Ramos, ;ii — 801 — Copacabana,

16870
OFEREÇO-ME' para cozinhar Fômo o
Fogão, Minha lia é babá limito carl-
nhoftn, Somos de Uberaba, — Hoje e
quarta. — Tel. 243-13110. 25041
PRECISA-SE de" babá 

"07 
í<Íacíc~ãcíTm-

de 25 anos. de preferência portuguesa,
boa aparência, prática e .oferendas de
no mínimo tíiri ano. para 1 .menina de
(I anos. Ord : Cr? 2(111,01). Tratar i\ Av.
-_lil.lUlt.il, 3018 — 13." — Apl.° C-01.

25934

UTILIDADES P/ 0 LAR_
MÓVEIS E DEC. PARA O LAR _
COMPRA-SE üistres. (piadros a óleo. e
móveis antifíoi-. mesmo ipie precise roo-
sérios. Tel.: 46-4424 c 40-3422. 24775

PINTURA e reforma geral ladrilheiro,
pedreiro, iinperniealiili/.aeão geral, eaixa
d'ái:ua e telhado.. Eoc. pato. 10 prest.
Autônomo. 247-7801. Sr. Geraldo.

2027

SALA DÉ JANTAR — Comptaiã nitif-
fim maciço - Vendo 550. Konald de
Carvalho, 55 ap. 301 Tel. 237-6027

25031

Cortinas
Tókio

RUA' HADDÒck LOBO, 127
Fábrica tel. 232-4724 — lei. 204-7210

O máximo em cortinas japonesas
Pintadas ou enverni/.adas,

2020

SUPER SINTEKO
CiV 1,50 uu-lru. JOSfi KI.UPK. Tcl.f.

223-5033 - 213-16011. 2:il)IJ

IJMHVP M
/—0^-n talão de correspondência ^mw*
( '• \i' )
\° br nomeí».

rfrScWL KND: "
t-úf— Av. Gomes Freire, 421 — GB

i——— i i ¦ ii ii»

HBHH
1______H_____HI__VR_____lrv

HÍW___3__r

CORTINA!»

m THi+ttc+t%

«J» MIIII0 ItH.IO. ^

TEL.: 234-9090

DEDETIZACÃO
RUGANI

[CUPIM/20^:' i<> ; u u.tuj
BARATAS PULOAc, UATQS
I.lnilH /a r lmprrmt'»l)ilwar&.) ri.- . al\.u-
(1 atua r dr_ln.i-< r„o dr til.f.ii. .

252-7069 . \v.'-Otí73

|Íl|n Wos /mÊÊ
||ip^N0VAS «"_?^j
VáW^T n 1TATIRU, 448 

"v" ~**3T

W^ 232-5883 — 222-3761 j

CORTINAS E TAPETES

Cortinas Prontas
BEM CONFECCIONADAS

Ji3 Damauo de 220,00 por 155,00
3x3 (ánhamo de .... 230,00 por 165,00
3x3 Gorgu.ao de 250,00 por 185,00
3i3 IalelíjilJiiiíidoJí__140,00-»«-Wf,íe-
3.3 Taíeií llio de ... 260,00 por 185,00
3(3 Grmile eilairp- do 255,00 por 180,00
3.3 llilradoi em tarei di 245,00 por 175,00

TAPEÇARIA -i%fi\\omClilAL
Rui Vise. Rio Branco, 47 - Tel.: 232-2731
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UTILIDADES P/ 0 LAR
MÓVEIS E DECOR. PARA O LAR

TAPfcTtS IIOJ.CI.Ê ¦
8 

1,20 x 1,80  Cr$ «5,00 ¦
_ 1,«0 x 2,30  Cr$ 115,00 B

SZ.OO 

x 2,50 i... Cr? 155,00 5
2,00 X 3.00 ...  Cri 175,00 ¦

^ T.onlta Renaux  Cr$ 8,80 *
Fnreurfin S.ilrii  Ct% 4 80 5

CrS «,20 S
Cr$ 7,50 ¦
Cr$ 9,50 ¦
CrS 7,50 5
CrS 4,50 S

ARTES - CURSOS -

ç PROFESSORES
COLÉGIOS - CURSOS - PROFS.

1'oreurfui Mendes
Tafetá Listra Dourada
Cetim Lavrado Xadrez
Bcl Unho a partir de
Canhamo 
Cafi-tís l.lsos c Listra-

dos CrS 1,50
VKNI1AS A l-K.VZO

TAPEÇARIA VENEZA
;ao.ig-tel

GELADEIRAS . AR CONDICIONADO
CONSERTA-8E pinta t reforma ar
condicionado, geladeira colocação de
niáq. carga de gás, borracha ' e fecho— Tel.: 252-4230. 2022
GELADEIRAS técnico a domicilio com-
potente e honesto. Qualquer marca,
também faz pintura. Tel. 248-8088, Sr.
Soares. <¦'¦. 22394
TÉCNICO AbEMAO — Conserta, ar
cond.i geladeira, máq. de lavar c/ ga-imitia. Pintura (Jr$ 80,00, borracha
Cr$ 35,06. Tel.: 242-7!lfi9. 44485
RÁDIOS E TVS ||>
COMPRO — Televisão, radiovitrolas,
R.stcrcofònitiMN, gravadores, toca-discos,
amnlificadores c alto-falantes. Fafío
bem -à vista com dinheiro, resolvo com
rapidez até 23 horas. Telefone
238.3954. 1C878

TÉKMCO TV
Tel.: 238-5154

S' IMAGEM
S/ SOM ....

SUL E NORTE

Cv$ 7,00
Ci$ 6,00

22397

Técnico TV
Sistema Alemão

Tels. 234-6074 — 257-7270 — Sem.lmagoin
— ".(Ml; sem «om — 6,00. AteiHllmonto rá-
l>lilu até 22 hs. 22396

mmwSA

&&\

VIMte, tmtknt WV Tm-,
flU, IMm m MtMifMi IV''I i«Ma4afc, m.
0*CAMe*rc emtrit

. tONSUIOS COM UARANII*

ta ta**» Ma. I»~1/5W.»
.TELEFONE: 2»4C»

CURSOS: para crianças e adultos"' no
atelier de Marie Augusta: jóia original,
pintura, desenho, gravura, escultura, ce-
ramica. O atelier fica na Rua Conde de
Irajá, 541, ap. 104, Botafogo.

 23559
PROFESSORA diplomada .ensina Fran-
cês, Inglês e Alemãor Rua Felipe de
Oliveira, 19, apto, 1202. Fone: 257-6407.

- - -16871

ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL

Barbeadores^emmgím
OFICINA K BARBEADORES

OMIX LTDA.
H

Com garantia'
WlUMATICeR. 60

Especialistas em:"IfKIRONtC e SEIEKTRIC"
A única > especializada no ramo

^ RUA SETE DE SETEMBRO. 88 S/Loja 219 j

APRENDA
PROPAGANDA
— uma técnica bem remunerada

—Inscrições para o Curso do 2.° semestre
(XVI Turma) até 15 de Julho,Venha logo, Número limitado ds vagas.

Associação Brasileira de Propaganda
Av, Rio Brinco, 14 • 17." - \%i\ 223-3045

A CASA MILLAN PIANOS — -Eslran-
geiros, nacionais, caudn,^ apto. e arma-
rio. Longo prazo. 10 anos de garantia.
Ouvidor, 130, 2.° andar, lojas 218 e 221.

25935
COMPRO 1 piano, tenho urgência —
Negócio rápido e à vista. Tels: 256-5093
e 222-8168. . ' 22400
COMPRO UM PÍÁNÕ — Qualquer mo-
dêlo, pago à vista melhor preço — Tel.
245-1581. • 35937
PIANO Bèchstêin — Vende-se 1/3 de
cauda R. Sorocaba 277. 24776
MATERIAL ESCOLAR

CasanMinerva
RUA 1 Dl SETEMIRO, 57 TEL.: 222-2470

Immm—w—¦ ¦¦ ¦ ¦-¦m——¦¦¦ —¦— . <

INSTRUMENTOS MUSICAIS
A.A.A. PIANOS DE CAUDA — Ar-
ítíqíiô e apto. variado estoque 15 anos
de garantia. Vendas a prazo. R, San-
ta Sofia 54 — Em frente ao n.o 220 da
R Barão de Mesquita, Pça. Saenz
Pena. 13528
A PIANOS DE CAUDA — Armário;
njilo. A Casa Motta, vende mais belo
estoque. 10 anos do garantia. A prazo.Rua 2 Dezembro, 112, Catete.' ' 25936
COMPRO Piano de qualquer-marca ou
tipo telefone hoje 23G-7237 e qualquer
hora, telefone 236-7237. 22399

LEILÕES

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

JÓIAS - RELÓGIOS
VENDE-SE um Pàtek Philippe novo, do
pulso, para homem, por menos de me-
tade do preço na Suissa, de onde veio
agora. Particular. Ocasião, líua Mar-
quês de Olinda n.° 100 — apt.° 303
(Botafogo). 25ÍI33
VENDAS DIVERSAS
COMPRO — TV, estéreo, piano, hi-fi,
ar condicionado, geladeira, Qualquermarca ou tipo à vista. Tel.: 236-7237.

22398

INFORMA:
Homenageando os tri-campeões mundiais, fica transferido para o dia 9 de
julho o leilão que seria realizado hoje, permanecendo os demais nos mesmos
dias e horário constantes do catálogo.

PALÁCIO DOS LEILÕES
Praia do Flamengo, 154 — Tel.: 225-3497

44635

DIVERSOS
ADVOGADOS

Divórcio — Casamento
exterior, por procuração, Questões de família, advocacia em geral na
Guanabara e Estado do Rio. DR. IEDO NEVES. Av. Presidente Vargas.
417-A, grupo 1701. Tel,: 1123-0743, Iíiò — GB. 41728

MÉDICOS — DENTISTAS
Drs. Boris e Norma C. lerusalimsdiy

CIH3MEG 1MMI e BIII8 - Clínica Médica e
ReumatolORla — Pedlntrla e Dnonçns de se-
nliora.v Dlàrinmootè do n às lllh Hua Ar-
qulas Cordeiro, 211 — im (Móler) — Tel:
!M!>-4!)03. 17G5S

PARA PESSOAS IDOSAS
CLÍNICAS FREI FAMANO *
TELS.: 254-3707 — 2.14-301:1

Rua Condo de Bonfim, 41)7 — Tijuca
Hua Morais e Silva. 1(11 — Maracanã
REPOUSO — ARTERIOSCLEROSE

— RECUPERAÇÃO — FISIOTERAPIA
TEMOS APARTAMENTOS

niri-ráo: DD. OUENTRR JHNSK.N
Colaborarão: 1)11. MARIO PAIIIAKO

17tw2 •

DIVERSOS

AVISO
Perdeu-se uma carteira de Registro ile

Sovlologia e Psicologia <U- propriedade de
Maura Ilr-glru Silveira.

Favor entrosar à Hua Augusto Splnclll,
75 — N. Frlburgo oil à Ilua do Bispo, 191.
(!B. 2231)5

CASAMENTO NO EXTERIOR
30 Dias — 15 anos dedicados ex-

cluslvamentu ;i especialização, Daí; 11
às 12 e l(i ôs IBh. rt. Assembléia, 93,
s/ 1.504 — Tel. 232-7080 — Kio. Dr.
Leite. üiuu 1

«SjQfift

lha tfotmfo fu» .

ia cawaulivtuib a
ià Urk«( Mtt* wniprc.

PILOGÊNIO
44206

MODAS
MODAS E ROUPAS FEMÍNIHAS~~
VENDO uma linda estoJa.£—i-257-4629.

16U7Ü
MULHER PRATICA'

;AUUSPARA6ESTANm
Ni mnhi da M a ilibado
Nlo otbrtrno* matricula
frofwiirl hriMdòt pela
IMWrtUldi «> Brwll

rtPTBJOItA GUETE

RUA DUVIVIER. 86-TERRE0

casas eo saeão
operação

limpeza:

OFERTA W SEMINI

Sabão
ESTORIL

(barra) >

Cr^ 1,80 kg.
Barlo d* M*«Búl«a, TM. Andaralt d* oiivãlra, aa-A. f«-*—ir Rom*ro, 239, t-'-jroamMI, w.tngc....Conda da Bonfim, asa. TQuea

P/Inlo iMin. Bdoar Remara, aiAdolfo ¦araa.mlhl, W. Inganho da Dantrouwnqaj d« •«anniTti VJDW. TIIUO*Antunaa Maolal, 11-A. S. Crlatovla

Edital «1c
Convocação
Convoco os Condôminos do Ed.

São Cândido, à Rua Jardim Botáni-
co, 301, para a assembléia geral a
realizar-se dia 27 do corrente mês.

Assuntos: a) — Aprovação da
Convenção; *

b) — Eleição do Sindico;
c) — Assuntos gerais.

O Síndico provisório

AGÊNCIA CENTRAL

LimMÊsm
ANUNCIE NO
JORNAL DE

SERVIÇO
AV. RIO BRANCO, 185
TEL.: 252-6156 LOJAC



JORNAL DF. SERVIÇO — Rio de Janeiro, 3.a feira, 23 de junho de 1970

MUDANÇA DE FREQÜÊNCIA
.' ' V- :i":" . ¦ *

Nos bairros do Aeroporto, Castelo, Cinelàndia e Passeio — supridos
pela Estação Distribuidora Santa Luzia — bem como nas restantes esta-
ções consumidoras (exceto a estação 762) alimentadas a 25 kV pela Esta-
ção Distribuidora Frei Caneca.

SÁBADO, DIA 4 DE JULHO DE 1970 ;•-.
A COMISSÃO ESTADUAL DE ENERGIA lembra que, conforme foi

amplamente divulgado através de comunicado feito pela ELETROBRAS,
publicado em jornais da Guanabara, no dia 3 de maio de 19.70, será feita,
no dia 4 de julho de 1970, SÁBADO, no horário das 13 horas às 13h30min,
a mudança de freqüência, de 50 para 60 ciclos, da energia elétrica distri-
buída aos logradouros e estações consumidoras cuja relação completa cons-
tou do referido comunicado.

A COMISSÃO ESTADUAL DE ENERGIA, através, do COFRE (Escri-
lório Técnico de Conversão de Freqüência), recomenda, mais uma vez, aos
consumidores residentes naqueles logradouros-que mandem executar, com
urgência, em seus aparelhos eletrodomésticos e nos equipamentos de uso
comum dos edifícios, principalmente elevadores e bombas de água, as mo-
dificações necessárias ao funcionamento com energia a 60 ciclos, lembran-
do ainda que instruções a respeito já foram objeto de comunicações fei-
tas diretamente aos consumidores locais por esta Comissão e pela conces-
sionária LIGHT — Serviços de Eletricidade S.A.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Para obtenção de informações adicionais, os senhores consumidores

devem procurar os seguintes órgãos:

COMISSÃO ESTADUAL DE ENERGIA (COFRE): Av. Rio Branco, 277, so-
breloja, das 10 às 17 horas (Atendimento a órgãos do Governo da Guana-
bara, a'consumidores comerciais em baixa tensão e em 6 kV e a consumi-
dores residenciais).

LIGHT — Serviço de Mudança de Freqüência: Av. Passos, 115, 2.°.andar,
das 9 às 17 horas, ou pelo telefone 223-7171, ramais 340, 788 e 792 (Aten-
dimento a órgãos do Governo Federal, a consumidores comerciais em 13
kV e a consumidores industriais em baixa e alta tensão). 44641

Saima

Tijuca

SAUNA MONTANHA CLUBE — Estrada Velha
da Tijuca. 407-447 — Tel. 238-0609. Horário
masculino: quinta de 16 às 22h: sábado, do-
mingo e feriados de lOh. às 221i. Feminino:
o mesmo. Preço: Cr? 2,00 (sócios) e Cr$ 4.00
(não sócios). Massagem manual: Cr? 3,00 (su-
cios e Cr$ 6,00 (não sócios).

TIJUCA TÊNIS CLUBE — Rua Conde de Bon-
fim 451 — Tel. 240-0590. Horário masculino:
de segunda a sexta de 15 às 22h: sábado do
8h às 22h: domingo de 8h às 21h. Feminino:
terça e quinta de 18h às 21h: quarta das
13h às 21h: domingo das 8h às 14h. Preço
Cr? 1,00 (mulheres) c Cr$ 1,50 (homens). Sô-
mente para sócios. Massagem manual: Cr? 7,00.
Não tem fisioterapia.

Centro
GINÁSTICA E SAUNA VIGOR — Rua Senador

Dantas, 7-A — 8." and. — Tel. 222-75IK. Ho-
rário masculino: terça c quinta de 7h às Uh:
sábado de 7h ns 12h: segunda, quarta e sexta
de 7h às 20h. Feminino: terça e quinta de
12h às 20h. Preço: Homens Cri 50,00 (ginás-
tica) e Cr$ 20,00 (sauna) Mulheres Cr$ 40.00.
Pagamento mensal. A sauna é exclusiva para
os alunos de ginástica.

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS — Rua da
Lapa, 86 — Tel. 222-9860. Horário masculino:
segunda, quarta e sexta de 12h às 20h3Omin:
sábado des 12 às 18h: terça e quinta pela
manhã. Feminino: segunda, quarta, sexta e
sábado das 7h às 10h30min: terça e quinta das
13h30min às 20h. Preço: Cr$ 8,00 (não só-
cios) Massagem manual: Cr? 12,00 (não sócios)
e Cr? 8,00 (sócio)

I Copacabana

TERMAS FINLANDESAS — R. Min. Viveiros de
Castro. 51 — 5." c 6.» and. Tel. 235-7749. Ho-
rário masculino: de segunda a quinta de 
16h30mln às 23h: sábado das 9h às 22h. Fe-
minlno. segunda, terça, quarta e quinta de
9h às 16l>: sexta de 9h às 22h. Preço: Cr?
8,50. Massagem manual: Cr$ 8,50. Infra-ver-
melho: Cr? 5,00 p/apllcação.

STÚDIO 6 — Av. N. Sa. de Copacabana, 1.334
Ij. B — Tel. 247-2189. Horário masculino: de
segunda a sexta das 18h às 24h, sábado das
14h às 24h. Feminino, de segunda á sexta das
8h às 18h: sábado de 8h às 14h. Preço: Cr$
10,00. Mnssagem alternada (20m rom aparelho
e 20m manual): Cr$ 20,00 (incluindo tisiote-
rapia).

CARGAS INTERNACIONAIS

ARGENTINA LINHAS AÊREA9 - Av. Presi.
dente Antônio Carlos, 607-A, tel 242-5123

BRANIFF INTERNATIONAL - Av. Preslden
(O Wilson, 123-A. Tel.: 232-2255

CRUZEIRO DO SUL — Av. Presidente Antônio
Carlos, 015-A - Tel.: 222-5581

FINK S.A TRANSPORTES - Av Rio Branco
257. 13.0 andar — Tel.: 252-5959

GLOBAL TRANSPORTES LTDA — Av. Rio
Branco, 156. 13." andar s/1338 - Tel.: 252-7440

HELBING RUDOLF — R. da Assembléia, 93 —
Tel * 252-2366

IBÉRIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPASA - R
Pedro Lessa. 41 - Tel.: 252-8006

INTERCONTINENTAL TRANSPORTES - Av
Rio Branco, 18 s. 1006 - Tel.: 243-7889

Há sempre uma Agência do CORREIO DA
MANHÃ perto de você.

Anuncie nos Super-Classificados do Jornal
de Serviço.

Laranjeiras

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE — Rua Alva-
ro Chaves, 41 — Tel 225-7200 Horário nus-
culino: segunda, terça, quarta e sexta das
16h30min às 20h: sábado das 15h às 20h: do-
mingo das !lh às 13h Feminino: torça, quarta,
quinta e sábado d. 8h30min às l.h30min.
Preço: Cr$ 3,00 (sócios) e Cr$ 6,00 (não (só-
cios) e Cr$ 10,00 (não sócios).

Leme

LEME TÊNIS CLUBE — Rua Gustavo Sampaio,
74 _ Tel. 237-2055. Horário masculino: terça,
quinta e sábado durante todo o dia. Feml-
nino: segunda, quarta e sexta durante todo
o dia. Preço: Cr$ 2.00 na portaria c mais Cr?
0,80 Inão sócios) e Cr? 0,50 tsócios).
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AGÊNCIA CENTRAL
AV. RIO BRANCO. 185 LOJA C
TEL.: 252-6156
AGÊNCIA GOMES FREIRE
AV. GOMES FREIRE, 421
TEL.: 242-1223
AGÊNCIA COPACABANA
AV. COPACABANA, 860-A
TEL: 237-1832
AGÊNCIA TÍJUCA
RUA CONDE DE BONFIM, 406
TEL: 234-9265
AGÊNCIA MÉIER
RUÁ LUCtDIO LAGO, 271
AGÊNCIA SAO CRISTÓVÃO
RUA SAO LUIZ GONZAGA, 156 SOB.
TEL,: 234-6084

Incrível, porém verdadeiro
ElsieHix

Ú~A'HA1400AN0SA
itália tinha os seus

HIPPIESe"FILHOS PA FLOR"
ERAM FILHOS DE
MERCAVORESQÜE
PREFERIAM MUITO
COMO B4MENTE

APROVEITAR OS
PRA7ERESDAWPA .
A AJUPAR SEUS PAIS¦ EM SEUSNE&ÓCIOS.
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MUItaS DOS MODELOU PO
PINTOR ITALIANO DD RE'
NASCIMENTÕ,SANDRQ
BOTTtCELU, UTILIZADO
EM SEU SENSUAL QUADRO"F>RIAAAVERA"
ERAM JOVENS DESSE GRUPO
PE "FILHOS DA FLOR".

T«. »«j. U. J. SI, OM.—Ali n(|kli r.i.f¥»J
íl.íl ky UniltJ loloi Syi.4l.ola, Inc.
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UM GRUPO PE
HIPPIES

PREGAM O AMOR
LIVREE A VIOLÊNCIA
,t QUANDO'NECESSÁRIA"
PARA CRIAR UMA SO'

CIEDAPE SEM PECA-
DO, SEM IGREJAS ESEM DIREITO DE
PROPRIEDADE/
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JORNAL DI SERVIÇO — Rio de Janeiro, 8.» feira, 23 de junho de 1*70

Vá a boate de graça. Envie 5 talões. Sema-
nalmente publicaremos o nome do leitor-
contemplado. O leitor desta semana é:
Maslowa de Paula. Ao contemplado é favor
entrar em contato na redação do JORNAL
DE SERVIÇO, Av. Gomes Freire, 421, das
13 às 17 horas.

VIDA NOTURNA
Boates e
restaurantes

ROY
Bcpolfi do Tr.ilrn on cinema t M ytt iiwta
ét Comer bea, em ambiente rcqsinUd* ft

l*irios Razoáveis, Vá m»

;; CASTELO* m LAGOA
Av. KnlIArlo Pessoa, 1560 (ao lado do sinal
da Jnana Angélica). Vel. 247-319» — tagoa. ,

GAL COSTA
BUBBLES

IOM, MÁRCIO, U-
OAftDO • NANA.
Dir. Musical: MacaM
Amblentaçãni Hélio
Oiliciia. Dir. Geral:
Luis Fernando. Su-
prrvisno: Capinam."Produção: Otávio III /

í-o? SUCATA
Telefones

Wdl" 
óhllimln"' 2276686 8 2273589
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GILETO
Ar condicionado

Ai-íisllni: Bco Ariiiiitotura
Kslacionamento próprio
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Restaurante
Snack-Bar-Boate
A ÚNICA CASA
DO RIO QUE
FUNCIONA .
24 HORAS FOR
DIA.

Pista de danças, Mftsica
em «lereo-imisic.

Co/lnba laternaeional —. Sandnichea
. a La Carte.

AVENIDA SERNAlMBETIBA. 1208
Km fnnU ao atar (Barra da Vtjuea)
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Miss Flamengo
no Parque
IV Centenário

• Miss Flamengo,
Rejane Simões Lo-
pes, quarta colocada
no concurso de Miss
Gua nabara, esteve
noite dessas no Par-
que IV Centenário
instalado no Flamen-
go, na Praia do Rús-
sell, prestigiando a
iniciativa. Desde a
sua inauguração o
parque tem recebido
o com parecimento
maciço de crianças è
adultos, evidenciando
o sucesso desta ex-
celente medida que
veio trazer alegria
aos moradores do
Flamengo e adjacên-
cias. Os inúmeros
brinquedos —- roda-
gigante, carrosséis,"bicho-da-sêda", etc.
mais as nemerosas
barracas e carroci-
nhas de doces e pipo-
cas — constituem
atração irresistível
para a criançada e
para as pessoas ido-
sas. Por falar em Re-
jane, ela recepciona-
rá êste colunista,
quinta-feira, às 21h,
no Menguinho, boate
localizada na sede"do mais querido",
com um tremendo
jantar regado a
scotch.

Braêíês imãs
Em primeira mio: No domin-

go passado, às 10 horas, Flávio Ca-
valcanti recebeu um telefonema,
na sua mansão de Petrópolis, da
cantora Maysa. Desculpas para lá e
desculpas para cá, redundaram
nas pazes feitas por ambos. Foi
melhor assim. Após os esclareci-
mentos, Flávio Cavalcanti prome-
teu a Maysa que iria quinta-feira
ao Canecão assistir o seu espclá-
culo,

Outra de primeira: Amanhã
estréia a nova linha de show* da
boate Hoffman'» do nosso mani-
nho de fé Maurício de Paiva. Às
llh20rnin: show para turistas com
o famoso Trio de Carlinhos do
pandeiro de ouro; à 1 hora da ma-
tina: o show de leve com várias
surpresas e às 3 horas: grandioso
show com Carlinhos pandeiro de
ouro e os travestis: Elíis, Lizette e
Cleonice, e mais Salomé (cantora),
Zé da cuica, Dora Camargo Beny
e o conjunto de Anselmo Mazzoni.

Notícia quente: Na noite de
domingo o festejado Chico Anísio,
após o seu espetáculo no Teatro
da Lagoa, seguiu com um grupode amigos para festejar o tncam-
peonato da Seleção Brasileira, no
badalado Convés na Barra da Ti-
jucá. Com supervisão do maitre
Modesto, as águas rolaram a ma-
drugada toda. Como todos sabem o
Chico é um fã inveterado do fute-
boi.

Exclusiva: O movimentado
maitre Castro, que pontificou por
muito tempo rio sofisticado On The
Rocies, foi contratado por Francis-
co Ricarey para comandar os am-
pios salões do restaurante Castelo
da Lagoa. O Paquito das mulheres
agiu certo ao trazer o Castro para
incrementar os seus conhecimen-
tos juntamente com os maitres:
Ricardo e Martins. Novas especia-
lidades surgirão no cardápio des-
ta housa que começa a monopoli-
zar as atenções dos noctivagos
desta sofrida paróquia.

Televisão
EXCELSIOR — CANAL 2 — (Rua
Viscolíde rie Piraj/i, 595, Ipanema.

Tel.: 227-0031)

17
18
18:
18:
I!)
20
22
2:1
23

.10 — Inglês 2.000
00 — Documentário
H5 — Os Flinstones
10 — Filme de Aventura
HO — Agente 86
00 — Paulo Moreno Show
0(1 — Alma de Aço •
00 — Jornal Excelsior
30 — Gente em Foco.

GLOBO — CANAL 4 — (Rua Von
Martins, 20, Jardim Botânico.

Tel.: 246-8110)

11:30 — Desenhos
12:00 — Seriado — Super-Homem —

National Kid.
13:30 — Novela — Pigmalião 70
14:00 — Romance na Tarde
111:00 — Capitão Furacão
10:30 — Jogada Infeliz — Sneed Ra-

cer — O Príncipe e O Dinos-
sauro — Super-Homem

18:30 — Zorro
19:00 — Papo Firme
19:10 — Novela — Pigmalião 70
19:40 — Jornal Nacional
20:00 — Irmãos Coragem
20:30 — Alô Brasil, Aquele Abraço -
21:55 — Globo em Dois Minutos
22:00 — Novela — Verão Vermelho
23:00 — Ibraim Sued Repórter
23:15 — Copa do Mundo: Itália x Is-

rael (Vt)
24:00 — Sessão da Meia-Noite.

TUPI — CANAL 6 — (Avenida
João Luiz Alves. 13, Urca.

Tel.: 22(1-9083)

10:311 — Artigo 99
11:()() — Seriado
11:45 — Programa Edna Savaget
12:3(1 — O Jornal
13:05 — Longametragem
14:25 — Daniel Boone — John Cypher
15:40 — Clube do Capitão Asa
15:45 — Jeanny — A Feiticeira — Pi-

mentinhn — A Noviça
17:57 — Novela — A Gordinha

18:20 — Penélope
18:35 — Jornal da Música
18:45 — Novela — Nino, O Ha-liani-

, «ho
19:33 — Heron Dominguea
19:40 — Esso
20:0O — Novela — As Bruxas
20:35 — Um Instante Maestro
21:55 — Diário de um Repórter
22:05 — Novela — Sangue de meu

Sangue
22:50 — Perspectiva
23:00 — Copa do Mundo: Itália' x Is-

rael
01:10 — Hondp

CONTINENTAL — CANAL 9 —
(Rua das Laranjeiras, 291, t.aran-

jeiras. Tel.: 225-7230)

18:00 — Família Buscape
18:30 — Guerra, Sombra e Água Fies-

ea
19:00 — Histórias do Velho Oeste

19:30 — Jornal da Bola
19:45 — Seleção 9
20:00 — TV-Feriado — 1.» Parte.
20:50 — As 7 Notas de José Feman-

des
21:00 — Filme de bang-bang
22:00 — Show da Noite

RIO — CANAL 1» — (Avenida •
Atlântica, 4264, Copacabana.

Tel.: 227-0047)

12:00 — Filmes
15:30 — Os, Três Patelas
16:30 — Clube dos Grumetes
17:30 — Helena Sangirardi
18:00 — Novela — As Pupilas do Se-

nhor Reitor
19:20 — Plantão Policial
19:30 — Telejornal Pirclli
19:45 — Praça da Alegria
21:30 — Os intocáveis
22:30 — Panorama Especial
23:00 — Copa do Mundo: Itália x Is-

Tael (Vt).



JORNAL DE SERVIÇO — Ri* de Janeira, J.» feira, 23 de juntio d<? WO

SUGAR
S u g e s l ão

• r»r.» a iwocikI» <l*e oantina» comemorando ¦ i»nnul<v, »1M-
ria braslleím lá no Menino, aqui v»i a suiictilúu do lioje: BllnlMi
«a Caviar, no .sofisticado On The Boulta, ia no V andar to
Rrrru D'Ac«*. Trat*-se dc uma espécie de torta devidamente
iucranenlada com caviar Beluga, Leva uma cobertura de cre-
me de leite, môllio de manteiga olnriílcadu e outros mllongft».
tVc.liaiidi» * pedld» 6 bom pedir uma climnpuiilm l)»iu IVrlemm
ou Vixft* polonc.su. Postaram?
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• O badalado pianista Walter
Gonçalves, qde inscreveu duas mú-
sicas no próximo Festival Interna-
cionol da Canção, continua olegran-
do com sua versatilidade pianística
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os almoços do restaurante Forno &
fogão. Consta que Walter Gonçal-
ves assumiu a direção artística da
boate Drink de propiicdade da can-
tora Helena de Lima.

Ruth Lima no TH
Toda a cidade ainda vibra com

o sucesso retumbante da Seleção
Caiiüiinlio do Brasil em campos
mexicanos, que nos valeu a con-
quista definitiva da Taça .lules Ri-
met. ü dr. Vieira de Melo, diretor
do Teatro Municipal, não queren-
do ficar alheio às homenagens que
serão prestadas aos nossos bravos
jogadores, programou para ama-
nhã. às 21 horas, no TM uma noi-
lada de gala de ballet em atenção
aos craques da CBD. Os ingressos
poderão ser retirados nas bilhete-
rias do Tealro, inteiramente gra-
ciosos. Ruth Lima. na foto com Al-
do Loluío, estará se apresentando
com sua arte, graça e beleza, para
o povo, que certamente compare-
ecrã a esta noitada que se anteci-
pa quentíssima.

Vina no desfüe
• O requintado Grinxing de Dom
Rafael Sanches, estará engalanado
na próxima quinta-feira, as IO ho-
ras, quando acontecerá um ele-
gante desfile de modas promovido
e organizado pelas Pioneiras So-
ciais, cuja renda a'purada será re-
vertida para várias instituições dc
caridade. Todo o corpo de funcio-
nários do Griruing, foi colocado
por Rafael Sanches à disposição
das 320 senhoras que terão a res-

iponsabilidade deste desfile de be-
néhierciicia. A cantora Dina Gón-
calvos (foto) estará juntamente
com o bom conjunto de Dionísio c
o cantor Rony Ferreira, animando
os intervalos desta parada de ele-
gânda, Roy Sugar conclama Iodas
às senhoras da nossa melhor socie-
dade para prestigiarem este acon-
tecimento tão simpático.

O poder da oração
Oração pedida por F. CJ. Ii.

'.Guanabara) que luta contra o pes-
siniismo.

ORAÇÃO PARA SER
PROFERIDA TAO LOGO SE
ACORDE, PELA MANHA

Senhor, sinto a Vossa presença
em mim e sei que hás de guiar
meus passos neste dia, inspirando-
me boas idéias, boas obras, boas
palavras para com o meu próximo
e boa disposição para o trabalho.

Dai-me, Senhor, a sensibilidade
para perceber o valor de tudo o
que possuo e capacidade de lutar
e saber esperar com paciência por
tudo que desejo. Que as inevitá-
veis ajãversidades que a mim cou-
be enfrentar sirvam somente para
me melhorar e nunca para me
amargurar. Que eu possa apreciar
as dádivas com que me obençoas-
tes, a Natureza, o uso de meus sen-
tidos, a possibilidade de comuni-
cação com meus semelhantes e os
doces momentos de solidão em Vos-
sa companhia. Que eu veja em tu-
do e em todos os sinais de vossa
presença e até mesmo nessa cria-
tura clieia de falhas que sou.

Meu Deus. se estais em mim eu
aceito e agrecio a mim mesmo. Eu

me respeito e me proponho a não
me julgar com niais severidade do
que sou julgado por Vós e pelo meu
próximo. Todas as minhas obras
são coroadas de êxito, pois êste
êxito está já no falo de saber lutar
com fibra, apesar de Iodas as mi-.
nhas deficiências.

Senhor, espero e enfrento o so-
frimento com resignação, mas sem
desânimo. Ê com êste espírito que
me entrego em Vossas mãos esta
manhã, certo de que tudo o que
vier a acontecer será tão-sòinenle
para o meu bem c para o bem de
minha alma imortal.
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A .Trova Aprovada
MÃE

Nos olhos de minha mãe,
Vejo encantos e poesia
E no fundo dos seus olhos
O doce olhar de Maria
Eis a mais bela heroína
Sublime na própria dor
— Mãe! A pérola divina
Da constelação do amor

Sebastião Lincoln

PIANO - BAR
Salão de Banquetes

RUA SOUZA LIMA, 48
Copacabana - Tel.: 257-8008
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Vá ao cinema de graça. Envie
5 talões. Diariamente publicare-
mos o nome do leitor contempla-
do. O leitor de hoje é: Ali de Mel-
Io Filho. Os ingressos estão na re-
dação do Jornal de Serviço. Av.
Gomes Freire, 471, das 13 às 17
horas.

Roteiro oficial de todos os filmes em
exibição no GB. O cinema que não
estiver passando o filme aqui anun-
ciado está com ã programação ai-
terada. Faça sua reclamação ao Ins-
rituto Nacional de Cinema, setor de
fiscalização pelo telefone 243-1969
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Cinema
Em segunda semana, A Defesa do Castelo, realização insólita, um fil-
me sobre a guerra com tratamento surrealista, uma cena antológica
de batalha e a boa revelação do rosto de Astrid Heeren. O nudismo
estará presente a partir de hoje, graças à especialista Isabel Sarli
(Favela, Vergonha etc), em Tentação Nua. Inferno no Pacífico é um
bom filme de John Boorman, com o mano-a-mano entre Lee Marvin e
Tüshiro Mifune. Em exibição também mais um filme dirigido e in-
terpretado por Robert Hossein, Cemitério Sem Cruzes, na batida do
faroeste italiano. Perdidos na Noite continua na 28.a semana de proje-
ção. Willie Boy, o western de Abraham Polvnsky, já está na segun-
da semana de exibição E A Fúria dos Intocáveis, em terceira semana,
no mínimo promete bastante ação e violência. JLG.

LANÇAMENTOS ¦ Ten-

CEMITÉRIOS EM CRUZES (Gemltero Senza
Croci) — Colorido. Direção: Robert Hossein.
Michele Mercler, Robert Hostein e Lee Burton.
Western', Plaza, Olinda, Mascote, Iguaçu e Arte.
Até 18 anos.

É SIMONAL — Direção: Domingos Oliveira. Si-
monal, Irene Stefânla, Irmã Alvarez, Maria
Gladys, Oduvaldo Viana e Ziembinsky. Come-
dia musicada. Leblon, São Luis, Carioca, San-
ta Alice e Veneza. Censura Livre.

TENTAÇÃO NUA — Colorido. Direção: José
da Costa Cordeiro. Isabel Sarli, Egydlo Eceio,
Bentlnho e Armando Bo. Comédia, ópera, Art-
Palácio Copacabana, Art-Paláclo Tijuca, Art-
Palácio Méier e Art-Paláclo Madureira. 18 anos.

UMA MULHER E DOIS HOMENS (The Much
Naeked Tendemesa) — Direção: Gunter Han-
dei. Colorido. Erika Remberg, Erlch.Frank e
Dorls Arden. Drama. Festival, Holliday, Presi-
dente, Britflnia, Alfa, Melo (Penha) e São Ben-
to (Niterói). 18 anos.

CONTINUAÇÕES
WILLIE BOY (TeU Them Willie Boy Is Here)

Colorido. Direção: Abraham Polonsky. Ro-
taert Redford, Katherine Ross e Robert Biake.
Western. Odeon (Cinelandia). 18 anos.

A DEFESA DO CASTELO (Castle Keep). Colo-
rido. Direção: Sydney Follack. Burt Lancaster,
Jean-Plerré Aumont e Patrlck OpNeal. Come-
dia. São Luiz, Vitória (Cinelandia), Leblon,
líian, Comodoro e Santa Alice. 18 anos.

INFERNO NO FACtFrCO (Hell in the Pacific)
Colorido. Direção: Booman. Lee Marvin e

Toshiro Mifune. (Drama de Guerra. Roxy. 18
unos.

l_\ BAMBOLONA (La Bambolona — Colorido
Direção: Franco Giraldl. Ugo Tognazzl, isabclla
Hei e Lillta Brlgnone. Comédia. Condor-Largo
do Machado. 18 anos.

A PONTE DE REMAGEM (The Bridge At Re-
niagen). Colorido. Direção: John Guillermin.
George Segai, Robert Vaughan, Ben Gazz.ara,
Bradford Dlllmann e Peter van Eyck. Império
18 anos. '

ATA DOLLY (Hello Dolly) — Direção: Gene
Kelly. Barbra Strelsand e Walter Matthau. Mu-
sical. Palácio (Cinelandia). Livre,

PERIDOS NA NOITE (Mldnlght Cowboy). Colo-
rido. Direção: Joan Schlcssinger. Dustin Hoff-
man, John Voight e Sylvia Miles. Veneza. 18
anos.

A PISCINA (La Pisclne) — Colorido. Direção:
Jacques Deray. Alain Delon, Romy Schneider,
Maurice Ronet e Jane Birkin. Comédia drama-
tica, Condor-Copacabana. 18 anos.

O PALÁCIO DOS ANJOS — Colorido. Direção:
Válter Hugo Kliouri. Gonevievc Grad, Adriana
Prlelo, Rossana Ghessa e Norma Bengell. Co-
média .Dramática. Metro-Boaviáta, Metro-Copa-
cabana, Metro-Tijuca, Coral e Lagoa Drive-In.
38 anos.

A FÚRIA DOS INTOCÁVEIS (Gli Intoccabil.
Direção: Giuliano Montaldo. John Cassavetes,
Florinda Bolkan, Ekland Brltt, Peter Falk e Ga-
bricle Ferzettl. Policial. Brunl-Flamengo, Rio,
Carusó-Copacabana, Bruni-Ipanema, Festival,
São José, Bruni-Méler, Regência, Bruiii-Pieda-
tle e São Pedro. 18 anos.

'JOHN & MARY (John and Mary) — Colorido.
Direção: Peter Yates. Dustih Hoffmnn, Mia Far-
row, Michael Tolan c Sunny Grlffln. Caprl. 18
anos.

MOMENTOS ERÓTICOS (Una Ragazza Pluttos-
to Complicala) — Colorido. Direção: Damiano
Domiani, Florinda Bolkan, Cathcrinc Spaak,
Jcan Sorel e Luigi Projetti. Comédia Dramáti-
ca. Capitólio (Cinelandia), Mlramara e Tijuca
18 anos.

PATHÉ — Praça Floriano, 45 — 222-8795
tação Nua — 18 anos,
RIVOLI — R. Alcindo Guanabara, 17 — A Fú-
ria dos Intocáveis — às 14, 16, 18, 20 e 22hs. —
18 anos.
REX — R. Álvaro Alvlm, 37 — 222-6327 — Os
Maridos Traem... E as Mulheres Subtraem —
às 15, 17, 19 e 21hs — Livre.
VITÓRIA — R. Senador Dantas, 45-A — 242-9020

A Defesa do Castelo — às 14,45, 17,05, 19,25 e
21,45hs, 18 anos.

Centro
BRUNI-RIO BRANCO — Praça 11 de Junho, 12-
A — 243-1639 — Sou Louca Por Você — às ...
14,30, 18 e 21,30hs. — Livre.
CINE-HORA — Av. Rio Branco, 158 — Subsolo252-7707 — Atualidades, Desenhos, Viagens e
Comédias. Desde às lOhs, da manhã. Aos domin-
gos e feriados: Festival Infantil.
CINEAC-TRIANON — Av. Rio Branco, 181 —
242-6024 — A Mulher Tentação. — 18 anos.
FESTIVAL — Av. Rio Branco, 156 — 252-2828 —
Uma Mulher Dois Homens.
FLORIANO — Av. Marechal Floriano, 150 —
243-9074 — Spartacus — às 14,30 — 17,40 e ....
20,50hs. — 14 anos.
MARROCOS — R. Pedro I, 16 — 222-7970 — O
Meu Pé de Laranja Lima — ás 9, 13, 17 c 21hs.Livre.
PRESIDENTE — R. Pedro I, 19 — 242-7128 —
Uma Mulher Dois Homens — às 14, 16, 18, 20 e
22hs. — 18 anos.
SAO JOSÉ — Praça Tiradentes, 3 — 242-0592 —
A Fúria dos Intocáveis — 18 anos,

Catete
AZTECA — R. do Caiete, 228 — 245-6813 — Uma
Pistola Para Ringo — às 14, 16, 18. 20 e 22hs.
CONDOR-LARGO DO MACHADO — Lgo. do
Machado, 29 — 245-7474 — La Bambolona —
às 14, 16, 18, 20 e 22hs. — 18 anos.
POLITEAMA — Lgo. do Machado, 19 —.225-1143

Vida e Glória de um Canalha — Crime Qua-
se Perfeito — às 13.30, lé.55 e 20,15hs. — 18
anos.
SAO LUfS — R. do Catete, 315 — 225-7670 — É
Simonal — às 14, 16, 18, 20 e- 22hs. — Livre.

RIVIERA — 247-8900 — Momentos Eróticos
ROXY — Av. Copacabana, 845 — 236-6245 —
Inferno no Pacifico - às 13,30, 15,40, 17,50, 20 e
22,10hs. — 10 anos.

Jardim Botânico

JUSSARA — R. Jardim Botânico. 674 — 226-6257
— Django Mata Por Dinheiro — às 14,20, 16,10,
18, 20 e 22hs. — 14 anos.

Lagoa
LAGOA DRIVE-IN — 237-3589 — O Palácio dos
Anjos — às 20,30 e 22,30hs — 18 anos.

Ipanema-Leblon

Flamengo

Cinelandia
CAPITÓLIO — Praça Floriano. 51 — 222-6788 —
Momentos Eróticos — às 14, 16, 18, 20 e 22hs. —
18 anos.
ODEON — Praça Mahtma Gandhl, 2 — 222-1508

Willie Boy — às 14, 16, -8, 20 c 22hs, 18 anos,
IMPÉRIO — Praça Floriano, 19 — 222-9318 —
A Ponte de Remagem — às 14, 10,30, 10 e 21,30hs

18 anos.
MF.TRO-BOAVISTA — R. do Passeio, 62-B — O
Palácio dos Anjos — às 12, 14, 16, 18, 20 e 22hs.

18 anos.
PLAZA — R. do .Passeio. 78 — 222-1097 — Ce-
mitério Sem Cruzes — às 14, 16, 18, 20 e 22hs. —
18 anos.
PALÁCIO — RI do Passeio, 38 — 222-0838 — Alô,
Dolly — às 13,15, 16, 18,45 e 21,30hs. — Livre.

BRUNI-FLAMENGO — Praia do Flamengo. 72 -
226-6072 — A Fúria dos Intocáveis — às 14. 16,
18, 20 e 22hs. — 18 anos.

Botafogo
BOTAFOGO — R. Voluntários da Pátria, 35 —
226-2250 — A Navalha na Carne — Os Covar
des Não Vivem — às 17 e 20,10hs.
BRUNI-BOTAFOGO — R. Voluntários da Pá-
tria, 335 — 226-6072 — Sou LoUca Por Você .•
às 14,30, 18 e 21,30hs. — Livre.
CAPRI — R. Voluntários da Pátria — John & _8 anos.

BRUNI-IPANEMA — Praça N. S«. da Paz —
226-6072 — A Fúria dos Intocáveis — as 14, 16,
18, 20 e 22hs — 18 anos.
LEBLON — Av. Ataulfo de Paiva, 391-B — ....
227-7805 — É Simonal — às 14, 16, 18, 20 e 22hs.

Livre.
MIRAMAR — R. General Artigas. 14 — 247-9881

Perdidos na Noite — às 13,20, 15,30, 17,40, 19,50
e 22hs. ¦* 18 anos.
PIRAJÁ — R. Visconde de' Pirajá. 303 — ....
2472668 — Quelé do Pajeú — Matt Helm Contra
o Mundo do Crime. v

Tijuca

ART-PALACIO TIJUCA — R. Conde dc Bon-
fim, 406 — 254-0105 — Tentação Nua — às 14, 16
18, 20 e 22hs. — 18 anos.
AMÉRICA — R. Conde de Bonfim. 384 — ....
248-4519 — A Defesa do Caslelo — às 14,50, 17,
19,10 e 21,20hs. — 18 anos.
BRUNI-SAENS PESA — R. Maior Ávila — Fun-
ny Girl — às 14,30, 17,30 e 20,30hs. — 14 anos.
BRITANIA — Uma Mulher Dois Homens — às
15, 17, 19 e 21hs. — 18 anos.
BRUNI-TUUCA — Praça Saens Pena, 370 — Nu-
ma Noite... Um Jantar — às 14,30, 17, 19,30 c
22hs. — 18 anos.
CARIOCA — R. Conde Bonfim, 338 — 228-8178

É Simonal — às 14,10. 18, 20 c 22hs. — Livre.
COMODORO — R. Haddock Lobo, 145 — Perdi-
dos na Noite — às 13,20, 15,30, 17,40, 19,50 e
22hs. — 18 anos.
MADRI — R. Haddock Lobo, 170 — 248-1184 -
Fechado para obras.
METRO-TIJUCA — R. Conde de Bonfim, 366 —
248-8840 — O Palácio dos Anjos — às 14, 16, 18,
20 e 22hs, — 18 anos.
OLINDA — Praça Saens Pci.a, 51 — 248-1032 —
Cemitério Sem Cruzes — às 14, 16, 18, 20 e 22hs.

18 anos.
RIO — R. Conde de Bonfim, 304 — A Fúria dos
Intocáveis — às 14. 16. 18, 20 e 22hs. — 18 anos.
TIJUCA — Praça Saens Pena — 248-4518 —
Perdidos na Noite — às'17,40, 19,50 e 22hs. —

Mary — às 14,40, 16,30, 18,20, 20,10 e 22hs. — 1E
anos.
CORAL — Praia de Botafogo, 340 — Funny Girl
— às 14, 16,40. 19,20 c 22hs. — 14 anos.
ÓPERA — Praia de Botafogo, 340 — 246-7218 —
Tentação Nua
SCALÀ — Praia de Botafogo — 246-7218 — Nu-
ma Noite... Um Jantar — às 14.30 — 17 — 19.30
e 22hs. — 18 anos.
VENEZA — Av. Pasteur. 184 — 226-5843 — Ê SI-
monal — às 14, 16, 18. 20 e 22hs. — Livre.

Copacabana

ART-PALACIO COPACABANA — Av. Copa-
cabana, 759 — 257-2706 — Tentação Nua — às
14, 16, 18 e 20 e 22hs. — 18 anos.
ALASKA — Av. Nossa Senhora de Copacaba-
na, 1241 — A Noite do Prazer — às 14, 16, 18,
20 e 22hs. — 18 anos.
BRUNT-COPÁCABANA — R. Barata Ribeiro. 502

227-2936 — Funny Girl — às 14, 16,40, 19,20 e
22hs. — 14 anos.
CONDOR-COPACABANA — R. Flgueredo Ma-
galhães. 286 — 257-1661 — A Piscina — às 15,
17,25, 19.50 c 22.10hs. — 18 anos.
CARUSO-COPACABANA — Av. Copacabana —
227-2936 — A Fúria dos Intocáveis — às 14, 16,
18. 20 e 22hs. — 18 anos.
COPACABANA — Av. Copacabana, 801 — 
257-5134 — Triângulo Proibido — às 14.40, 16,30,
18,20 e 20.10 e 22hs.
HOLLIDAY — Av. N. S". Copacabana. 124 -
Uma Mulher Dois Homens — às 14, 16. 18, 20 e
22hs. — 18 anos.
JÓIA — Av. Copacabana. 680 — Sábados, às 14
c 16hs: Festival de Desenhos e Comédias. Do-
mingo das 10 üs 16hs.
PARIS-PALACE — Uma Noite... Um Jantar

às 14.30. 17. 19.30 e 22hs. — 18 anos.
MF.TRO-COPACABANA — Av. Copacabana, 749

237-9808 — O Palácio dos Anjos — às 14, 16,
18. 20 e 22hs. — 18 anos.
RIAN — Av. Atlântica. 2964 — 236-6114 — A
Defesa do Castelo — às 14,45, 17.05, 19,25 e ....
21,45hs. — 18 anos.
RICAMAR — 237-9932 — Momentos Eróticos.

TIJUCA-PALACE ¦
Tentação Nua.

R. Conde de Bonfim, 214

Grajaú
BRUNI-GRA.IAÚ — R. José Vicente. 56 — ..
238-1311 — Sou Louca Por Você — às 15, 17,
e 21hs. — Livre.

Vila Isabel
VILA ISABEL — Av. 28 de Setembro. 425
228-1310 — Ho! A Face de um Criminoso —
14,50, 17, 19,10 e 21,20hs. — 18 anos.

São Cristóvão

FLUMINENSE — Campo de São Cristóvão, 105
228-1404 — Tepeta — Delírio do Sexo — às 17,30
e 20,55hs. — 10 anos.

Subúrbios
— R. Silva Rabelo, 20 —

16, 18, 20 e 22l_s. — 18
ART-PALACIO MÉIER
Tentação Nua — às 14
anos.
ART-PALACIO MADUREIRA — R. Padre Man-
so. 180 — Tentação Nua — às 14, 16, 18, 20 e
22hs. — 18 anos.
ALFA — 229-8215 — Madureira — Uma Mu-
lher Dois Homens — às 14,30, 18 e 21,30hs, — 18
nnos.
ANCHIETA — Estrada Marechal Alencastro
Guimarães, 4211 — Atirar para Viver — Os Es-
piões Matam cm Silêncio
BANDEIRANTES — 229-3262 — Abolição — An-
jos e Demônios — às 15, 17, 19 e 21hs. — UI
anos.
BRUNI-MêIER — R. Amaro Cavalcanti, 165 —
229-1222 — A Fúria dos Intocáveis — às 15. 17,
19 e 21hs. — 18 anos.
BRUNI-ENGENHO DE DENTRO — R. Adolfo

Bergaminl, 50 — 229-4136 — Numa Noite... Um
Jantar. — 18 anos.
BRUNI-PIEDADE — R. Padre Nóbrega, 16 —
229-6532 — Funny Girl — às 15, 18 e 21hs. —
14 anos.
CACHAMBI — R. Cachambi, 354-A — 261-8258

500 Milhas — âs 16,30, 19 e 21,30hs. — 14 anos.
CAIÇARAS — Rua João Vicente, 1143 — A Face
da Corrupção — A Rota do Perigo
CAMPO GRANDE — R. Campo Grande, 880 *—
CGR-828 — Jovens Malvados e Selvagens. — 18
ano3. • »
COLISEU — Hr-MInistro Edgard Romeiro, 37 —
229-8753 — A Defesa é o Meu Perdão — His-
tórias Extraordinárias — âs 17 e 20,45hs.
CRUZEIRO — Hua Padre Januário — Inhaúma

Onde Termina o Inferno — Crime Sem Per-
dão.
GUADALIPE — Av. Brasil, 28536 — A Outra
Face da Coragem — A Tulipa Negra.
IMPERATOR — R. Dias da Cruz — A Desforra
é o Meu Perdão — às 15, 17, 18 e 21hs. — 14
anos.

IRAJA — Estrada Monsenhor Félix, 454 — ....
229-8330 — Sem Destino — Acontece Cada Coi-
sa — às 17,30 e 20,55hs — 18 anos. .
LEOPOLDINA — R. Ibiapina, 41 — Penha -
A Grande Cilada — As Virgens Impacientes —
às 14, 18,20 e 19,55hs. — 18 anos.
MAUA — R. Doutor Euclides de Farias, 27 —
230-5056 — Tentação Nua. — 18 anos.
MARAJÓ — Estrada Jacarepaguá, 7718 — CE-'TEL 92-1889 — Os Impiedosos — Gentleman
Jo... Mata.
MASCOTE — R. Arqulas Cordeiro, 324 — 
229-0411 — Cemitério Sem Cruzes — às 14, 10,
18. 20 e 22hs. — Livre.
MATILDE — Estrada do Retiro, 109 — Bángu

A Fúria dos Intocáveis — às 15, 17, 19 e 21 hs.
18 anos.

MóCA BONITA — Conjunto Residencial do
IAPI de Padre Miguel — As Rainhas — A De-
fesa do Castelo — às 19,15hs. — 18 anos.
MEI.T.O-BONSUCESSO — Av. Teixeira de Cas-
tro. 10 — Tepepa.
MELLO — Entrada Vicente dc Carvalho ¦* Uma
Mulher Dois Homens — às 15, 17, 19 e 21hs. —
18 anos.
NOVO HORIZONTE — R. Guaçunl — Pistolas
do Mal — A Esoiã tle Ca'cinhas de Renda.
PALÁCIO CAMPO GRANDE — R. Doutor Au-
gusto Vasconcelos, 189 — Adivinhe Quem Vem
Para Jantar.
PALÁCIO VITÓRIA - R. Conselheiro Mayrlnk,
398 — 261-5955 — Meu Nome é Coognn — Um
Colt na Mão do Diabo.
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS — R. D:"-J' de Ma-
tos — Os Maridos Traem... E as Mu'heres Sub-
traem
PALÁCIO SANTA CRUZ — R. Felipe Cardoso,
130 — Pais Quadrados... Filhos Avançados
PARA-TODOS — R. Arquias Cordeiro, 350 —
229-5191 -, Tentação Nua. — 18 anos.
REAL — R. Barão de Bom Retiro. 739 — 201-7508

Gentleman Jo... Mata — O Homem Que Va-
lia Bilhões
REGÊNCIA — R. Ernani Cardoso. 52 — Cas-
cadura — 229-8215 — A Fúria dos Intocáveis —
às 15. 17. 19 c 21hs. — 18 anos.
RFALFNGO — R. General Sezefredo. 152 —
BNG-472 — Sou Pago Para Matar — Dilema de
um Bandido
RIDAN — Av. Suburbana. 775 — Abolição —
Deus Como Pai e o Diabo por Sócio — Os Im-
piedosos
RIO-PALACE — R. Cardoso de Moraes ,— A
Fúria tios Intocáveis — às 15. 17, 19 e 21hs. —
lfl anos.
RIACHUELO — R. 24 de Maio. 437 — 249-3322

Não Importa Que Morram — Cbristmas Kid
ROSÁRIO — R. Cardoso de Moraes — 229-1809

A Desforra é o Meu Perdão — às 15, 1.7, 19 e
21hs. — 14 anos.
SANTA ALICE — 238-9993 — Ê Simonal — às
15. 17. 19 e 21h. — Livre.'
SANTA EMiLTA — R. General Savaget. 172 —
Os Dez Mandamentos
SAO PEDRO — R. Ibiapina — 230-1101 — A
Fúria dos Intocáveis — às 14,40, 16,50. 19 e ....
21.10hs. — 18 anos.
TRINDADE — Av. João Ribeiro. 136-A — ....
249-3838 — O Último Pôr do Sol — A Comando
de Marginais
TODOS OS SANTOS — R. Getúlio — 249-0300 —
O Filho de D'Jango
VAZ LOBO — Praça Vaz Lobo — 229-9198 —
Maria Isabel, A Mulher Que Sabia Amar —
Viva Gringo — às 17 e 20.40hs. — 14 anos.
VISTA ALEGRE — 100 Mil Dólares ou a Morle

Gentleman Jo... Mata
VITÓRIA — BNG-885 — Quelé do Pajeú — às
14.30, 19 e 21,15hs. — 16 anos.

Ilha do Governador
1TAMAR — Av. Paranapuã, 151 — Entre o De-
sejo e a Morte — Os Impiedosos

Niterói
ALAMEDA — Alô, Dolly — às 18 e 20.IOhs. —
Livre.
CENTRAL — Sede de Crime — às 14, 16, 18, 20 e
221is.
ÉDEN — Os Maridos Traem... E as Mulheres
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Subtraem — O Melhor dos Homens Maus — à.
17 e SW.l.ha,
ICARA1 - A Defesa do Castelo — às 19,50 e
22h_. — 18 anos.
ODEON - 50(1 Milhas - às 14, 16.30, 10 e _I.:iUlis.
— 14 anos.
S.A BENTO — Uma Mulher Dois Homens — .(»
15, 17, 1» e 21hs. — 18 anos.

Petrópolis
ART-PALACIO PETRÓPOLIS — Africa Entro
o Amor e o ódio — às 15, 17, 19 e -llis.
CAPITÓLIO — 2826 — Gatilho Veloz — Aventu-
ras de um Espadachim — às 15,30, 18,30 e 
20,10hs. — 10 anos.
DOM PEDRO — 3400 — A Navalha na Carne —
às 15,50. 17.40, 10..0 e 21,20hs. — 18 anos.
PETRÓPOLIS — Crime Sem Testemunha — às
16,30, 17,30, li).:..) e 2t,30hs. — 18 anos.

Palavras
Cruzadas

PARA INTERMEDIÁRIOS

Regislro Civil

COMO E ONDE FAZER — O Registro Civil na
Guanabara -se divide em 14 clrcunscrlções,, ca-
da uma abrangendo um ou vários bairros, Nos
cartórios dessas circunscrições faz-se registros
dc nascimento, dè casamento e de óbito. Fun-
cioi.am. diariamente, sendo que de segunda a
sexta-feira, das fl às 17 horas e aos. sábados,
domingos e feriados das 9 às 12 horas. REGIS-

.TRO DE NASCIMENTO — O declarante deve
levar a certidão dc casamento, se houver, ou
certidões de nascimentos dos pais (evito o re-
Bislro tle nomes errados de pais e avós),, bem
como duas testemunhas, maiores de 21 anos e.
portadores de documentos ofileais de Mentida-
de. Há prazos para se fazer os registros. O o.i
tem 15 dias e a mãe 60 dias. Dentro desses pra-
zos. a taxa cobrada por registro é de Cr$ B.40.
Fora dos prazos à taxa passa a ser de Cr$ 6,60
Os prazos silo contados a partir do dia do nas-
cimento. Incluindo-se sábados, domingos e fè-
liado..

EXIGÊNCIAS
REGISTRO DE CASAMENTO — Tratando-se de
brasileiros, a certidão de nascimento dos il.ot-
vos. sendo estrangeiros, a carteira mod.lo 19.
Deve-se levar fotografias, juntamente com os
originais dos documentos. O prazo para correr
o proclama é de 17 dias, em média. A taxa i
dc CrS .4.00.
REGISTRO DE ÓBITO — O declarante (pode
ser qualquer pessoa maior de 21 anos) deveríi
levar o atestado medico (formulário próprio),
passado por médico devidamente registrado no
Conselho Sempre que possível, o declarante
deverá saber se o falecido tinha filhos me-
nores. bom como se. fiz testamento, e possuiu
bens. A taxa ("• de Cr$ 5,40.
GRATUIDADE — As pessoas que forem decla-
radameote pobres, poderão obter Isenção ue
taxas oos diferente, registros. Para facilida-
des desta obtenção, o interessado devera nro-
curar uma das agencias da Legião Brasileira -.le
Assistência,

ENDEREÇOS
OS REGISTROS — Só podem ser feilos no»
cartórios dns circunscrições da ocorrência do
nascimento ou do óbito ou de residência de um
dos noivos. São os seguintes os endereços dos
cartórios das 11 circunscrições de Registro Ci-
vil com os resuectivos bairros dc atendimentos
I »' CIRCUNSCRIÇAO — Rua Dom Manuel. 25
Centro. — Atende aos residentes na freguesia
da Candelária c nas Ilhas. 2.» CIRCUNSCRIÇAO
— Rua Dum Manuel, 25 — Centro. — Atende aos
residentes nas freguesias de São José c Sacra-
mento 3 • CIRCUNSCRIÇAO — Rua Dom Ma-
mie! 25 - Cenlro — Atende aos residentes na
freguesia de Santo Antônio. 4.» CIRCUNSCRI-
CAO —Rua Dom Manuel, 25 — Centro. -
Abrange n Glória, Flamengo, Laranjeiras ate
Cosme Velho 5.» CIRCUNSCRIÇAO - Rua \a-
vier da Silveira. 2.1. — Copacabana. — Tel.:
23(1-00311. Abrange Botafogo, Urca, Copacabana.
Leme. Ipanema. Leblon e Gávea. 6.» CIRC.UNS-
CRIÇAO — Rua Dom Manoel. 25, — Centro —
Atende residentes na freguesia de Santana. 7."
CIRCUNSCRIÇAO — Avenida Paulo de Fronltn
75 _ Rio Comprido. - Tel.: 228-1450. Abrange
Santa Teresa c Estado. 8.» CIRCUNSCRIÇAO -
Ru. Conde dc Bonfim, 214 - Tijuca -Tel-: ..
246-1271 Abrange Tijuca, Praça da Bandeira.
Alio dn Boa Vista. Andarai, Grajaú, Vila Tsa-
bel. indo alé as ruas próximas do^mmjn Sm-
ta Alice, no Engenho Novo. B.» CIRCUNSCRI-('AO - Rua Euclides da Cunha, 81 — Sao Cl].-
lóv.o - Tel " 2.14-35411, Abrange São Cristóvão.
Caju e Gamboa. 10.» CIRCUNSCRIÇAO - Rua
Joaquim Méier 13 - Méier - Tcl : 220-03*2
Abrange Engenho Novo. Todos os Santos L-
imáa Grain. Jacarepaguá, Lins. Rocha. Man-
gueira. Vieira Fazendo e Caeh«mU Sjjcursal:
Rua Santa Fé. 33 - Meier — Tel.: 28.-8781 11
CIRCUNSCRIÇAO - Avenida Amaro Cavale:,;]-
li 'ini - Engenho dc Dentro — Tel. 240-32-1..
Sucursal: Rua Nerval dc Gouveia. 453 - Casca-
dura - Tcl : 220-8005: Rua Urnnos. 1213 — Rn-
mos - Tcl • 230-5231. Abrange Engenho de Dcn-

ü Cascadura. Piedade, Encantado. Bonsuces.
so Higienóoolis. Inhaúma c Olaria. 12.» CTl.-
CÚNSCRICAO Av, Geremárlo Dantas. 665 -
Jncarep g 16. Sucursais: Rua Nerval de Gouveia"r. r',.e.-'uri - Tcl,: 220-6324. Av Bras dc
Pina iló-B Abrange: Jacarepaguá. MndureRu
Traia' Per ha Brás de Pina. Cordovil. Parada de
Lnc.i- e Vigário Geral.
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Sindicatos

HORIZONTAIS: 1 — Severldi.dc. 5 — Pá
com que se ergue a terra escavada. 9 —
O nosso ex-campeão mundinl de boxe.
10 — Planta gramlnca usada como for-
.agem. 11 -•' Doçura. 12 -- Doida. 13 —
O que amotina. 15 Peixe da família
dos esoombrídcOs. lti — Trecho do rio
onde as Águas, em virtude da inclinação
do terreno, correm' com celeridade. 21

Da raça dos árias. 22 — Parnaso herói
espanhol. 23 — De que lugar. 24 — Jo-
vem, novo em Idade. 25 — Dificuldade
(figurado). 2G - Tratamento que se dá
às. freiras.
VERTICAIS: 1 -- Mercado segunda vcji,
2 — A mesma coisa. 3 - Água sólida. 4

Sufixo: profissão. 5 - Espécie de paio
preparado para se comer cru. 6 — Prc|K>-
sição latina: junto a. 7 — Cume agudo
dc monte. 8 — Mestre de jangadas gran-
des. 10 — Tubo geralmente comprido. 12

Luva de senhoras, que. cobrindo a mão
deixa descobertas os dedos. 14 — Dese-
qullibrado (cm sentido moral). 17 — Fa-
moso açude do Nordeste. 18 — A parte
Inferior da região lombar, li) — Scrosl-
dada puntlcnta e í.üdu. 20 - Encrespa-
do: encaraplnhado (cabelo). 24 — Pedra
de moinho,

PARA PRIMÁRIOS
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AUMENTO OOS MARCENEIROS -f
No decorrer da semana em curso, será
fixado o rurrto que Umiiirú 11 campanha sa-
larial dos trabalhadores na indústria de
marcenaria o carpintaria da Guanabara.
nu dependência da resposta que fôr dada
pela representação das empresas do setor.
ao oficio a ela encaminhado apresentando
as reivindicações da classe, relativas a rea-
juste dc sáíários é a concessão de outras
vantagens. O pronunciamento dos empre-
gadores sobro o assunto está sendo aguar-
dado .com certa Impaciência pela liderança
sindical da catogòrifli lendo em vista a pro-
ximidade do termino da vigência, no dia
30, dos níveis de remuneração lixados no
acordo coletivo do ano passado. Para se-
rem os termos dessa resposta apreciados
pela classe, o sindicato nilircoii assembléia
geral lia quinta-feira, dia 23. ás 1 ítl." de-
vendo esla reunião contar com grande par-
ticipação de trabalhadores, Paia a con-
clusão de acordo com as empresas os
marceneiros e carpinteiros votaram, no ini-
ciei dc seu movimento por aumento em
fins de maio. o Icxlo de uma proposta in-
cluilldo o pedido de revisão salarial nu ha-
se de 35%. Além disso, nela pleitearam
ajuda de custo mínima dc i cruzeiros, pa-
ra atender despesas de alimentação e
transportes nos casos.de realização dc ser-
viço fora do estabelecimento; feriado pura
a classe no dia de São .losé. seu padroeiro;
semana inglesa: indenização pela perda dc
ferramentas cm caso de sinistro; qülnqQôn-
nios; e ferias tlc 20 dias, conforme a lei,"
mas pagas em dobro. Os dirigentes do sin-
dicato salientam que R indústria de móveis
brasileira é a única- do mundo que não
fornece ferramenta, manuais para os tru-
bnlhadoros n que considera um absurdo.
tendo em \ istn que 701 da mão-de-obra
que utiliza é artesanal. c esclarece que o
descanso iiiuinl, para ser usufruído, requer
despesas extraordinárias que não podem
ser cobertas pelo salário normal,

NOTICIAS
OFICIAIS DF, NÁUTICA Em mesa-

redonda convocada pela DRT da Guanaba-
ra. representantes dos oficiais de náutica
da Marinhei Mercante e da Empresa dc
Navegação Vale do Rio Doce. iniciaram
negociações visando a conclusão de acordo
coletivo. Nada ficou decidido em definitivo
sobre a questão, nesse primeiro contato
entre as parles, que voltarão a se reunir
para dchaté-la.

f nxisnoa \1(XMTMKIi-I-j

Imagem
internacional

in do CORREU. OAHá .iinpic uma Agflld

MAMI.. perto de você.
Anuncie m>- _>ii|>cr-C.liiMiificu(lo_ ilu Jornal
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AGÊNCIA CENTRAL
V kjo BRANCO IBS I.OJ\ '

AOIHCIA GOMES FBEIR6
AV fiOMKS Pílf.ll.K, 411
TF. .4--12.1

AGENCIA COPACABWIA
AV COPACABANA. WW \
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AGÊNCIA TIJUCA
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AGÊNCIA SIO CRISTÓVÃO
IU'A SAOIVIZ OONZAíiV '"'
in ru '.014

HORIZONTAIS: 1 — Vestuário de ma-
K! tirados. ... Moeda espanhola. 1 — Ge-
nitor, 8 — Costume, uso. 10 — Fio de
latão, ferro ou cobre, 12 Atração pus-
soai. 13 — Instrumento dc pedreiro. 14

Maluco, doido. 1U — Acrescentar. 18
Perverso. 1!) O que cultiva uma

arte por prazer e nâo por profissão. 'Jl
Discursar em público.

VERTICAIS: 1 — Ordldura das aranhas.
2 Símbolo químico do osmio. _ —. So-
frer. 4 Divisão dc uma peca teatral. 5

Revista de tropas fi Tornar ditoso.
7 — O chefe da Igreja Católica. _ —
Ímpio. 11 Residir, lã Afeição pro-
funda 17 ítimo. 20 Oferece

RESPOSTA DO N" ANTERIOR

HORY perfil cal óter papáo —
mes ala cálice - so — mago — Ir

sucuri anfi orar lesto — ovas
mio arejar. VERT.: papa — elâ
fé ítalo Levi calouro — re-

cinto - passo —- ocur - serão - ágil
murar cava aslr - ema — sé.

PRIMÁRIOS HOR : atlas — pie —
sob luxo ne - autor rasto —
a/ . oral lar - rio rédea. VERT.:
aru - Texas as — sono — plural —
berilo — outo — torre — azar — aiu

rí
L.

CAS ENGARRAFADO — O TRT da
Ia. Região julgou o dissídio coletivo sus-
citado pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Minério, e Combustíveis Mi-
nerais. para assegurar reauiste de salários
do pessoal das companhias distribuidoras
de nas engarrafado. A classe obteve au-
mento do 24%, a partir de 24-4-08. Quan-
to 110 outro processo dc dissídio referente
ü revisão do contrato de trabalho anterior,
resolveu o Tribunal majornr pura 12 cru-
zeirns o salário família e manter as de-
mais cláusulas

FERROVIÁRIOS Os ferroviários da
Lcopoldina aprovaram, em assembléia «c-
ral. o Relatório c as Contas da diretoria
de seu sindicato, referentes ao ano Cm
curso. Na reunião esteve em debute, tam-
bém. 

"a 
compra de sede pina a delegacia

da entidade em São Geraldo, Minas Ge-
rais. ficando resolvida 11 convocação de
outra assembléia, específica, paia tratar
do assunto, dentro du III) dias

ELEIÇÕES - Kslá convocado paia d
dia 20 do próximo més pleito no Sindica-
to Nacional dos Enfermeiros da Marinha
Mercante, que está sob intervenção As
eleições foram marcadas pela Junta Go-
vcrnaliva oue administra a entidade, e ne-
las serão sufragados os nomes dos associa-
dos que integrarão os órgãos diretores da
entidade, nó retorno ao sen funcionamen-
to normal.

METALÚRGICOS ¦ O dissídio rolotl-
vo suscitado pelo Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Meca-
nicas e do Material Elétrico de Niterói,
iniciará o seu andamento no Tribunal Ro-
gional do Trabalho da ps Região, por não
ter havido acordo entre patrões'c empre-
gados do setor, nas conversações diretas
que realizaram nem nos entendimentos es-
tabelecidos com a mediação da DRT. A-au-
diência de conciliação entre as partes, re-
lativa ao processo, deverá ler limar dentro
de breves dias.

F.L.G.

.TAPAO — As regiões do norte do Ja-
pão são famosas por causa das abun-
dantes nevasens. Na foi», criança»

brincam com holas feitas de neves

SUÉCIA
Após um longo período de estagnação

na elevação dos preços dos minérios dw
ferro, as 2 principais empresas dc minera-
ção da Suécia, a U.AIS <• a ('.RANGE-
IÍERG, fizeram uni acordo com as usinas
de aço do Uulir quanto ás entregas dc mi-
nério em 1070. As quantidades serão in-
feriores às do ano passado, mas os preços
serão elevados, O aumento svri\ da
ordem de l.."« sobre o nível dó ano pas-
sado.

ÍNDIA
Atualmente, nu índia, a estimativa (K.

alfabetização é de cerca de 30% da |>o-
pulação. Existe mais de 1.500 colégios de
arte e ciências, e mais de 2.4110 colégios
de educação profissional, técnica e espe-
ciai. Cerca de um sexto dos estudantes de
engenharia e escolas técnicas recebem
bolsas de estudo e salários. A Comissão de
Subvenções das Universidades, estabeleci-
da por um Alo do Parlamento, promove
e coordena a educação universitária, deter-
minando seus padrões.

ALEMANHA
Cerca dc melo milhão de cidadãos da

Alemanha sáo cinegraíistas amadores. I_in
2 anos o número de clubes de cinegrafis-
las amadores aumentou de 40 para 740.
A "Semana dc Mnnnhelm de Filmes Cultu-
rais e Documentários", celebrada anual-
mente 6 o acontecimento mais importante
dn pais dedicado aos filmes de curta-me-
Iragem, alemães e estrangeiros.

PORTUGAL
A criação em Llionda, na sede da dc-

legacão da Liga dos Antigos Graduados da
Mocidade Portuguesa, ou LAG, dc um
Centro Cultural Luso-ürasileiro, foi apro-
vada pela direção daquele organismo. O
centro funcionará como meio de prolonga-
mento permanente ja la.^Scmana da Co-
munidade Luso-Brísllelra em Angola, que
começou sábado passado, promovida pela
LAG.

FRANÇA
Há 2li unos Paris não tinha um nni

turístico tão favorável quanto o de 1%!>,
Sua rede de hotéis hospedou mais de •
2.500.000 estrangeiros o mais dc 2.0Ó0.00D
de franceses. Dos estrangeiros, os amerlea-
nos foram os mais numerosos (mais 38,fl%
em relação a 19G8). (Agencia Presença).
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LEILA DINI2
3 ÚLTIMAS SEMANAS

TEM BANANA
NA BANDA

Mura Rnlila ("O espetáculo
e maravilhoso. l.eiU é sen-
saciou»!.")
Diariamente tu 21,3» a.

íabs. às it « 22,3» hora»
rEATRO POKIRA — R. JaníAuelroí, 21

(He». Gcnflral Osorloi — Res.: ai-MM
Impróprio até II aiitn

Bllllflj
aaaaaatak. 

'9^9

" mtLí'r 
'• 
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Participando da chegada da seleção

riMiiii
Estréia amanhã, 4.a, às

21 hs. no Teatro Novo
CURTA TEMPORADA

Vá ao teatro de graça. Envie 5 talões.
Diariamente publicaremos o nome do leitor
contemplado. O leitor dé hoje é: JURACl
DE SOUZA. Os ingressos estão na redação
do JORNAL DE SERVIÇO, Av. Gomes Frei-
re 421, das 13 às 17 horas.

MOLI

HAIR,
no TEATRO NOVO

¦ Avenida Gomes Freire; 474 — ReS;l 222-0271
Estréia amanhã, as 2lh. 3m., 4as. o tias., às 2lli.

Sas., às 17h (dese. osp, p/estúds.) e 2lh, Sábs.,
as ZOh e 231i30iulii. Doms,, às 18h e 211», com
desc, esp. p/cstudantes. Ingressos à venda na
hilheteria c no Hlppic ('enter de Ipanema, Rua
Viso. Plrajá, 482 e na Aquários Boutiqiiei Ave-

Dida Copacabana, iíkii — Subsolo, loja I..
Kíl.l 235-41)41

"Roupa suja se lava em casa,
gente, mas não tanto...."

EM FAMÍLIA
Concepção de 1'aulo Fonte*. Ferreira Guiar e

Texto de Oduvnldõ Man» Filho

EVA ANDRÉ VILLON
Dia 30, no Teatro Nacional de Comédia

Av. Rio Branco, I18 — Telefone: 223-0387

Batalha vencia fi
Oswaldo Loureiro, enquanto

ensaia O. Balcão, sob a direção de
Martirri Gonçalves, no João Caeta-
no, não se descuida dos problemas
do Sindicato. Ainda agora acaba
de ter uma de suas maiores vitó-
rias como presidente desta associa-
ção: o Tribunal Superior do Traba-
lho decidiu pela unificação dos Ar-
tistas num único sindicato de cias-
se, neste caso o Sindicato dos Ar-
tistas e Técnicos em Espetáculos.
Claro que a união dos artistas de
teatro, cinema, rádio e televisão
num órgão único dará maior força
à entidade; a divisão dos atores não
poderia ser bem definida, pois náo
existe o ator de TV, de cinema ou
de teatro. O trabalho de todos és-
ses setores se' interpenetra, res-
tando, ao final, uma só classifica-
ção: artista. É o óbvio ululante que
o Sindicato dos Radialistas teima-
va em não ver e por. causa dessa
teimosia atrasou de anos a união
da classe. A persistência e a boa
argumentação de Oswaldo Lourei-
ro, presidente do Sindicato dos Ar-
tistas e Técnicos em Espetáculos,
acabaram prevalecendo em todas

¦ as Instâncias.
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Eliana Pittman, atração do Tea-
tro Casa Grande, no show dirigido
por HaroJdo Costa, supervisão mu-
sical do maestro Carioca. A tem-
porada será curta, anunciando-se
para segunda quinzena de julho o
musical, de Paulo Afonso Griolli,
Sidney Miíler, Luís Carlos Maciel
e outros, Alice No Pais Divino Mo-
ravilhoso.

Notícias rápidas
Última semiina de Os Construto-

res do Império, no Teatro Málscn de
France, agora a preços populares *"
Ainda em mistério o final do nw
Mesbla (mais dramático que o ,k>ku
Alemanha x Itália): De Cabo )ú nssi-
nou? Não assinou? Quem ira to/.er o
mês de julho? Cleide laconis ram
Mcdéia ou Paulo Goulart com Lá?
Novela com tantas interrogmjõijp mie
até parece o titulo do cartaz <lo Ten-
tro GláucioGill: "??'-'" e O Contraio
Anil *** Enquanto ás companhias do
Rio (com as exceções do praxe) mim-
dam contar 4ioje, a bslróia que acim-
teceu ontem, Paulo Àutran vem en-
viando de São Paulo, com nqiieln urna-
nização de sempre, fotos, notas o re-
portagens sobre Màcbctlt, estréia mar-
cada para o dia 8 de julho, no Miiismi
de France.

tiair capihiloit

Apesar de avisar, há pele dias. nue
não haveria adiamento de estréia, a di-
reção de Hair capitulou: comi ira
hoje a chegada da Seleção e a pro-
mière do musical 1'ica paia amanhã,
quarta-feira, no mesmo horário. Claro
que os convites e ingressos íieam au-
tomàiicamcnte transferidos.

6 MESES DE SUCESSO EM S. PAULO
SONDA apresenta

CURTA TEMPORADA

Rito tio Amor
Selvagem

0> JOS*. AGRiriNO DE PAULA
13 atores dançarinos, mais o CONJUNTO

IIEAT-ROVS

no TEATRO CIMENTO ARMADO
Hoje. sesuào única ás 'llijOmln

Ru» Siqueira CiiniiWN. »n lailn <lo 'Centro
Opinião (Shopping Conter)

(.'ensina alé IS anos

fiov. Est. ila «uanali. — Sccrct. EiltlC, e Cult.
Dep. Cltlti — Divirto <le Teatro

NOKMA ÍIBNCiBLL * KMII.IO III IHASI
•> KICNATA SOUltAH * LORIVAli 1'ART/.

NORMA BEN6ELL ? EMIUO Dl BIASI
RENATA SORRAH * LORIVAl PARIZ

IWiiliWilIM
de Jos* Vicente — Dir.: Oilüs Grlllo

Cen.: Marco» Flaksinan

TISATIIO OPINIÃO — R. Siqueira Uainpos, 1*3
Kes.: ?r.tl-l*iiO

Impróprio ate IS anos
Hoje, às aili.lOmin

OSCAH OHNSTI if\

FERNANDA
MONTENEGRO
JORGE DORIA
1-V.ASUüh '

íe Neil Slinon — Trarl. .loao Bcthoncniirt com.
Sandra Urca, Francisco Hu/anan, Procópio Ma-
riano

n.ije. às !i'i:iniiiin 4.° MÊS

TEATRO COPACABANA-Res.: 257-1818
Impróprio até II anos

Roteiro infantil

NOVO TEATRO DE BOLSO — LEBLON
A*. AUulfo üe Paiva. 2B9-A. jcél..! 22J-.1122

Os Desquitados'
Comédia de AURIMAR ROCHA

rom: AUrlnWr Rocha, Aiiifnuli... NeilK Ta.vares,
Soar!ei INVmui, e Femai)àp .losé.

»lMvertl-me como poucas Ve7.0S em Teatro."
<Ney Mm'Ii nln — Oiârlo «Ir Nutífias).
Hoje, àü Ülh3Umin. 5a. feira vesp. ai lfih

(in is CrS VO") e as !lli30i»lii
1'rullil.lu até IS ano»

CINEMAS
FKST1VAI, TOM li JEIHtY — nos ci-

nemas Metro Tljíiea c Copacabana, no pri-
melro dominsío tle catla mòs, das 10 às llh
e das H às I2h. Tel. 248-8840.

PARQUES
ATÊRKO DO FLAMENGO — Campos

de futebol, pistas de patinação, ringue <le
aeromodellsmo, inúmeros play-grounds e o
tradicional bondinho (Cr$ 5,00). Aos áába-
dos e domingos das 16 às 17h c das 17 fts
18h, teaü'o de bonecos de Pedro e Ho, em
frente à R. Tncumã,,no Flamengo.

JARDIM BOTÂNICO — R. Jardim Bo-
tilnleo, 1008 — Tel. 227-8521 — aberto de
oito às I5h diariamente. Adultos: Cr$ 0.10.
Recantos pitorescos, plantas raias. Oniui-
dàrio.

.1RDIM ZOOLÓGICO — Quinta da Boa
Vista, Sfio Ciistóváo. Tel. 254-2024. Aberto
de 9 às I8h diariamente. Adultos: Cr$ 0,50.

PARQUE DA CIDADE — Estrada de
Santa Marinha, Gávea — Tel. 227-3081.
Aberto diariamente das 6 às 17li30min. En-

trada gratuita. Proibida a entrada de ani-
mais. Possui play-ground.

PARQUE VILA ISABliL — R. Visconde
de Santa Isabel, esquina com Barão de Bom
Retiro. Tel. 238-4987. Possui play-ground,
viveiro de pássaros. Aberto diariamente das
7 às 19h. Entrada gratuita.

PARQUE LAJE — R. Jardim Botânico
Gávea — recantos pitorescos, play-ground.
MUSEUS

MUSEU DO BANCO DO BRASIL —
Av. Prcsltvcntc Vargas, 328 .— 10" andar,
diariamente das 9 às 17h. Apresentando a
exposição "A cultura grega através da inoe-
da". Entrada gratuita;

ROBIN IlOOk) — TEATRO GLATJCIO
GILL — Praça Cardeal Arvoverde — Tel.
237-7003. Aos sábados e domingos às lOh
Entrada: Cr$ 3,00. Adaptação de Fernando
Pinto.

MCSICA DO MAR — TEATRO AR-
LEQUIM — R. Nascimento Silva, 450 - es-
pctáculo de bonecos com uma coleção das
músicas folclóricas brasileiras que falam do
mar, com enredo. Após a ]>eça as crianças
podem mexer nos bonecos e Instrumentos.
Aos sábados e domingos das 16 às 17h e das
17 às 18h. Equipe de alunos do Conserva-
tório de Música sob a direção de Cecília
Conde. Entrada: Cri 3,00.

Agências <le
Emprego

AGENCIA-DÉ EMPREGOS HlCCOItl) -

Rua México, 70 - s/406 - tel: 252-1298

AGENCIA GOA DE EMIMtECOS Av.
Kio Branco, 185 - s/1021 - lei: 242-3147

AGENCIA DARKE DE SERVIÇOS Av.
13 de Maio, 23 - s/614 - tel: 242-9711

ACES - AGENCIA COMERCIAL 1)1. KM-
PREGOS E SERVIÇOS - Av. 13 de Maio, -

s/902 - tel: 242-2327

AGENCIA CLAM LTDA. - Av. 13 de Maio,
23 - s/2031 - tel: 242-4918

ATA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO -
Av. Rio Branco, 151 - s/l 209 - lei: 231-0501

SNELLING SNELLING CONSULTOKKS
DE PESSOAL - Av. Graça Aranha, 57 - ^'
410 - tel: 232.6845

.IOB CENTER - Av. Rio Branco, 156 -

s/1938 - tel: 232-6522
CONTAP LTDA. - Av. Rio Branco, 150 -

s/2909 - tel: 242-8499
EXECUTIVES RIO I.TDA. Av. Almic,

Barroso, 90 - S/1117 - tel: 232-1948
IIERIBALDO GOMES ROSA - Rua Ml-

guel Couto, 23 - s/703 - tel: 242-0552

ISA - INSTITUTO DE SELEÇÃO 1
APERFEIÇOAMENTO - Fça. Floriano, 55 -

s/503 - tel: 232-9031
ORGANIZAÇÃO NEVES BARRETO I.TDA.

- Rua México, 111 - S/605 - tel: 222-10B5

ORGANIZAÇÃO TÊD DE SERVIÇOS
I.TDA. — Av. Pres. Vargas, 529 - 18.« - tel:
243-9523

TO E SELEÇÃO DE PESSOAL Rua Alehulo
Guanabara, 24 - s/608 - tel: 252-6951

SERES - SERVIÇO DE RECRUTAMEN-

BRASÍLIA ORGANIZAÇÃO DE SERVI-
ÇOS LTDA. - Av. 13 de Maio, 47 - s/912 -
lei: 252-6203

AGENCIA LINK DE EMPREGOS - Rn»
México, 21 - s/1001 B - lel:221-3599



JORNAL DE SERVIÇO — Rio de Janeiro, 3.» feira, 23 de junho de 1970 n
Teatro

ERREI-RA
¦àp-n ¦¦yMm^JwM m ¦ má '' 'lü ¦É/flK'

mWmWimÊÊ km^m W
mmWsmU mmk^^^^^^^^mW mmvWSmVtttyyTasffiÊamm w^y; .'-''¦¦.<¦H&M MlPwll^ ¦fv/^- Vim aM IflaW;'^§»iM ¦»¦¦¦ ¦Çí«#;sí.>$ssSWs^H mWJâw^mr -.-«i
t&y*$?3f3mm mm^-éf:-'--<<^'^m^^^mm mW^^m^-;>':-''y ;:r":::#>'r:*Lív-^VW^:JPVJÍ^iW ' v

7

Dupla famosa — Eva
Todor e André Villon
formaram, sem dúvida, o
primeiro casal famoso
dos nossos palcos. Após
cinco ou seis anos de"desquite", eles se
reencontram na comédia

de Oduvaldo Viana Filho,
Em Família, estréia
marcada para o próximo
dia 30, no Teatro Nacional
de Comédia. Na foto, Eva
e Villon já caracterizados
nos personagens da peça.

MAIS DOIS
TEATROS

Nesses próximos dois meses, o
Rio ganhará duas novas casas de
espetáculos: o Teatro Glória, no an-
dar térreo do Hotel Glória (a inau-
gurar-se em julho), e o Teatro Rtitli
Escobar, antigo Teatro Sociedade
de Arte, no Super Shopping Cen-
ter de Copacabana, no mesmo edi-
fício onde já funcionam o teatro
Opinião e Teatro de Cimento Ar-
mado. Como dissemos em nossa no-
ta de domingo, o antigo teatro da
STA jamais foi inaugurado; há dez
anos, uma sociedade artístico-eul-
tural com esse nome tentou levan-
tar fundos, vendeu ações a uns e
outros e .desapareceu sem que os
seus mentores/diretores dessem a
menor explicação ao público e aos
compradores das ações. Ruth Esco-
bar, na madrugada cie sexta-feira
Última, garantiu-nos que estreará
dentro de um mês e meio naquele
palco, com Cemitério de Automó-
veis, elenco contratado no Rio. com
exceção de Stênio Garcia e Selma
Caronezzi.

Agências
cie turismo
Centro

Rio

Ve-

ALVIMAR TURISMO PASSAGENS E CARGA
LTDA - Rua Pediu 1. 4-A

IMPERIAL DE VIAGENS LTDA. — Av
Branco. 18 — 5»

INVICTA DE PASSAGENS LTDA - Av
nezuela, 27 - salas 125/27

KENT PASSAGENS E CARGA LTDA - Rua
Rodrigo Silva. 1B. s/ 202

MARÍTIMA INTERMAHES LTDA. - Av Rio
Branco, 57, s/ 1707

MERCÚRIO YORK DE VIAGENS E TURISMO
LTDA. — Rua Buenos Aires, 90, s/ Ml

NACIONAL DE TURISMO LTDA — Av Rio
Branco. 17-A. loja

NELSON REPRESENTAÇÕES. PASSAGENS E
EXCURSÕES INTERNACIONAIS S/A - Av

Rio Branco, lôli - loja 11
PASSAGENS TELSTAR LTDA. - Rua Sena-lor

Dantas, 117 - salas 500/9
PATRIARCA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Praça Tiradentes, 9 sala 401
ROXY DE TURISMO LTDA. — Av Franklln

Roosevelt. 126 - sala 211
SAO JORGE DE PASSAGENS S/A — Praça

Mauá. G7
TRANSGLí>BAL LTDA. - Rua do Passeio. 90.

sala 2
DY-TUR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

LTDA — Rua Álvaro Alvim, 27, st 518
ELOY TURISMO LTDA. — Praça Mauá, s/nv

Touring Club do Brasil
TURIPAN DE COMkRCIO E TURISMO LTDA

Av Rio Branco, 9. loja A
TURISMO BON VOYAGE E TRANSPORTE -

Av. Presidente Antônio Carlos, 54 si.
TURISMO POP TUR LTDA. — Rua Evaristo

da Veiga. 16 - grupo 1302
TURISMO E VIAGENS DEL RIO LTDA - Rua

da Assembléia. 31. 1101
TURISMO SANTA LUZIA LTDA. — Rua 1?

de Marco 20 - 1? o 21?
VIAGENS A. KOGLIN LTDA. — Av. Graça

Aranha .'13.1 - sala- 101/2
VIAGENS CHANTECLER LTDA. - Rua Mó-

xico, 119. s/ 1)07
VIAGENS GULL1VER LTDA. — Av. Rio Bran-

co 05, salas 1503/11
VIAGENS INTERCÂMBIO E PROMOÇÕES

LTDA - VIAGENS J. R. LANCEN CO-
PAÇO LTDA — Rua México. 41 - 4o

VIAGENS KOCH TRANSMARES LTDA - Rua
Teófilo Otoni, 15. sala 218

VIAGENS TRANSCONTINENTAL LTDA. -
Rua Acre. 77. sala 203

VIAGENS E TURISMO COSTA DO SOL - Av
Rio P.ranco. 37. sala 401

VIAGENS, TURISMO E REPRESENTAÇÕES

Av Visconde

Rio

RIO GUANABARA LTDA.
de Inhaúma, 50. conj. 112

VIAGENS UNIVERSITUR LTDA - Av
Branco, 151, sala 201

VICTOR HUMMEL LTDA. — Av Presidente
Vargas, 290. s/ 418

ALBERTO MONTEIRO TURISMO - Rua da As-
sembléia, 11 - grupo 405

AI.LTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS-
MO LTDA. — Av Rio Branco 133. s/ 1205/8

ART1GAS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. -
Av Presidente Vargas. 403. s/ 1401

AVA — AGÊNCIA DE VIAGENS ATLAS LTDA
Rua México. 90. s/ 1109

AVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
Av. Almirante Barroso. 6. s/ 611

AVIPAM TURISMO S/A — Rua México, 41,
s/ 201

P.EL AIR VIAGENS LTDA — Av Rio Branco,
135, st 308 e 313

MARIA HELENA MADURO AGUIAR - Rua
México. 148 - sala 1201

MAVFAIR TURISMO S/A - Rua Teofilo Otônl,
15 - sala 315

MESBl.A S/A MESBLATUR - Rua do Passeio,
12 :,r,
Erasmo Braga. 227 - sala 419

MIRANDA PACHECO & CIA. LTDA - Av.
MONTE CARLO AG. TURISMO E PROMOÇÕES

MOCATUR) LTDA. — Av Almirante F.ar-
roso. 22 - sala 305

MONTREAL TURISMO LTDA. - Av. Rio Bran-
cn. 25 - sala 912

NORTON CAMBIO E PASSAGENS S/A - Ru»
da Candelária, 108 - l/>.

SOSETE REPRESENTAÇÕES DE HOTÉIS í.
TURISMO LTDA. - Largo da Carioca, 5
sala 505

SOCIEDADE ANÔNIMA VIAGENS INTERNA-
CIONAIS — Rua México. 74 loja e sobreloja

SALVATORE MATERA VIAGENS - Av. 13 de
Maio, 47 s/loja 210

SERVIÇO INTERNACIONAL DE TURISMO S/A
TOIJRSERVICE — Rua Alcindo Guanabara,
24 salas 503/4

SERTER TRANSPORTES LTDA. — Rua Fran-
SIGA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

cisco Senador. 2 sobreloja sala 208
LTDA. — Rua S. José, 90 sala 710
STF.LI.A BARROS TURISMO LTDA. - Av Al-

mirante Barroso, 22 sala 401/5
TOITRING VIAGENS S/A - Praça Mauá s/n»
TERESÚPOLIS TURISMO IND. COM. LTDA.

Veiga. 35 apto. 615
Av Rio Branco. 185 sala 005

TEXAS PASSAGENS LTDA. - Rua Evaristo da
TRANSEUROPA PASSAGENS E TUR. SC LTDA.

Av Rio Branco, 156 conj 300/310
TURISMO WALD1TUR LTDA. - Av. Franklln

Roosevelt. 23 sala 20I-D
VIAGENS JOMARCA LTDA. - Av Franklln

Roosevelt, 39 sala 709

VIAGENS E TURISMO BEI.TUR LTDA. - Av.
13 de Maio, 23 salas 337/0

VISA VIAGENS INTERNACIONAIS S/A - Rua
Gonçalves Dias, 38 sala 301/2

WALPAX VIAGENS E TURISMO LTDA - Av
Beira Mar. 40(i loja-D

WILSON SONS S/A COM IND. AG - Av Rio
Branco, 25 49 59

ZYGMUNT DRABIK URB1 E'l ORBI - Rua
S. José. 00 sala 210B
PROMOÇÕES LTDA. — Av Rio Branco
193 sala 707

ABC - BRASILEIRA DE TURISMO E COMé.R-
CIO — Av Rio Branco, 9, sala 342

AGÊNCIA DE VIAGENS. INTERCÂMBIO E
ABT — BRASILEIRA DE TURISMO - Av Rio

Branco. 109. grupo 502
ADRIANO BALBINO ti CIA LTDA - Av

Rio Bronco, 4. sala 1301/3
AERO I1IO LTDA - Ruu Santa Lu/.ia. 735 -

sobreloja
BALWAN DE PASSAGENS LTDA - Largo de

S. Francisco 26, sala 1.312
FAMB DE PASSAGENS LTDA. - Av Frank-

lin Roosevelt, 115 s/ 1102
BELACAP TURISMO E EMPREENDIMENTOS

LTDA. — Rua Santa Luzia, 799, si.
BEL LAR TUR VIAGENS E TURISMO S/A -

R. Alcindo Guanabara, 17/21 - s/ 501 lj. S
BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA

— Rua Barão de Sflo Félix, 148
DIA TURISMO RIO DE JANEIRO LTDA. -

Rua México. 41 s/ 7011
BIARRITZ VIAGENS LTDA. - Av. Franklln

Roosevelt. 39. s/ 408
BOA VIAGEM EXCURSÕES. PASSAGENS E

TRANSPORTES - Av Clllllehill, 109,
conj 302

BRASIL SAFARITOURS VIAGENS E TURIS
MO — Av Rio Branco, 156, s/ 3101/2

BRAS1TAI.IA — BRASIL ITÁLIA TURISMO
LTDA. — Rua Aluindo .Guanabara, 23, s/ 20

REALTUR AGENC1AMENTOS S/A - Rua Santa
Luzia. 799 salas 1304/3

RIMANGA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Av. Rio Branco, 150 loja 002

RIO ROMA TURIMO E TRANSPORTE - Av.
Rio Branco. 156 loja 215

RIONII.O VIAGENS S/A — Rua Alcindo Gua-
nabara, 24 sobreloja 206

ROYAL VIAGENS - Rua México. 119 sala 801
RUPAN — AO INTERNACIONAL DE VIA-

GF.NS — Av.. Erasmo Braga. 255 sala 801.
KAMEL TURISMO LTDA. — Av. Graça Aranha,

170, loja A
KAMPI.ETUR VIAGENS E TURISMO LTDA. -

Av. Rio Branco, 14 - 18.°
LOWNDES TURISMO S/A - Av. Presidente

Vargas, 200 - 2.»
I.UXOR TRANSPORTES F. TURISMO LTDA. -

Rua Evaristo da Veiga, 35 - sala 303

M. PF.LEGRINO AGÊNCIA DE VENDA DE
PASSAGENS - Rua Acre, 47 - sala 816

M. ROLNTK Sc CIA. LTDA. — Rua São José., W
Ittla 121»

ANTÔNIO DE CABO APRESENTA
agora no TEATRO GINÁSTICO

400 Krpriselll.irões 1 ano em tartar

21,15 Hs.
HOJE AS

FRANK SINAÍRA 4.81$
Aulor c Diretor: João lletliencourt

MOIUNHAU, PAULO C.RACINDO. OAISY
I.UCIII1. I.IMS IIEI.IINO e outros.

Aguce Modas veste as alrir.es.

TEMPORADA
POPULAR
6,00 E 8,00

Res.: 241-4521 — Imp. até I» anos
Uma produção OSCAR ORNSTEIN

NAPOLEÃO MONIZ FREIRE
Cireni Tostes * l.éa Rareia

Maiia Itlla * Antônio Murilo * Jons Rol.iiw»

"OS CONSTRUTORES
DE IMPÉRIO"

DESDE

Cr$ 5,00

Últimos
5 dias

i

TEATRO MAISON DE FRANCB — 25Í-3I5»
Amanhã, ás 2lli30mln

Censura até IS anos. Dia 29, no Teatro Aiiiand*
(ienzaga, em Marechal Hermes

UM ABOO AMAflAl APIKSCNTA O

NÕV0 CHICO ANÍSIO
ni» wmâ

PROIB. 18 ANOS
II aiiiii d* | aiíoa Ml Kl HVAIÍ: 227 30B9 • 227*810smxmmmy

I).- ias. as 6as. feiras, Js SlhnOinin. S&bs., aü
20li t 2íh:i0iiiln. Domingos, às 20u:iSiniit

TEATRO IPANEMA
it. Prudente de Morais, 824-A"O ARQUITETO

E O IMPERADOR
DA ASSÍRIA"
dr AltUMIAI. — DIrfÇÜo IVAN DK

ALBUQUERQUE
ciim ItIJIlENS CORRÊA O JOSfi WILKEft

Reservas: 247-9794 •— AT Refrigerai»
lie 3.» a sábado: 21 li, — Domingo scssl»

única às 1911.
Proibido a menores Ae IR anos

A seguir: «.EsUttto <lo Sitio'!
de AlbcrD Ciuius

ivjTcalru
Cl,ea Granou

CURTA tempobtws:
Hoje, àl 21h3vmln um
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Indicador
Esta seção publica
informações sobre
conferências, cursos,
palestras, reuniões,
exposições e outras
atividades culturais e
recreativas desde que
venham acompanhadas
de 3 talões de -\
correspondência
publicados na 3.a página.

CLÍNICAS CIRÚRGICAS

HOSPITAL DE IPANEMA — INPS —
Sob a presidência do dr. João Leonardo
Bley, do Centro de Estudos, está marcada
para amanhã, quarta-feira, às 10h30mln,
reunião das Clínicas Cirúrgicas do Hospital
«le Ipanema — INPS. Os temas Pneumecto-
mia total e Gastrectomia total (Bolsa de Li-
ma Basto) serão apresentados rcspectivnmen-
te pelos drs. Egberto Moreira Gomes e Per-
nando Barroso.

CALÓGERAS — VIDA E OBRA

CONFERÊNCIA NO IHGB — Ama-
nhã, quarta-feira, às 17h, na sede do Ins-
lituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
conferência do jornalsita Elmano Cardim:
João Pandiá Calógeras, sua vida e sua obra,

CARDIOPATIA E CASUÍSTICA

CONFERÊNCIA NO HCAer. — Sobre
o lema Casuística de tratamento cirúrgico
de cardiopatias do HCAer, prol', dr, Do-
mingos Junqueira de Morais e dr. Waldyr
Jasbick e os majores-médicos José Gon-
çalves Rocha e Paulo Guimarães Teixeira
de Freitas farão conferência no centro de
estudos do Hospital Central da Aeronáu-
lica. Sexta-feira, às llh.lOmin, reunião
presidida pelo diretor do hospital, briga-
deiro-médico Antônio Bertino Filho.

CONTOS DO PARANÁ

VENCEDORES A 1,9 DE JULHO —
Será divulgado a 1.° de julho, em Curi-
tiba, o resultado do III Concurso Nacional
cie Contos, promovido pelo governo do Pa-
raná. Naquele dia se reunirá a comissão
julgadora para a proclamação dos vence-
dores.

CURSOS GRATUITOS

SERVIDORES ESTADUAIS OU NÃO
—• Fundamentos de Administração, Admi-
Distração de Material, Administração Or-
camentária, Administração Financeira, Ad-
rninistração Documental e outros cursos
estão programados,,pela Escola de Serviço
Público da Guanabara, para prestação gra-
luita a servidores estaduais e a pessoas es-
tranhas ao serviço público. Apresentar-se
na Avenida Carlos Peixoto, 54, túnel Nô-
vo (Botafogo), com carteira funcional ou
ile identidade e dois retratos 3x4, Taxas
de inscrição: CrS 5,00 para servidores es-
taduais e Cr$-10,00 para os outros inferes-
cados.

DIRIGENTES EMPRESARIAIS

NòVO CICLO DE CURSOS NA PUC
—¦ Iniciado ontem, na PUC do Rio, novo
ciclo de cursos para executivos e diritren-
tes empresariais. A programação abrange
áreas especializadas, desde a direção de
empresas alé os setores financeiro.;, de
produção, de marketing, de pessoal e de
métodos quantitativos, este último incluiu-
do o uso de. computação eletrônica. O
curso prossegue,

EDUCAÇÃO E CIVISMO
SEMINÁRIO NA TIJUCA — De 1 a

4 de julho, no Colégio São José (Rua Con-
de de Bonfim, 1.007), de 8 às 12!i, I Sim-
pôsio de Educação e Civismo da Tijuca.
Promoção do Centro de Estudos do Real
Gabinete Português de Leitura, em coope-
ração com a Sociedade Amigos da Tijuca,
colégios mnristas e outras entidades afins.
Inscrições e informações no RGPL, Rua
Luiz Camões, 30; no Colégio São José, Ti-
jucá, e no Instituto Pior. Trajano Qui-
nhões, Rua Mariz e Barros, -120.

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA

LIVRO DA PROF». MARIA JUN-
QUEIRA SCHMIDT — Pelo lançamento
do livro Educação Moral e Cívica, a prof.
Maria Juiqueira Schmidt será homena-
geada dia 30, às 19h, no salão nobre do
Clube Municipal — sede central. Lista de
adesões com Carlos Ribeiro, no Clube Mu-
nicipal, das 18 às 21h, Avenida 13 de
Maio, 13, 23.° andar.

EDUCAÇÃO MUSICAL

CURSO DE ATUALIZAÇÃO -- De 2
a 14 de julho, para professores de nível
jnédio, Curso de Atualização em Educa-
ção Musical. Promove-o a Associação dos
Educadores de Música do Estado da Gua-
nabara. Informações e inscrições: Aveni-
da Franklin Roosevelf, 39, sala 1.310, le-
lefone 252-7845, das D às 12 e das 14 às
17 horas.

EXCURSÃO DEPOIS DA COPA

DOMINGO NO PARQUE DA TIJUCA
E ÉM FRIBURGO — O desfecho da Copa
do Mundo pela posse definitiva da Taça
Jules Rimei, anteontem, motivou a trans-
ferência de excursões no Rio. O Grupo
Saúde e Alegria, de radioginastas, promo-
verá a sua domingo próximo, com cnmi-
nhada do Alto da Boa Vista até o Parque
da Cidade, depois de passar pelos recan-
tos pitorescos do Parque Nacional da Ti-
jucá. Do Colégio Maranhão irá outro gru-
po de estudantes, de ônibus, a Nova Fri-
burgo. Para informações sobre o progra-
ma dos radioginastas, o telefone é 229-6601.
Os organizadores da excursão estudantil
atendem na sede do colégio, nos intervalos
das aulas: Rua Adolfo Bergamini, 195, En-
genho de Dentro.

EXPOSIÇÃO DE TAPETES

ATÉ SÁBADO EM COPACABANA —
Abre hoje c fica aberta até sábado, de 10
às 21 h, exposição de tapetes do Artesanato
Casa Caiada: Avenida Atlântica, 1.792,
Copacabana.

FESTA PORTUGUESA

XI MÊS DE PORTUGAL EM CAM-
BUQU1RA — Encerram-se domingo, 28,
os festejos do XI Mês de Portugal em
Cambuquira. Na praça de esportes do
Cambuquira Tênis Clube, sábado, exibição
do grupo folclórico Almeida Gairett. Co-
laboração da Prefeitura, dos hoteleiros e
dos amigos daquela estância hidromine-
ral mineira. Para dezembro está prevista
a instalação do salão-biblioteca municipal,
idéia do escritor Jorge Azevedo, com
apoio do prefeito André Bacha e de seus
municipes.

FESTA DE SÃO PEDRO

DE 26 A 29, EM PEDRO DO RIO
— Missa com cânlicos e Páscoa das Crian-
ças, às 7h30min, e terço e confissões, às
19h, marcam sexta-feira a abertura dos
festejos em louvor de São Pedro, em Pe-
dro do Rio (RJ). No dia do padroeiro, das
6 às 24h, alvorada' festiva com salva de 21
tiros, desfile da banda marcial do Giná-
sio Pedro do Rio, missa, procissão, quer-
messe e queima de fogos. Para maior re-
levo das comemorações, o cônego João de
Deus Rodrigues eslá pedindo a colabora-
ção do.s lieis daquela localidade o outras
próximas da diocese de Petrópolis,

GUARDA DE PRESÍDIO

CONCURSO NA GUANABARA —
Até 17 de julho, na ESPEG, inscrições
para o concurso de guarda de presídio,
com 100 vagas para o sexo masculino e 30
para o sexo feminino. Idade mínima de
20 e máxima de 30 anos incompletos na
data da abertura das inscrições. Altura
mínima do 1,62 m para o sexo feminino e
1,68 m para o masculino. Documentos:
fotocópia autenticada do comprovante de
que tem o 1.° ciclo incompleto, título elei-
loral, dois retratos 3x4 de frente, datados,
e comprovante de pagamento da taxa de
CrS 5,00, a ser paga no próprio local da
inscrição: Avenida Carlos Peixoto, 54, Bo-
lafogo (entrada do Túnel Novo).

NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL

NA ABENEPI — Sexta-feira, 26, às
18h30min, reunião da Associação Brasilei-
ra de Neuropsiquiatria Infantil (seção da
Guanabara), nn Rua Sorocaba, 16!, Bola-
fogo. Em sua 21.» sessão cientifica, a
ABENEPI programa na ordem du dia: Pa-

raplegia pottica em síndrome de Down,
pelo dr. Olavo Nery, e Aspectos atuais da
neuro-oftalmologia, pelo dr. S a in u e 1
Cukierman.

CINEMA EDUCATIVO

PROJEÇÕES AO AR LIVRE — O Ser-
viço de Cinema Educativo e Cultural do
Departamento de . Cultura da Guanabara
programa para sexta-feira, dia 26, às 20h.
na Praça Felipe Cardoso (Santa Cruz),
Mimes curtos do Canadá. Na Biblioteca Re-
gional rie Santa Cruz foram exibidos esta
semana filmes coloridos com paisagens
naturais e comédia de Buster Keaton.

NÒVO SELO

VIII RECENSEAMENTO — No Hotel
Glória (Rio), ontem, a Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos (ex-DCT), !an-
çou selo comemorativo do VIII Recensea-
mento Geral do Brasil. Desenhado por Ma-
rilena Pereira da Silva Marques de Car-
valho e impresso em off-set e papel couchê
pela Casa da Moeda do Brasil, o novo selo
é de Cr$ 0,20, nas cores amarela e verde,
com formato retangular vertical e dese-
nho ém guache em chapadas. *v* Prós-
segue naquele local o II Simpósio sobre
Pesquisa por Amostragem Domiciliar da
América Latina.

POSSE DE MUSEOLOGISTAS

NOVA DIRETORIA DA ABM — O
prof. Léo Fonseca e Silva, diretor do Mu-
seu Histórico Nacional, é o novo presi-
dente da Associação Brasileira de Museu-
logistas. Com êle foram empossados, no
Auditório Regina Real, do Museu Nacional
de Belas-Artes, os profs. Lourenço La-
combe (1° vice), diretor do Museu Impe-
rial de Petrópolis; Solon Leontsinis (2.°
vice), do Museu Nacional; 'profs. Aula
Phebo (1.° secretário), da Escola Superior
de Museulogia; Maria Augusta Machado
da Silva (2.° secretário), do. Departamento
de Patrimônio Histórico e Artístico da
Guanabara; Guajajàra Pereira Johnston,
tesoureiro, e Maria Elza Çárrazoni (bi-
bliotecária). Passou o cargo a prof-1. Elza
Ramos Feixolo, presidente em exercício
da ABM e diretora çm exercício do MNRA.

RECEPCIONISTAS PARA BNH

CURSO NO CENPHA — O Centro
Nacional de Pesquisas Habitacionais ertá
recebendo inscrições para o Curso de Trei-
namento para Recepcionistas de Entidades
de Poupança e Empréstimo, a realizar-se
no Rio, segundo Plano Nacional de Habi-
tação do BNH. O programa é dividido em
três itens: Noções sobre o TNII; Relações
Humanas e Comunicação; Apresentação e
Etiqueta. Informações: Rua Marquês de
São Vicente, 225, Gávea.

REUNIÃO CONTRA O CÂNCER

CHÁ-BIRIBA-DESF1LE NO BOTA-
FOGO — Depois de amanhã, entro. 14 e
18, na sede social do Botafogo F. R., chá-
biriba-desfile, em benefício das obras as-
sistenciais da Legião Feminina de Educa-
ção e Combate ao Câncer. A renda será
destinada ao tratamento de cancerosos in-
digenles. Ingressos e informações sobre as
campanhas beneméritas da Legião: Ave-
nida Almirante BarorsQ, 6, sala 1.341, en-
Ire 12 e 17h, de segunda a sexta-feira.
Telefone 242-0016.

SÍMBOLO DOS CORREIOS

CONCURSO ENTRE DESENHISTAS
— O melhor desenho para símbolo da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ex-DCT) dará a seu autor o prêmio de
CrS 5 mil. O segundo ganhará CrS 2 mil.
Para entrega de trabalhos o prazo se en-
cerra dia 30.

VACINAÇÃO NA FAB

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM
GERAL — Crianças e adultos podem ser
vacinados gratuitamente no posto do Ser-
viço de Saúde Pública da FAB, no Hos-
pitai Central da Aeronáutica — Rua Ba-
rão de Itapagipe, 167, próximo ã Rua do
Matoso. Em nota à Imprensa, o Serviço
rie Relações Públicas do HCAer esclarece
que só o controle radiológico para tu-
berculose é pago: Cr$ 0,50. O vacinado
recebe certificado, que também é expe-
dido para escolas. O Serviço de Saúde
Pública do Hospital, no posto de vacina-
ção, tem como chefe o capitão-médico Na-
tálio Henrique Gelbwaks.

Sociais
O JORNAL DE SERVIÇO
publica nesta coluna
notas de aniversários,
casamentos, batizados
e outros acontecimentos
sociais de sua família.
Junte à sua carta três
talões de correspondência.
Recorte-os da página 3.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje: Maria Teresinhn

Branco, Maria Cristina Sousa Rodrigues,
Virgínia Barroso Tostes, Esteia Santa Ro-
sa, Izatt Guimarães Richers, Herezimar
Gomes Pereira, João Batista Matos Braga,
Arsênio F. Porto, Alberto Alves Lima,
Wilson Cavalcanti de Albuquerque, Mi-
guel da Costa (mestre de tipografia do
Instituto Profissional Getúlio Vargas na
Cidade dos Meninos, em Caxias, RJ).

SR. MIGUEL COSTA — Faz anos
amanhã, quarta-feira, o sr. Miguel Costa,
mestre de tipografia da Fundação Darcy
Vargas (Cidade dos Meninos), em Duque
de Caxias, RJ.

Faz anos hoje Luiz Felipe, filho do
casal Newton-Nilza Maciel*

r srta. Janete Peigas Santos, filha
do casal Waldir Oliveira Santos-Marina
Peigas Santos, festeja, hoje, seu aniversá-
rio natalicio. ¦

Amanhã, o casal Hermes Pereira
Duriz-Regina Maura Diniz (ambos fun-
cionários do INDA),- festejam o 4.° ani-
versário natalicio de seu filho Cláudio
Henrique.

O casal Rogério Fabiano Dezouzart
Drumond festejou ontem o aniversário de
sua filha Vladia Xavier Dezouzart Dru-
mond.
CASAMENTO

LUDMILA-DEMÉTRIO — Depois de
amanhã, 25, na Capela da Reitoria da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, às
17h30min, realiza-se o casamento da sua.
Ludmila Martins Rangel, filha do casal
Ignácio de Moura Rangel-Alielte Martins
Rangel, com o sr. Demétrio Alonso Ribei-
ro, filho do casal Demétrio Traillade Ri-
beiro-Maria Alonso Ribeiro.

NASCIMENTOS
JOÃO CLÁUDIO — O casal João Vi-

eira Pereira-Marlene Barroso Pereira está
participando o nascimento de seu primei-
ro filho, João Cláudio, dia 10, na matei-
nidade da Policlínica de Botafogo. O pai
de João Cláudio é antigo servidor da Em-
presa de Correios e Telégrafos (ex-DCT),
agora na agência Eslácio de Sá.
BODAS DE PRATA

HORTÊNCIO PERES-ELZA BARBO-
SA DO NASCIMENTO PERES — Pelos
25 anos de casamento do sr. Hortêncio Pe-
res e sra. Elza Barbosa do Nascimento Pc-
res, seu filho — Carlos Henrique Peres —
mandou celebrar missa em ação de graças
na Igreja dos Saerados Corações.

CASAL ABELARDO SANCHES —
No dia 30 deste mês, o casal dr. Abelardo-
Leia Sanches comemora as bodas de pra-
Ia. Festejando o 25.° aniversário rie ea-
samento de seus pais, os filhos Teresinhn,
Vera Maria e Abelardo mandam celebrar
missa em ação de graças e bênção das ali-
ancas, naquela data. no Santuário de N.
Sa. das Graças da Medalha Milagrosa, na
Rua Santa Amélia, Tijuca.

HOMENAGENS
DESEMBARGADOR OSCAR TENó-

RIO — Será homenageado, hoje. com jau-
tar, às 20h30min, na sede do Jockey Club
Brasileiro, na sede da Av. Rio Branco, o
desembargador Oscar Tenório. por motivo
da sua recente eleição à presidência da
União Internacional de Magistrados, com
sede em Roma.

MISSAS
Rezam-se hoje as seguintes: de 7.° dia,

às 8h30min, na Matriz de N. Sa. da Con-
ceiçáo do Engenho Novo, na Rua Monse-
nhor Amorim, por alma de José Luiz Fi-
gueira; de 7.° dia, às lOh, na Igreja ria
Candelária, por alma de Orlandina Aquiléa
Gesualdi Mitke; de 6.° mês, às 10h30min,
na Igreja de N. Sa. da Conceição e Boa
Morte, por alma de Henriette Irene Vays-
siere (Yette).
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serviço escolar
Geremias Fontes nomeia mais
professores no Estado do Rio

NITERÓI — Mais cento e cinqüenta e um
professores aprovados em concurso foram
nomeados ontem pelo governador Gere-
mias Fontes, para suprir as necessidades
das unidades educacionais fluminenses. As
novas nomeações referem-se aos municí-
pios de Bom Jesus de Itabapoana, Itape-
nina, Lage do Muriaé, Natividade, Por-
ciúncula, Miracema e Santo Antônio de
Pádua.

É a seguinte a nova relação fornecida
pelo Palácio Nilo Peçanha:

BOM JESUS DO ITABAPOANA —
Arlône da Silva Soares, Dulce Senão Cé-
zar, Ely Reis Borges, Edith Guimarães No-
vaes, Eliane Maria Barbosa de Azevedo,
Eli Matos Quintal, Helenazir Guimarães
Novaes, Mareia Medeiros Bastos, Maria da
Graça Corrêa Pereira, Maria Lúcia Costa
Borges, Marina Lengruber da Silva, Rita
de Cássia Carvalho, Sônia Maria Lima Ti-

"noco, Sônia Maria Lima Tinoco, Teresinha
Batista Cunha, Vera Lúcia Soldati, Maria
Alda de Figueiredo Almeida, Maria Már-
cia Soares de Egídio, Vitória Lúcia Amado
de Magalhães, Philomena Soares. Lia Már-
cia Glória Borges, Valdefc Aparecida Gar-
cia, Cássia Figueiredo, Maria das Graças
de Oliveira Moraes, Edda de Oliveira
Keller, Vânia teorges de Abreu, Juracy Al-
ves Medina, Ana Maria Ourique dos San-
(os, Elisabeth da Silva Costa, Maria Neiva
Corroa Gonçalves, Perissenia Corrêa da
Silva, Rosaly Bastos de Assis, Cacilda Tei-
xeira Cyrillo,'"Regina Lúcia Cardoso, Ju-
linda Maria de Azevedo, Maria Catarina
Manso de Almeida, Célia Pessoa, Dirce
do Nascimento Cavichini, Maria de Lour-
des Luís, Altiva da Silva Cunha, Erly Oli-
veira Diniz, Maria Aparecida de Almei-
da, Barbosa, Roberto de Oliveira Motla.
Maria Aparecida Borges de Abreu, Vero-
nica de Sá Vianna, Maria Izabel Damas-
ceno, Shirlei Teixeira Nunes, Jamilton Jo-
sé Vieira, Regina da Conceição Abib Var-
gas, Cercília Regina Silveira Couto.

ITAPERUNA — Maria Celcida Genlil
Goulart, Izanete Estides Rodrigues, Denil-
da Ribeiro de Macedo, Maria Rangel de
Carvalho Vieira, Vane Maria Resende
Constancio, Faustina Rosa da Fonseca,
Mariza Mônica Nunes, Maria Nuss Fer-
reira, Jovita Nemer de Paula Freitas, Eny
Maios Quintal, Tereza Maria Vieira Nolas-
co, Luzia Rodrigues de Oliveira. Lúcia da
Silva Santos, Vanda Lúcia Bãndoli, Capac-
cia, Mara Chrislina Primo de Siqueira.
Suely Pessoa, Telma Faria Rodrigues. Del-
ma Teresinha Barros de Oliveira, Maria
Nivia Pinto Bastos, Maria do Carmo Men-
des de Freitas, Lia Bocchat Ribeiro, Maria
Freitas da Silva, Carmen Lúcia Jauhar
Poela, Eliane Leite Curty, Regina Lúcia

tJltimas notícias
TÉCNICAS DIDÁTICAS

Medina, Isabel Serrão César. Cecília Maria
Pereira Brandão, Maria de Fátima Tostes
Freitas, Zulma Medina Rodrigues.

LAJE DO MURIAÉ — Marlene Pessoa
Picanço, Maria Inez Torres Thiago, Rita
de Cássia Garcia Core, Lúcia Freitas Álvim,
Marilena Garcia Goulart, Maria Lenice
Barreto de Souza, Celimar Luz Fulgêncio,
Itamar Luz Gulgéncio, Maria José de Mo-
raes. Ângela Maria Oliveira de Paula,
Gislene Zacarias de Freitas, Telma Cer-
queira Braga.

NATIVIDADE — Jussara Alves Pe-
reira, Maria José de Siqueira Nunes, Elcia
Maria Ferreira <la Silva, Yára Maria An-
Umes Campos, Neila Maria Abib Vargas,
Olneida Maria de Magalhães Giovanini
Ferreira, Marlene Pereira Lima de Oli-
veira, Célio Roberto Pereira, Regina Célia
Pereira Alves. Regina Célia da Silva Lo-
pes, Cleuza Veríssimo de Carvalho. Maria
Cecília Almeida Ferreira, Márcia Delaveri
Pereira, Maria Consuélo Guimarães Bar-
roso da Silva, Nilza Rosalino, Maria José
Nogueira Campos, Rita de Cássia Boechat
Capita, Tereza Crhistina dos Santos Var-
gas. Iraé Arley Alves Faria, Maria Moreira
e Fusco de Souza.

PORCIÚNCULA — Elizabeth Vieira
de Mendonça, Heloísa Helena Monteiro,
Lúcia Maria Furtado, Maria Nilva de Sou-
za Amado, Vilma Leite Curty, Arlele Ma-
ria da Silva, Consuélo Coutinho Leme,
Eloisa Elene Vieira de Oliveira, Magdale-
na Saraiva da Fonseca, Maria das Graças
Sanches Maltos Rodrigues, Maronita Lima
da Cunha, Therezinha do Carmo Henri-
quês Monteiro, Thereza Maria da Silva
Monteiro. Elizabeth Maria Narduehi, Ma-
ria Ferreira. Suely Cruz dos Reis, Therezi-
nha de Jesus de Oliveira.

MIRACEMA — Delmira Andrade da
Caslro, Maria Aarecida Torres Mercante,
Rosimary Favario de Carvalho. Maria das
Graças Gonçalves Ciuffo.

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA —
Maria Regina Pegorim Miller, Sônia Ma-
ria de Paula Miletim. llcéia Ferreira da Sil-
va, Maria da Graça Barros Mercante. Ma-
ria Emília Ribeiro da Silva, Maria Helena
Medeiros Ciiicralla. Maria- Cristina da Si-
queira Tostes, Angela Maria Oliveira Ro-
drigues, Edla de Moraes Assis. Teresinha
Sheila Nunes Ferreira, Evane Apparecida
Burros Barbuto, Maria das Graças Almei-
da, Maria Célia Almeida, Nilza Araújo de
Azevedo, Marly dos Santos Gomes. Tanús-
cia Félix, Maria Elena Cortai, Vera Lúcia
Marconi de Mello, Vanea Denize Carvalho
Perissé e Maria Aparecida de Souza Or-
ncllas. (AFI-CM).

Reitor vai relalm
O reitor João David Ferreira

Lima, da Universidade Federal de
Santa Catarina, acaba de ser convida-
do pela União das Universidades da
América Latina (UDUAL., para co-
momentário do tema "Analise das
conclusões da primeira Conferência
da UDUAL sobre Planejamento Uni-
versitário", a ser debatido durante a
IV Conferência Internacional de Pia-
nejamento Universitário, a realizar-se
em São Domingos, República Domi-
nicana, no período de 17 a 22 de
agosto próximo. O trabalho do reitor
brasileiro, comenlador oficial no con-
clave, será apresentado no plenário

cie abertura do referido congresso.
Ao certame comparecerão reitores e
técnicos de quase todas as universi-
dades da América Latina, que terá ca-
racleríslicas de reunião preparatória;
da qual sairá o trabalho da América
Latina, a ser apresentado na Confe-
réncia Mundial de Montreal, no Cana-
dá, sob o patrocínio da Associação In-
ternacional de Universidades, do dia
27 de agosto ao dia 2 de setembro

próximo. Está acertado que o reitor
Ferreira Lima comporá o grupo que
elaborará o citado documento e par-
ticipará da defesa do mesmo con-
clave.

O Instituto dc Psicologia Cliniua', Edu-
cacional e Profissional, aproveitando a
época das férias escolares, realizará, de 2 a
30 de julho próximo, 2 cursos de "Técni-

eas Didáticas Modernas", abrangendo,
desde o Jardim de Infância até o final do
primário. Dessa maneira, educadoras e
normalistas da Guanabara Quanto dos Es-
tados, poderão freqüenlá-los ou somente
a um deles, uma vez. ^/dependentes em
sua programação.

Eles se destacam pelo caráter essen-
e.inlmcnte prático e foram planejados os
que lidam com crianças em grupo ou in-
dividualmente, necessitando do bom ma-
nejo das práticas recreativas ou de téc-
nicas didáticas modernas, procurando le-
var ao aluno o maior número possível de
técnicas encontradas na didática mais
atualizada.

Maiores detalhes _ôbre o? cursos po-
derão ser obtidos no 1PCEP, Rua Santa
Leocádia, 24-B, 257-64.1.

MÁDUREZA TEM DATA

O Colégio Pedro II estabeleceu o ca-
lendário paia as provas do Exame de Ma-
dureza (Artigo SID), fliie serão realizadas
no período de 26 de j.raho a' 3 de julho,
devendo os candidatos apresentarem o
cartão de inscrição e o documento para
ingressarem no Colégio. As provas serão
realizadas no Colégio Pedro II (Diretoria
Geral), no Campo de São Cristóvão, 177,
com o seguinte calendário: Dia 26/6 —
ás Wli, História Geral e do Brasil (1.° o
2.° ciclos), às 21h — Geografia Geral e
do Brasil (1.. e 2.° ciclos). Dia 27/0 —
;,s |3i, — Português (1.° c 2.° ciclos), às
15h — Matemática (1.° e 2.° ciclos). Dia
29 — às 19h — Espanho^ Inglês, Fran-
cês c Italiano (2.° Ciclo), às 211_ — Ciên-
cias (1.° c 2." ciclos). Dia 1/7 — às 19h
'— História Natural (2.° ciclo), às 21 h —
Literatura (2° ciclo). Dia 2/7 — às 19h

Química e Latim (2.°-ciclo), às 21h —
Física e Grego (2.° ciclo). Dia 3, às 19h
— Filosofia (2.° ciclo) às 21b — Dose
nho (2." ciclo).

CORAL

O coral constituída nu Colégio de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silvei-
ra. da Universidade do Estado da Guana-
baia passou a denominar-se Coral Uni-
versitário Villa-Lobos por ato do reitor
João Lyra Filho que promulgou resolu-
ção aprovada pelo Conselho Universitário.

Uma Comissão de Regência, eonsli-
luída de 5 membros, orientará as ativi-
dades do Coral ao qual poderão se incor-
porar todos o.s alunos da UEG.

h
"DOIS PONTOS"

Curso de Psicologia Moderna Aplicada.
Os interessados poderão procurar infor-
mações pelo telefone 252-3599.

FESTA JUNINA

O Ginásio Industrial Gome* Freire de
Andrade vai realizar sua lesta junina no
próximo dia 27( às 16h, na quadra do GI-
násio.

TAXA DE FREQÜÊNCIA

O reitor da Universidade do Estado
da Guanabara, através do Ato Executivo
n.° 2.4, tornou extinta a taxa de írc-
qüência à Biblioteca da Universidade, ins-
liluída em janeiro último. As importán-'
cias já recebidas serão reslituídas à p_o-
fessôres e alunos mediante requerimento.

PESQUISA

Vinle e nove municípios do Estado
do Rio Grande do Sul serão pesquisados,
quanto à estrutura física e à organização
administrativa, por um grupo de estll-
dantes da Universidade Federal naquele
Estado, A organização do projeto eslá a
cargo da arquiteta Iara Regina Guimn-
raes o do especialista em administração
Hudi Braalz. Participarão da .pesquisa
cinco entidades da UFRGS: o Centro de

Estudos Sociais, o Departamento de Geo-
Ciências, o Gabinete de Planejamento Ur-
bano e Regional, o Instituto de Adminis-

tração e o Instituto de Estudos e Pcsqui-
sas Econômicas.

MORAL E CIVISMO

A Pequena Enciclopédia dc Afornl e

Ciul...llO, de autoria do pe. Fernando Das-
lo_ Davila que contou com a colaboração
de numerosa e destacada equipe da Pon-

tificla Universidade Católica do Rio de

Janeiro, vai ser reeditada pela FENAME,
É que com a obrigatoriedade da disci.pli-

na tie Moral e Civismo nus Ires ciclos, a
referida obra eonstiluiu-sc num aprecia-

vol elemento de apoio na literatura diilá-

lica. A enciclopédia edilada pelo Minis-

léi.o da Educação e Cultura tem 511 pá-

ginas e 1,500 verbetes.

DESPEJOS INDUSTRIAIS

Um ciclo especial de conferências,
compreendendo os despejos industriais i_e-
rá realizado no Rio, entre (i e Ifi de ju-
lho, sob o.s auspícios da Comissão de lli-

giene e Segurança Industrial, da Confede-
ração Nacional da Indústria, usando co-

nhecidos especialistas na matéria, sob a

coordenação geral- do professor Paulo

Monteiro Mendes.

ORQUESTRA UNIVERSITÁRIA
Um grupo de estudantes universilá-

rios (de comunicações) ultimam estudos
para lançamento de um jornal quinzena!
Do/;; Pontos feito, da publicidade à leda-

ção, pelos próprios alunos.

A 0'questra Sinfônica da Universi-
dade Federal do Rio fie Janeiro, eslá con-
vocando todos os seus componentes para
ii primeira reunião a se realizar no Fo-
rum de Ciência c Cultura, na Av. Pas-
teur, 250, às lílh, do dia 23 de junho de
1970, a fim de entrar em entcndimenlo

Seis nulas sobre técnica moderna de para o reinicio dos ensaios para a tein-

chefia e do ensino serão ministradas pelo puradu dc concertos em 1970.

TÉCNICA DE CHEFIA
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ABRE-TE, SÉSAMO!

PAULO MACEDO, Niterói:
" como inúmeros leitores, gostaria
eu de saber a origem da palavra Sé-
samo na célebre frâse-fórmula que
Ali Babá usou para ter acesso a ca-
verna dos 40' ladrões e seus tesouros;
qual a origem do vocábulo Sésamo,
João,:'_ Na edição de 1704-1717 (pri-
meira tradução dás Mil e Uma Noites
no mundo ocidental), o orientahsta e
arqueólogo francês Antoine Galland,
catedrático de Árabe no Colégio de
Franca, escreveu no tomo I, pagina
180, á nota n.° 1, esclarecendo que o
termo Sésamo, em francês Sésame,
é de origem oriental, correspondendo
ao árabe Sensem. Citou Galland o gre-
go sêsamom e o latim sesamum. Na
citada primeira edição européia, Mille
et Une Nuits, a frase-fórmula empre-
gada pelo artesão persa Ali Babá, na
tradução francesa, é: Sésame, ouvre-
toi! — Em italiano é: Sésamo apriti!
— Em espanhol, Sésamo ábrete. —
Em português Abre-te, Sésamo!

SÃO PAULO: AEROCLUBE

JOSÉ ROBERTO DE MENESES,
Aracaju, (SE); CARLOS V. NETTO,
Bangu, (GB): "... Qual é na cidade
de São Paulo o endereço certo do
Aeroclube de São Paulo, secretaria?"

— Situado no Campo de Marte,
o Aeroclube de São Paulo tem o se-
guinte endereço postal de sua secre-
taria: Avenida Marginal Tietê, s/n —
telefone: 298-2650, São Paulo/Capital.

CODORNAS

MARIA DA GLÓRIA NIEVES,
Glória, RUY CAMPELIO, Jacarepa-
guá: "... tudo sôbre as codornas,
sim?"

— Ave pertencente aos gêneros
Nothura e Taoniscus, da família dos
Tinamídeos, a codorna, domesticada
com facilidade, é muito apreciada
por sua carne substancial e pelos ovos
que põe, de 7 a 11, todos no tamanho
de 44 mm x 35 mm. Fazem as codor-
nas duas posturas seguidas no espaço
de 4 a 5 meses, na época veraniega,
entre outubro e março seguinte. No
Brasil, são comuns três espécies de
codornas: a Nothura maculosa (Nhuã-
pupê); a Nothura minor (Inhambuí);
e a Taoniscus namus (Inhambu-titin-
ga ou mirim). Muitos pormenores in-
teressantes sôbre as codornas encon-
tram-se na obra especializada de Eu-
rico Santos e Eusébio de Queirós: Di-
cionário de Avicultura e Ornitocultu-
ra, também no livro Da Ema ao Beija-
flor, de Eurico Santos — e ainda no
volume 5, página 622, da Enciclopé-
dia Brasileira Mérito Universal, com
ótimo artigo sôbre as codornas.

W.M. Jackson Inc.
Enciclopédia Brasileira Mérito

Universal

20 volumes 15.000pàsinas
Lança o Suplemento Mérito com 590 páginas.
Magnífico volume de excepcional apresenta-
eãoCgráfica, cujas páginas ilustram todos os

acontecimentos e transformações mundiais

dos últimos anos.
A ENCICLOPÉDIA BRASILEIRA MÉRITO AJUDA

O JOÃO CADA DIA NESTAS RESPOSTAS

Envie sua pergunta acompa-
nhada de 5 talões para o JORNAL
DE SERVIÇO. Recorte-os da ter-
ceira página. Diariamente publica-
remos o nome do leitor contempla-
do com um livro.. O leitor de hoje
é: PAULO MACEDO, residente em
Niterói, que poderá vir receber o
livro amanhã, de 13 às 17 horas. O
JOÃO
SABE

MOEDAS/GRAVADOR

H. FARIA, Barra do Piraí:
". . .quando viveu esse gravador João
Gonçalves?"J__ 

célebre gravador da Casa da.
Moeda de Portugal, João Gonçalves
trabalhou especialmente para os reis
D. João III e D. Sebastião I. Nasci-
do em Guimarães, foi o próprio rei
que o mandou buscar na cidade natal
Notável autodidata, sem educação ar-
tística, João Gonçalves executou, no
entanto, trabalhos que lhe valeram o
cognome de Engenhoso, com que pas-
sou à História. No arquivo da Casa
da Moeda de Lisboa existem documen

tos a seu respeito, inclusive um com a
sua nomeação e outro sôbre verba
que teria de devolver ao Tesouro.
Este: "... E o dito João Gonçalves
se obriga a cumprir o conteúdo neste
alvará de el-rei nosso senhor acima,
e, não cumprindo, tornar os ditos mil
réis ao tesoureiro Graviel de Almei-
da". Foi em 1562 que o rei D. Se-
bastião incumbiu João Gonçalves de
lazer os cunhos para as moedas de
500 reais.

DENTADURAS IMPLANTADAS

DOMINGOS DA SILVA SANTOS,
Copacabana; WILSON COSTA, Tiju-
ca: ".. .onde no Rio há uma entidade
qualquer de dentistas, mesmo o Sin-
dicato deles, para serem ouvidos va-
rios ao mesmo tempo sôbre as dis-
cutidas dentaduras implantadas?
Qual o endereço, João?"

— 1) Associação Brasileira de
Odontologia: Avenida 13 de Maio, 13,
10.° andar, grupo 1001, ZC-06; 2)
Sindicato dos Odontologistas, Av. Rio
Branco, 277, 13.° andar, sala 1310,
ZC-39.

CALVÍCIE/LUA: PILOMAX

MÁRCIA MIGUEL, Vitória (ES);
PAULO RABELLO, Andaraí; MIL
TON Q. R. SILVA, Marechal Her-
mes; M. M. PIMENTA, Tijuca:
".. .onde explicam tudo sôbre o Sis-
tema Pilomax baseado na matemática

• na astronomia contra a calvicie do'
homem e da mulher?"

— O inventor do sistema tem
este endereço no centro do Rio: Rua
Senador Dantas n.° 71, 2.° andar,
sala 205 — ZC-05. — Rui José Ri-
beiro, segundo afirma, levou muitos
anos a fazer pesquisas estritamente

científicas para inventar o sistema
contra a calvicie. Muitos riem de
sua intenção, mas sempre ha filas pa-
ra obter o seu calendário> de«corte-,
bastando à pessoa dar a data e a hora
de nascimento para ajuda-lo no <üag
r óstico. Até um neto de Conrad Ade-
nauer lá da Alemanha, escreveu-lhe
Suando soube da eficácia do ca lenda,
rio. E nós ficamos aqui surpresos de
receber quatro cartas pedindo seu
endereço -, estando as cartas em
3o poder com os endereços com-
pletos, conforme é exigido- •.

OZÔNIO: OXIGÊNIO TRIATÔMICÒ

SÉRGIO FOGEL, Niterói, ARTUR
SA Campinas (SP): "• • .so pode ser o
orônip, que é o oxigênio triatomico,
"a0L 

Têm razão os dois -leitores.
Agradecemos. Escreve o primeiro lei-
tor " .oxido de oxigênio nao se diz,
porque óxidos são compostos bina-
.0. que apresentam oxigênio ligado
a outro elemento- De modo geral, to-
dos os elementos, metais e nao-me-
tais, formam diretamente ou indireta-
mente óxidos. Exceção: os gases no
bres. E por aí afora". Êle escreve co-
mo nós apreciamos e como preteri-
mos escrever: bola pra frente!

LIVROS AOS PERGUNTADORES

DIVA SARTORI, Itaguaí (RJ): "...
os livros-brindes são bons?"

Basta citar alguns dos muitos
livros distribuídos em O João Sabe:
Explosão Biológica, de G. Rattray
Taylor, Editora Expressão e Çultu-
ra- O Jogo do Dinheiro, de Adam
Smith na ótima tradução brasileira da
Editora Expressão e Cultura; O Ertig-
ma de Andrômeda, a notável obra de
Michael Chrichton, ed- de 1970: Jogo
Aberto (A Bússola do Mercado de Ca-
pitais), de Maurício Cibulares, 1969;
As Condições de Vida Nas Américas
_ Texto completo do Relatório Ro-
ckefeller; O Grande Seqüestro, de
Rennie Airth, 1969; e Da Cortina de
Ferro ao Inferno Verde, de Leopoldo
Heitor. ATENÇÃO: durante todo o
mês de julho próximo, além do livro-
brinde do dia, será oferecido diária-
mente um exemplar da magnífica
Enciclopédia Judaica Resumida, de
Fernando Levisky, ao leitor da GB
que fizer ao João a melhor pergunta
do dia sôbre assunto da História do
Brasil ou de Moral e Civismo.

ACENTUAÇÃO GRÁFICA:

PERCENTAGENS

HÉLIO SANTOS, Curitiba: "... o
professor Aureliano, que lançou em
boa hora sua campanha pela abolição
da maioria dos acentos gráficos su
pérfluos, levantou as percentagens
dos vocábulos da língua (em termos
do Brasil) quanto a parxítonos, oxíto-
nos e proparoxítonos? Quais são os
dados certos?"

— Estes, citados pelo professor
Aureliano Lopes Canrdo, merecida-
mente premiado no JORNAL DE
SERVIÇO por seu trabalho O Tabu da
Acentuação: 75% de nossas palavras
são paroxítonas, 20% oxítonas e 5%
proparoxítonas —. isso indicando que
75%. por serem de tendência da hn-
gua não precisam ser acentuadas. Fi-
eam 25%, o que. pelo menos em
princípio, já é uma redução salutar.

É sobremodo apreciável o idealis-
mo com que o prof. Aureliano Lopes
Cançado tem mantido a campanha de
racionalização dos acentos, iniciada há
meses no JORNAL DE SERVIÇO.

W. M. Jackson Inc.
'F_0 DE JANEIRO/GB
Rua Buenos Aires, 70 — 2.°

Telefone: 252-7585
Rua Miguel Couto. 35 — 5.°

Caixa Postal 300

SÃO PAULO SP
Praça da República, 180

Salas 31 a 30
Telefones: 35-4808 c 32-2340

Caixa Postal 201!

PORTO ALEGRE RS
Una dos Amlrartas, 1.284

- 6."
Tel.: 475

— Cx. Postal 573ÍJ
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Na bolsa o dinheiro
cresce, no bolso desapa-
rece. Mas além da bolsa
há" outros meios de V.
fazer seu dinheiro (mes-
mo se for pouco) render
mais. Escreva para: JOR-
NAL DE SERVIÇO. "Mer-
cado de Capitais".

Junte à sua carta três
talões de correspondên-
cia. Recorte-os da página
três. 

'"!¦ 
.

v\ Jp

As cartas
J. Guimarães iFonseca —

Niterói) — "Sou possuidor dc
ações de uma empresa que
ha mais de cinco anos não
pflgtt dividendos, nem boni-
iicaçóes, prometidos por oca-

siáo da venda, com altos
rendimentos. Que providên-
cias devo tomar?

O leitor não citou a em-
presa, nem se a ação e nego-
ciada em Bolsa. Mas se a
empresa não paga dlyiden-
dos há mais dc cinco anos,
é sinal que a situarão não c

boa, pois eles são os rendi-
mentos dos acionistas, como

participação nos lucros. Pio-
cure saber da situação da
empresa, e se suas ações .são

preferenciais, jã possuem di-
rclto a voto, de acordo com
a lei, e na próxima assem-
bléia, use este direito. Mas,
siga sempre êste conselho,

. nunca mais cumpre ações de
empresas que não são regis-
tradas em, Bolsas dc Valores,

por melhores que sejam os
rendimentos prometidos.

, V-CV ^---mmmmWÈÊÊÊÈÈÊÊMÈÊIÈiÈÊÊÈÈHÊÈM
ip \_____uu_______M I

— O Banco do Brasil ani-
pliòu pura 7:n o número dc fi-
liais em funcionnamento no
Pais, com a Inauguração tia
agência de Suzano, no Estado
dc São Paulo.

— A Belamifia — Credito, FI-
nunciiimcnlo r. Investimentos,
ligada ao Banco Brasileiro do
Atlântico, acaba dc fazer unia
inovação nas letras de câmbio
com renda mensal, utilizando a
rede bjmcáiia, com a entrega
dos "cupons" rcfcrcnnlcs ã ron-
da ao adqulrinte da letra, que
nas datas de vencimento com-
parece a uni dos bancos indica-
dos, c retira seu dinheiro.

— O 1POM —, Instituto dc
Pesquisa dc Opinião c Mercado,
C a M L. Magalhães, i móveis de

NOTÍCIAS
escritório), são as duas novas
organizações que sa incorporam
às grandes empresas da Gua-
nabara. São Paulo e Minas Ge-
ruis aplicando parte dc seus rc-
cursos fiscais na subscrição dc
ações da Iiiduehenll — Indústria
de Clienllc e Tapetes S. A. A
nova empresa, que se localiza
no Distrito Industrial de For-
t.alcza. iniciou suas atividades
cm caráter oficial cm março úl-
tinio. estando com a produção
dos quatro próximos meses In-
leirainente colocada, c está rc-
cebendo consultas para expor-
tar para os Estados Unidos,
África, Europa, e vários países
(Ia ALALC.

• — O Hiiiico Itumrriiiiliix de
Investimentos S. A., administra-

dor do Fundo Bamorlndus 157,
esta distribuindo relatório aos
investidores, apresentando re-
soltado* dc suas aplicações. O
valor da quota, que em março
de lflfiO era dc Cr* 1,318, pas-
sou para CrS 2.13fi, em marco
dêáte ano, com aiimcnnlo dc
60% ao ano. O valor liquido do
fundo, em dezembro de HMlf),
era de Cr$ 1.(119 mil paru Cr$
2.4SÍI mil, com aumento de 140%,
O total (le investidores que era
de 1.058, 375 pessoas jurídicos
c 1183 pessoas físicas, passou pa-
ra 3.182 participantes, com cies-
cimento de 200''/•. Houve ainda
distribuição "pro rata" de (i.7%
sóbre o capital corrigido do fun-
do, cm março E, para os parti-
cipuntes do Fundo, n valoriza-
ção real foi dc 120%.

Quem ganhou
dinheiro começou
aprendendo êste

ABC

LEI N.° 1.014
As apólices emitidas de

acordo com a lei n.° 1.014,
dc 3 de junho dc iílliíl, são
títulos do divida pública
estadual, ao portador, vn-
lor nominal de Cr$ 20,00
representadas por títulos
definitivos ou cautelas mui-
tiplus ou não, rendendo
12% uo ano. pagúveis em
maio e novembro. E tais
apólices gozam das seguiu-
tes vantagens: isenção <!<•
impostos dc competência do
Estado da Guanabara, que
gravem ou venham a gra-
vnr o principal, a renda, ou
a transmissão dos títulos:
Poder liberatório, pelo va-
lor nominal, quando dadas
rm pagamento de: Divida
nliva em cobrança amiga*
vel ou judicial, inclusive
as respectivas multas e ju-
ros dc mora, alé o exercício
de 1074, e remissão, de fó-
ro.

Mercado de ações esteve fraco e apático Bolsa de Valores 1970
O mercado de ações apresen-

tou-se estável, com os trabalhos se
desenvolvendo em ambiente apáti-
co, devido as poucas ordens a se-
rem realizadas, e com isto o volu-
me de negócios sofreu redução, de-
vido as atenções estarem voltadas
para as comemorações a serem rea-
lizadas. As oscilações foram mais
moderadas que nos dias anteriores,
sendo que as baixas foram mais
sensíveis, e em maior número. Mui-
to oferecida esteve a White Mar-
Uns, com a cotação sofrendo bas-
tante, juntamente com a Antárclica
Paulista.

O 1BV médio sofreu redução de
2,6 pontos, menos 0,3%, ao se si-
tuar em 805,00. A maior parle dos
índices setoriais esteve em baixa,
sendo a maior no de alimentos,
menos 6,9 pontos. E, a maior alta
no de eletromecânica, mais 5,5
pontos. O fechamento foi vende-
dor, com o índice em baixa de 2,0
pontos, ao fixar-se em 803,0. Subi-
ram 9 ações, baixaram 11, e 7 per-
maneceram estáveis.

O volume total de negócios
apresentou redução de 13,9%, ao

atingir a CrS 4:328.951,31 e foram
transacionadas 1.684.258 ações.
Em operações à vista, negociaram
1.646.458 ações no valor de
CrS 4.015.834,31, inferior em
15,1%. Os papéis que mais influí-
iam no volume foram: Banco do
Brasil (43.416) em alta dc 0,1%,
com Cr$ 1.122 mil; Vale do Rio
Doce (67.500) em alta de 0,1%, com
CrS 550 mil; Brahma pref. (72.000)
em alta de 0,3%. com CrS 226 mil;
Souza Cruz (43.800) menos 1,1%,
com Cr$ 188 mil; Belgo Mineira
(159.000) menos 1,1%, com 
Cr$ 185 mil. As maiores alias fo-
ram D.a Isabel pref. (4.300) mais
3,7%; América Fabril (117.000)
mais 2,6%. As baixas: Antárctica
(51.300) menos 4,4.%; Paulista F.
Luz (22,300) menos 3,6%.

MERCADO A TERMO

Com aumento de 9,7% no vo-
lume, foram realizadas 5 operações
a termo, nas quais foram negocia-
das 37.800 ações, no montante de
CrS 313.117,00. A participação foi
de 7,2% no movimento total.
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Mercado estável
em SP

0 mercado de ações apresentou-
se estável, com o índice Bovespa
acusando alta de 1,1 ponto, situan-
do-se em 563,9. O volume total de
negócios atingiu a Cr$ 2.526.788,00,
e foram negociadas 836.182 ações
no valor de Cr$ 2.165.695,00.

As maiores altas foram: Isam
ord. port. '6,7%; Brasmotor ord.
port, C/43 1-6,2%; Aços Villares*B" pref.- port. ant. +6,2%. As
baixas: Estrela pref. port. C/61
-2,4%; Petrobrás ord- nom. ex/dii.
-2,3%; Indústrias Villares pref
port. "B" ant. -1,5%.

Bolsa de Valores
do Estado do Rio

Títulos Cotação
Máx. Min.

Mercado estável.
Acéslta 0,34 |
Alpargatas - ord. port. 2,55 |
América Fabril 0,31) |
Antarc.ticn Paulista -.| 2,05 |
Arno - pref. ...| 1.90 |
Banco do Brasil 26.00 |
Banco do Est. de São Paulo ..| 5,00 |
B- do E.da G. - ex/sub. ex/bon| 9.85 I
Banco do Nordeste 3,10 |
Belgo Mineira . 1,17 |
Brahriin - ord 2,88 |
Brahma - pref 3,10 |
Brás. Roupas 1,00 |
CB.E.E. 0,88 |
Cimento Amtu 1.90 |
Cimento Raü - ord. nom - c/16| 5,25 |
Docas de Santos - ord 0,85 j
Donu Isabel - pref. c/23 0,69 |
Duoal Roupas 1.00 |
Estrêlu - pref 0,80 |
Ferro Brasileiro 4.30 |
Força e Lua Minas Gerais ...,| 0,80 |
Kelson\s - pref 2,64 |
Kibon 3,30 |

0,55
5.80 |
1.00 |

0,72 |
0.R1 |
0,78 :
0.76 |
2,10 |
0,82 |
0.90 j
2,05 I

listas Ttilf. Brás, - ord. o/30|
Lojas Amcr. - ord. ant. - c/dir|
Mannesmanu - ord |
Mesbla - ord. port, - antigas ,.|
Mesbla - pref. ord. antigas ..|
Mesbla - ord. port, - novas ..|
Mesbla - pref. port novas ..|
Nova América -ord. port j
Paulista de Força e Luz — |
Petrobrás - ord. nom |
Petrobrás - pref. port. |
Petrobrás - pref. nom | 1,00 |
Pet. Ipiranga - ord. port, ex/div| 2.20 |
Pet. Ipiranga - pref. port. - o/div| 2,45 j
Pirelly - ord- port | 1,50 |
Refin. União - pref. nom.-ex/dlrl 1,45 j
Snmitri | 6.40 |
Sid. Nacional - Poty | 0,90 |
Souza Cruz - ord | 4,30 1
Supergasbrás I 0,88 |
T. Janêf I 1.90 I
Vale do Rio Doce - pref. por.i 8,15 !
Wbite Martins 
Willys - ord. port
Wlllys - pref. nom

5,30 |
0,73 |
0,55 |

0.92
2 511
0,3B
2,00
1,80

25.00
5.00
9.80
3.00
1,15
2,85
3,06
0,911
0.80
1.88
5,20
0.83
0.68
1.00
(MIO
4.28
0,78
2,60
3,30
0,55
5.80
1.00
0.71
0.80
0,77
0,75
2.09
0.111
0.88
200
1.66
2,20
2.45
1,50
1,45
6,40
0 89
4,25
0.88
1.90
11.10
5.25
0.71
0 55

BOLSA DE VALORES

TITULO»

K10 I>U JANMIIO SAO PAU 1.0 MKRCADO NACIONAL
PAItTK-A

.¦d
I< V -2P3 3a a a

Aceslta 
Aços Villares, Ord
Ae,os Villares, Pref,, (VA ....
Aços Villares. Preí., C7B 
Alpargatas, Ord., Prol
América Fabril 
Antarotlca, c/Div
Arnn, Pref
Artex; Pref., C/A 
ArtiíX, Pref., C/B 
Bnnco do Brasil, Ex Dtv
Bco. Brás. de Desconto, Ord.
Bco. Brás. de Desconto, Pref.
Banco Brasul, Ord
Banco Comercial de Sfto Paulo
Be». ttst. Guanabara. C Bon.
Baneo do ftstado de São Hatilo
Banro Itaú América, Orü. 
Banco de São Paulo. Pref. ..
Banco de Hão Paulo, Prel. ..
Belgo Mineira. Ex/Dir
Bradeseo Investimento, Orei. .
Bratlesco Investimento, Preí.'.
Brahuia. Ord. ,.":
Brahma, Pref
Brás. de Energia Elétrica, Ord.
Brasmotor, Pref
Cacique Café Sol.. Pref.. Port.
Casa Ariglp Brasileira, Ord. ...
Cimento Arai u 
Cimento Uau. Ord., Nom, ...
Cimento Itaú, Pref., Antigas .
Deea, Pref., Port. ,'.
Docas de Santos, Ord
Dona Isabel, Pref., C 23 
Düratex, Pref
Estrela, Pref
Ferro Brasileiro, C/Dir. 
Fundição Tupy. Pref. C/A ....
Fundição Tupy, Pref., C/B ....
Indústrias Villares, Ord
Indústrias Villaroa, Preí., C'B
Indústrias Villares, Pref,, C/A
Kelson's, Prer. Ex/DIr. ../;...
Klbon 
Lacta¦
L. Americanas. Ord.. Ant. C/Dir.
.Mannesmanu, Ord.
Máquinas Plratininga. Pref. ..
Melhoramento São Paulo, Ord.
Moinho FUnnlnense. Ex/Bon. ,,
Mesbla. Ord.. Antigas, Port. ..
Mesbla. Pref., Antigas, Port. ..
Mesbla, Ord., Novas, Port, ..
Mesbla. Pref.. Novas, Port. ..
Moinho Sanllsla, C/Borí
Nova. América. Ord.. Port.
Paul. de Fftrca e Luz. ExDiv,
Peliobras. Ord., Nom
Petrobrás, Pref., Port.. Ex/Div.
Petrobrás, Prof., Nom
Pet. Ipiranga, Ord. port
p. Ipiranga. Pref.. Port
Etefilllirll União. Ord.. Nom. ..
Ref. Unl.lo, Pref.. Porl. Ex/Div,
Sid. Nacional. Port.. Ex/Div; .
Souza Cruz. Ord
T. Janer, Prel
tlltralar. Pref
V. Rio Doce, Pref.. Port. C/Dlr.
Wliilc Martins 
Wlllvs. Ord., Pnrl

37.000

in.ooo
r>i.::™

43.410

10.778
11 ll.ll

o,;w
2.05

25.70

ll.llã
5,00

0011 0,!'8 I

I -I
I - I

-¦I
I -

0,30 i
2,(10

0,39 ;2';6n
0.3!)
1,05

0,06

o.:»
1,07

23,70 | 20.0(1 I 25.70 | 25,54
— i - -

r 0,01

| 0.01
— 0,09

SOO
8.600

30.400
22.100
10.000
28.201

«.1)011
595
095

1.055
15.500
3.163

85.000
3.000

0,85-J-
1.04 |
0,98 !
2,53 I
0,-10
2,01
1,83 |
2,50 |
2,50 I
2.15 I

20,20
7,80
1,30
1,80

0,70
ã.CO

n.Bf> i
ã.IMi

!).70 !
4,85 |

11.77
4.91

189.000 ! 1.17 1.15 i.n : i,i51 1,10

12.800
72.000
26.600

2,87 i
3.05 I
0,88 i

— I
2,83 |
3.03
O.llli

7.300

21.000
4. DUO

1.800
12.200

2.87 !
3.09'o.mi

1 —

2.83
3.05
0.85

2,81
3,07
0,86

25.500
3.300

500
9.4O0

2.500
S4.100
2.200
2.000
3.300

22. MO
56.409

110.S80
7.600

10.731
800

19.400

Bolsa de Valores
de Minas Gerais

VIicIiiiu r fecliiimcnlo

Bco. Brasil nom, ord
Ferro Brasil port. ord c/dir.
Bco. Lavoura MG nom. prel
Bco. Lavoura MG nom ord.
Bco. Real Irivest nom. pref.
Bco. Real Tnvcst nom. ord.
Cerniu nom. pref

Max. Min.

15.00 25.IX)
4.27 4.27
2,30 2.30
2,30 2,30
fi.Oô 6.05
6.05 6.05
0.95 0.88

6.801
5.000

43.800
15.000
4.000

07.500
29.400
9,600

I-.00

5.20
I -

0.87
0,86

0,00
4,30

2,62
3,30
1,15
5.80

1,3»
0,70
0.80
0,68
0,76

2.09
0.84
0.B9
1,93
1,60
2.20
2,45

1,45
0.89
4.25
1.95
1,50
8.15
5,48
0,73

i.9(i ]
. - I

5.20 |
— I

0.85 '

(1.786

OM- ;
13 :

1.90 1 1.9-1

I
1

2.64 '

3.W) |
1,15 ;
5.75 I

0.8(1 !
(1.811

0,80
4.30 |

2,64 !

5.20

0.85 '
0.85

0.B0
4.28

0.86
0,85

0.80
4.29

I
I

1,35 !
0,72 I
0.80 ;
0.07 I
0,75 

'

-I
2.09 |
0,81 <
0,88 |
2,00 '

i.oo :
2.20 i
3,45 :

1,45 |
0.90
4.27 '
1.92 ;
1.50 !
8.13 |
5.23 I
0,75 L

3,30
1.15
5,80

I -

1.35
0.73 '

0,111
0,08 |
0.75 '
- I

2,09 |
0.84
0.89 [
2,01 I
1,66 

]2,20 |
2,15

I
1.45
O.ílfl ]
4.20 !
1.1)5 I
1,59 '

8.15 |
5,48 I
0,75 I

I
2.62 '
3.3o:
1,15 '

5.75 ;I

1.34 I
0,70 ]
o.iio '
0.67
0,75 '

2,0» I
0,80 I
0.88 

'

1,93
1,66 '
2.20 |
2.44 ;

¦ 

|

1.45 ¦
0.89 I
4.24 1
1.92 |
1.50 I
8.12 !
5.19 !
0,73

I

2.69
3,30
1.15
5.79

1,35
0.72
0,80
0,67
0,75

2.09
0|81
0.80
1,97
1,06
2.20
2.45

1,45
0.9O
4,26
1.92
1.50
8.13
5,31
0,74

0.01
0.09

0,01

0,Ol
0,01
0,01

I 0,(M

EST.

¦ - 0,01
I Oil»

I 0,02
I 0,01

0,03
0,02

0,01

0,02
I 0,02
EST.

I 0.01
I- 0,02

0,03
0,03

EST.

EST,
EST.

i 0.02

EST.
EST.

0,05
EST.

0,02
-I- 0,01

0.20
I 0,01

28.768 ¦'
5.013 :
3.000

500
67.409 !

1.150 í
7.930 |

4,85
1,30
1.20
1.10
1,18
4,52
4,52

2.600 | 3,10

2.000 '
1.300 ;
3.200 I

19.600
37.300

1.500
13.000

1.700
17.200
13.900
3.000
2.1O0
1.700
3.600

8.000
8.000

700
1.100
2.500
2.200
8.100

900
8.200
1.302
2.244

26 300

25.888
. 3.360

100

6.798
ti.OWI :

14.200

6.100
18.400
4.300

100

1,37
23,00
10,00-

3,01
5.12
2,12
0,88

2,07
0,80
4,32
1.66
1,57
4,65
5,90

2,70
3,30 '
1.25 ]
5.85
1,06.1
3,05 '
2,31

0,80 I
0,80
0,70 !
0.81
2,06

0.88
0.90
2,10

1.30
1,59

4.30

1,60
8.20
5,51
0.71

0,83
1,01
0.94
2,48
0,10
2,00
1.82
2,49
2,49
2,10

26.00
7,80
1,27
1.80

4,80
1.28
1.20
1,10
1,17
4.52
4.D2

3,06

1.37
23,CO
10,00

3,00 '
4,80
2.12
0.85

2,05
0,80
4,30
1.65
1.57
4.04
5.86

2,08
3,30
1,26
5.80
1,05
3,05
2,34

0,77
0,77
0,70
0.72
2.03

0.85
0,87
2,10

0,85
1,02 |
0,97
2,51
0.40
2,05
1.82
2,50
2,50
2,11

26,01
7.80
1,29
1,80

4,84
1,2»
120
1.10
1,18
4.52
4,52

3,09

1,37
23,00
10,00

3,01
4,84
2,12

I 0.87

2.05
0.80
4,31
1,60
1,57
4.04
5,88

2.69
3,30
1.25
5.84
1.05

! 3,05
2.31

0,79
0,77
0,70
0.78
2,05

0.87
0.87
2,10

1,50

4.28 '
1.53
8,17
5.47
0,71

3.700/
500

8.600
20.400
22.100

127.152
79.501
6.900

595
595

1.855
57.134
3.163

85.000
3.000

16.778-
42.868
5.613
2.000

500
227.080

1.150
7.930

13.135
76.457
21.310

2.000
1.300
3.200
7.434

19.600
37.500

1.500
34.446
4.300
1.700

18.800
26.185

3.000
2.100
1.760
3.600

1.26
1,56

4,29

1,54
8.19
5.48
0,71

.-13.540
4.100
7.500

10.874
2.500
2.200'
8.100
2.500

35.110
10.410
4.077
5.590

20.300
22.300
82.370

113.746
7.900

10.734
800

19.565 I
6.798 I

12.801
6.106

58.3-12
15.000
10.100
80.344
34.000
9.901

2,70
3,30
1,25
5,85
1.06
3,05
2.34
1,35
0.80
0,61
0,70
0.81
2,06
2,09
0,88
0.00
2,10
1,66
2,20
2,45
1,30
1.59
0,90
4,30
1.95
1.60
8.20
5.51
0.75

I I

2,82
3.30 I
1,15 !
5.75 í
1.05 |
3.05 !
2,34 i
1,31
0,70
0,77
0,67
0,72
2,03
2,09
0,80
0,87 |
1,93 !
1,66 |
2,20 '
2.44 !
1,25 :
1.45 I
0.89 |
4,2-1 !
1.92 |
1,50 |
8,10 I
5.1» |
0,71

2,61
3.30
1.24
5.80
1,05
3,05
2,3»
1,35
0,72
0,78
0,68
0,76
2,05
2,09
0,lt3
0,88
1,97
1,66
2,20
2,45
1,20
1,50
0.89
4.26
1,92
1,53
8,14
r».:«
0.74

(Títulos que não integram o INBV) MERCADO NACIONAL — PARTE B

títulos Quant. Máx.

Registro da ADECIF
REGISTRO OFICIAL DA ADECIF DE LE-
TRÁS DE CAMBIO NEGOCIADAS EM l!l

DE JUNHO DE 1970
Valorlimntcsas

Cédula S 
Cibrafl S A ..'...,.
Çresa S. 
Deorcd s. 
Dix S. A >..
Independência S. A.
Multlcred S.A ....
Riocred S. 

Ci-?

30 310,00
104 500.00
237.400,00 |
177.250.00
44.300.00

445.100.00
80 200.00
98.7011,00 l

ABC Rndib e TV do Nordeste 
AntarcMca Paulista. Ex
Alpargatas, Pref.. Port.. C/15 
BEG, Direitos, Subs
Bco. Halles. Pref. Kx/llou
Bco. Halles. Pref., Ex/lloo
Bco. do Nordeste 
BcUío Mineiro, Recibo 
Brahma, Onl., Recibo 
Brasileira de Roupas, C/Div
Brasileira de Roupas, Ex/Div
Bco, Lavoura tle Mina.s Gerais P/Nom
Bco. Lavoura ile Minas Gerais, O/Nom
Bco. da Cidade de Sanlos 
Bco, Co fl bens 
Bco. Francês Italiano. Ord.. Nom
Bco, Franças Brasileiro, Ord., Nom
Bco.i Noroeste Brasileiro, Ord.. Nom. .
Bco. Português ilo Brasil. Ord.. Nom. .
Bco. Português do Brasil. Pref. Nom.
Bco. Santos, Ord., Nom
Bco. Sanlos. Prel'.. Nom
Brasmotor, Ord,, Port., C/tl 
Brasmotor, Pref., Port.. C/13 
Bandeirantes de Seguros Corais. O/N
Bundy Tublng, Ord., Porl
Bco. Itaú de Investimento, Ord., Nom.
Casa Sano. Pref., Port
Cimento Itaú Fracionário 
Cimento Itaú, Pref.. Nom
Cimo, Pref.. Port., C/1 
Cobrasma, Ord.. Port
Copas. Ord., Port
Decred S/A. Pref.. Nom
D. Isabel, Pref.. Novas 
Duras Ex. Dividendos 
Dllcal, Nom
Docas de Santos. Novas 
Dona Isabel, Pref.. Antigas, C/23 ....
Drebcr, Ord.. Port
Forco c L. de Minas Corais. Ex/D ...
Ferreira Guimarães. Orl
Ford-Willys, Pref.. Nom

2.000
7.035

111.220
21.3110

1.005
5811

11.704
7.015
1.400

125.(100
12.700

500
li. 35(1
8.700
1.000
1.(1(10

330
230
100

8.000
1.600
2.(10(1

200
3,000

230
24.000
24.000

133
5.000

11.000
700

11 700
21.700
53 (100

500
20.000

1 0110
7.000

13.500
:i. non

270

1,17
2,00
2,4»
3,90
0,00
0,0!)
3.10
1.12
2,80
1,00
0.85
2.30
2,30
1,20
1.20
0,78
1.37
1,37
2.411
2.40
1.05
1,05
1.2»
1.31
1.311
2.75
2.10
1.30
1.118
3.00
1.37
1.27
2.21
1.41)
Õ.GO
1.1)1)
0.70
0.84
0.85
2.43
0,7!)
0,00
0,55

Mui.

1.17
1.IIII
2,45
3,51)
0JKS
0,08
2.110
1,12
2.80
1.00
0.85
2.31)
2,311
1.20
1,15
0.75
1,37
1.37
2.40
2.40
1,05
1,06
1,211
1,81
1.38
2.7(1
2.18
1.30
1.88
3.1)1)
1,37
1.27
2.20
1.40
O.liB
1.01)
0,05
0,82
0,0.".
2.43
0.77
0,98
0.55

Méd.

1.17
1,08
2.40
3,05
O.ÍKi
0.1)')
3,118
1,12
2.80
1,00
0.85
2,31)
2.31)
1.211
1,20
0,77
1,37
1.37
2.4(1
2.10
1,05
1,05
1,27
1,31
1.38
2,7:1
2.1(1
1.30
i.im
3.ÍÍ0
1.37
1.27
2.21
1.4(1
O.llfl
1.00
0.00
0,83
0,8â
2.;:;
0.78
0.9ü
0.3.1

TÍTULOS

Kiayão « Toe. Dona Rosa. Ord
Financeira Bradcsco. Ord.. Nom
Ford-Willys. Ord., Nom
F. Nac. de Vagões. Antigas, C/A 
F. Mae. de Vagões, Novas 
Ooianla. Pref.. Port., C/5
Halles Financeira, Pref., Ç/Bon
Ilime. Pref '¦
Hindi. Ord.. Nom. Endossáveis 
tsnm. Ord., Port., Ex/Div.
Isam. Preí., Port., Ex/Dlv
Ind. Hering. Pref., Port.. C/A, C/4 ....
Ind. Villares. Pref.. Port.. C/W 
Kelson's, Ord., Ex/Div :'
Listas Tel. Brasileira, Oíd
Ligbt, Ord., Port
Ligbl, Ord,, Nom
Lojas Duton. Ord.. Port: 
Lojas Duton, Pref.. Porl
Mngncsita. Prbf., Port
M, Nordeste. Ord.. Nom
Mot. de Aços, Pref
Munnosmnnn, Pref
Madelrit, Ord., Port
Madcirit. Pref.. Porl.. C/l! :.
Manab, Ord., Porl
Nacional Id. de Construção, Ord.. Nom.
Obrigações Eletrobrás. 88 
Ordnicx. Pref., Pref.. Ex/Div
Plrelli, Ord
Pet. Ipiranga, Pref.. Porl., C/22 
S. B. Sabbá, Pref.. Nom
Sid. Rio-Grondense, Prer
Sid. Rlo-Grnndense, Ord
Silo Paulo Minas, Pref., Nom. 
Transparaná Com. Importação 
T. Janer, Pref.. Port ',
Transaurto, Prof.. Nom., Endo
Trorlon, Pref.. Port. -,
Uni0o de Bancos. Ord., Nom.
Unifio de Bancos. Ord.. Nom,, Rec. ....
Uniào dos Reflnndores, Pref, Pt C/K
União dos Refinadores, Ord., Porl

Quant. j Máx. Min. Méd.

5.1)00 1,02 1.00 1.01
255 3.00 3,(1(1 3,00

1.250 0,08 0,07 0,07
2.500 1.00 1.00 1.00

572 0,84 0,70 0,70
2.0(10 1,30 1,20' 1,30

000 0,94 0,92 0,03
11 124 0/10 0,40 0,40
3.000 2.48 2,40 2.48
1.000 1.75 1.75 1.73
11.740 1,05 1,70 1,71
4.000 1,40 1,40 1.40
1.000 5,60 5,55 5,58
li. 000 2,42 2,40 2.10
lO.fiflü 0.55 0,55 0.55

4110 1.00 1.00 1.00
25.474 0.74 0,71 0,74

200 1.35 ' 1,35 1,35
220 1.35 1.35 1,35

14.000 1,30 1,28 1,20
4.000 2.05 2.05 2.05

20.000 1.30 1,30 1.20
3.000 1,1» 1,08 1.0'.)
11.500 1.18 1.17 1.17
6.300 1.33 1.31 1.23
1 .000 3.05 3.05 | 3,115

900 1,00 1.0(1 1.00
28 450 0,41 0.41 0.41
3.000 1.2(1 1.20 1,20
4.2110 150 1.49 1,49

000 2,22 2.22 2.22
3.543 1.00 1.00 1,00

500 1,20 1,29 1,20
3.000 1.25 1.25 1,25
4.800 1.10 1.11) 1.10
5.041 1.00 1,00 1,00
li. 1100 I 1.02 1.119 1.02

500 I 1,15 1,15 1.13
1.000 j 1.20 1,29 1.211

200 1.00 I 1,00 1.00
102 I 0.50 ' 0,50 0.50

10.275 2.08 | 2.05 2.07
1.000 I 2,10 ! 2,10 I 2.10
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Títulos Prazo | Quant. | Cot
I

90 D

80 DBANCO DO BRASIL

BRAHMA, PREF. .,.] 90 D |
BANCO DO BRASIL |

5.1)00
'800

13.100

28,38

28,54

3,33

Títulos i Prazo i Quant

BRAHMA, PREF. | 90 D \ 8.000

CIMENTO ITAO,
PREF., PORT., I
C/16 .- | 90 D | 10.000 |

Cot

3,34

I

Bolsa de Valores de Nova York
NOVA YORK (AP-CM) — Preços íinais
Bolsa de Nova York, ontem.

Alcan Alum
Allied Chem . , .
Allied Stores
Allis Chalmers '.

Alcoa 
Am Alllnes . ..
Am Brocadcast .
An Cam Co
Am Cynamid . . .
Am Home Prod. ..
Am Mach & Fdy ..
Am Met. Clímax .
Am Motors
Am Smelt & Ref.
Am So Afriean. .
Arh Standard . .
Am Tel & Tel . .
Ampcx 
Anaconda
Armour & Co. . .
A ti Richfield . .
Avco Corp
Beckman Instr. .. .
Bell & Howell . . .
Bendix Corp . . .
Benguet 
Bethlehem Steel .
Boeing . 
Borg Warner . ,
Branlff . . 
Bristol Myers . ...
Brunswick .
Burlington Ind

1/2
1/4
3/4
3/8
1/2
1/2
7/8
3/4
1/4
7/8
7/8
3/4

5/4'
5/4
5/8
1/8
3/8
3/8
3/4
1/4

Moore - McCormarck
Morgan J P 
Nat Blscuit 
Nat Cash Register ....
Nat Distlllers 
Nat Lead 
No Am Rockwell . .
Nwest Orient Air .
Occidental Pet 
Olin Mnth Chcm .
Otls Elevator 
Pacific Gas & El .
Pan Am World Air
Park Davis 
Penn Central 
Pepsi-Cola 
Pfizer Chns 
Phelps Dodge 
Philip Morris 
Phillips Pet 
Polaroid 
Procter & Gamble . ,
Quaker Oats 
Raybestos 
R C A 
Reynolds Met 
Reynolds Tob 
Roan Selcction

8
58
43
51
15
20
1G
17
15
15
50
23
9
IB
6

45
33
45
37
21!
58
49
40
20
21
27
43
G

Royal Dutch Pet  36 5 8
3/4
1/2
1/2
34

Burroughs Corp.  106 3/4"1 
3/4
1/2
3/8
1/4
1/8
7/8
3/4

Campbel Soup
Canadian Pac Ry , .
Castje & Cooke . .
Caterpillar Trac . .
Cclanese Corp . .
Cerro Corp
Chase Manhat Bk . ,
Chemical Ny 
Ches &Ohio . ...*..
Chrysler Corp . ,.
CitiesSVC
Coca-Cola 
Colgate Palm 
Columbia Brodcast
Colúmbla Gas
Columbia Pict . .
Cons Edson 
Continental Can . ,
Continental Oil ..
Continental Tel . . ..
Control Data . .
Corning Glass . . .
Cpc Intl 
Crane Co
Crown Crk & Seal
Crown Zellerbach .
Dean River Mills . .
Deere & Co
Dllstll Cp Seag 
Dow Chemical 
Dresscr Ind 
Dupont 
Enstern Air ,-..
Eastman Kodnk 
Eaton Yale 
El Paso Nat Gas ..,
Esb Corp 
Fairchild Cnm 
Flrestone T & R 
First Nat City 
Fluor Corp 
Food Falr 
Ford Motor 
Gen Dynamics 
Gen Eletric 
Gen Foods 
Gen .Mills 
Geh Motors 
Gen Tel & Elcc 
Gen Tire 
Genesco 
Geórgia Pac 
Getty 011 
Gillette 
Glen Alden 
Goodrich 
Goodyear 
Grace & Co 
Gt Atl & Pac 
Gulf Oll 
Gulf & Westrn 
Honcywcll 
Howmot 
Int Bus Mnch 
Int Harvester 
Int' Nickel 
Int Paper 
Int Tel & Tel 
Jolins Manville 
Johnson & Johnson
Joncs & Laughltn .
Knlser Alumln 
Kennecott Cop 
Koppers 
Llb Owens Ford 
Liggett & Myers ...
Ling Temco Vgt ...
Litton Indust 
Lockheed Alrc 
Macy Rh 
Marathon Oil 
Magnavox 
Mnrcor Inc 
Marshall Fleld 
Martin Marletta 
McDonnel Doug ...
Memorcx 
Merck & Co 
Min Mng & Mlg 
Mobil Oil 
Monopjram 
Monsanto Co 

26
52
23

36
55
19
43
55
58
19
46
72
35
27
27
11
23
64
22
19
40

183
30' 
32
13
30

Russ Togs
Safeway SI rs . ..
Scherlng 
Scott Paper . ,,.
Sears Roebuck .
Shell Oil 
Singcr Co 
Smith Klne Fr
Soutern Rwy . ...
Sperry Rand , ...
Std Brands
Std Oll Callí . ..
Sld Oil Indiana .
Std Oil NJ . ...
Std Oil Ohio . ..
Std Paokaging . .
Sterllng Drug . .
Studebaker Worth
Sun Oil -...
Swlít & Co % ...
Tcledyne 5/8
Tenneco  19 5/8

3 f
3.8

8 1/8
32
44
66
27
121
13
67
26
16
20
30
40
61
25
13
43
19
70
7G
25
63
23
14
24
48
43
39
õ

23
26
24
26
24
13
75
13

268
24
41
31
33
34
49
11
29
48
26
30
39
14
19
8
24
22
24
43
in
13
í-i
83
92
81
43
11
31

1/2
3/0
1/2
1/4
3/B

3/4

3/8
7/8
1/8
3/8
1/2
1/4
5/8
1/4
3/8

1/8
7/8
3/4
1/4
1/2
5/8
1/3
5/8
3/4
1/4

7/8
1/4
1/2
1/2
7/8
1/2
5/8

1/4

3/4

5/8
1/2

1/4
1/4
1/4
1/4
3/4
3/4
1/8
7/8
5/8
1/8
1/4

3/8
1/2
1/4
5/8
5 8
3/B

Texaco
Texas Gnl Sulpli
Texas Instruments 80
Textron 21
Trans World Air 13
Transitron 5
Tri-Continental 25
Trw Inc 29
Twent Cent Fox 9
Unilever Ltd —
Unilever Nv —
Union Carbide 35
Union Pacific 31
Uniroyal 18
United Aircraft 28
United Fruit
Us Industries

1/4

13

5/8
1.2
3/4

Us Smelt & Ref  24 3 8
32 3, 8
21 1/2
65 3/4
36 5 8
65 3/4
30 1/8
80 1/4
27 14

Us Steel 
Us Tobacco . ...
Warner Lnmbe>-t
West Union Tel
Wcstgh Eicct .

I Woolworth . ...
Xerox Corp . ..
Zenitii Rádio .

PBOi
li

Envie sua quadrinha —
bem medida e bem rima-
da — para o Jornal de
Serviço. O tema é livre.

Trova aprovada, trova
publicada. Não se esque-
ça de enviar junto còm a
quadrinha 5 talões de
correspondência. Recor-
te-os da terceira página.

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS
FUNDO DATA

Aimoré Inv
América do Sul 
Anhanguera 
Apllteo
Apollo I (Fundo dos Fundos) ...,
Apollo II (Valorização) 
Apollo III. IV, V, VI (Vr. Contr.)
Baluarte Inv
Bamerlndus
Bansulvest ,,
BIB Bradcsco 
Bozano 
Bracinvest 
Brasil 
Brnsulvesl 
Caravele FIC 
Cepelajo
C G C 
Complano
Corbinlano 
CODERJ 
Oredltum 
Creíinan 
Creflsul (Conta garantia)
Creílsul (Conta capital) .
Crescinco 
Dinamiza 
Delllm Ar-nújo 
Deltec 
Delaplève 
Denasa 
Emissor 
Faigon 
FBI Fundos dos Fundos
FBI Valorização 
Federal 
Flcsa
Fitlucial 
Fiplg 
Fíman 
Flney .¦
Flvap Invest
Fundoeate 
Godoy 
Halles 
ICI Valorização
Império 
Induscred RT 
Induscred Inv
Tnlerval 
Investbanco
Investbôlsa 
Lerosa 
Levjnvcst 
Libra 
Liquidez 
Maisonnave 
Minas Invest
M 
Nacional de Aqõcs
Nacional Invest
Nortec 
Pokinvest 
Paulo Willenisens
Pires Gcimano 
Provai
Real 
Reaval 
Regente 
Riquo 
Safra 
Samovnl 
São Puulo Mini>5 
Soflsa 
Solidez '.

Souza Burros 
SPI 
Spide 
SB Snbba 
Sul Brasil 
Tamolo 

,

Técnico Aplik 
União Invest
Untvcst 
Valpircs 
Vera Cruz 

15-6-70
15-6-70
16-6-70
10-6-70
12-6-70
12-6-70
12-6-70
16-6.70
13-0-70
17-6-70
17-6-70
19-6-70 .

1-6-70
17-0-70

5-6-70
22-6.70
11-6-70
15-6-70
11-6-70

17-0-70

23-6-70
23-6-70
15-6-70

9-0-70

10-6-70

8-0-70
8-6-70

17-6-70
17-6-70
15-6-70

5-6-70

15-6-70
16-6-70
16-6-70
4-6-70

17-6-70
15-0-70
10-6-76
16-Ü-70
15-6-70
15-6-70
6-6-70
4-6-70

17-6-70
4-6-70
8-6-70

18-6-70
17-0-7O
17-6-70
11-6-70
13-6-70
17-0-70
22-6-70
12-6-70
25-5-70
18-6-70

29-4-70
12-6-70
U-6--70

17-0-70
11-0-70
12-G-70

1-6-70
12-6-70
12-6-70
16-6-70 .

10-6-70
27-5-70

5-0-70
3-0-70
9-0-70
8-6-70

25-5-70
0-B-70

Valor da .
Cot (Ct|)

8,489
1,992
1,170
0,891
1,041
1,121
1,121
0,914
2,039
1,48
1,190
1,598
2,997
1,020
0,693

1,690
1,037
1,144
1,090
1,130

0,970

40,511
14,801

1,810

0.970
1,044

1,103
0,901
0,987
4,884
0,953

0,882
0,885
1,12
0,920

0,898
0,971
5.033
0,936

42,59
0,909
1,001
2,179
2,1148
0.921
0,836
0,861
1,092
1,0410
1,880
0,9500
0.961
0.95
2,77
0,910
0,880

1,313
2.070
1,700

0,965
1,020
0,959
2,063
1,813
(1,910
1,018

0,243
3,824
1,208
1.042
1,030
1.810
0,999

13,55

Ult. Dlstrlb.
(Mês — Cr|)

| Valor do
| Fundo (Crf)

dez.
dez.
março

março

março

ma*ço
dez,
dez,
março

abril
abril
ex. diBt.
dez.
abril

dez.
dez.
maio
março
março

junho
junho
março

março
março

março

março
março
dez.

dez.
junho

| maio
maio-
abril

março

(8,489 )

(0,06 )

dez.

nov.
dez.

março

março

março
dez.
dez.
abril
jan.
março

dez.
março
dez.

(0,03 )

(0,04 )

(0,01 )
(0,03 )
(0,06 )
(0,693 )

(0,27 )
(0,049 )
(0,10 )
(0,059 )
(0,0204)

(6,403 )
(0,275 )
(0,04 )
(0,04 )
(0,015 )

(0,077 )
(0,0301)
(0,13 )

(«1,06 )
(0,01 )

(0,03 )

(0,01 )
(0,05 )
(0,421 )

(0,026 )
(0,125 )
(0,024 )
(0,07 )
(0,0528)
(0,01 )

(0,20 )

(0,050 )

(0,01 )
(0,02 )

(0,028 )

(0,02 )

1.884.494,00
1.006.627,00
2.300.854,00
1.123.207,00

148,572,00
1,899.788,00
7.004.580,00
1.332.356,00
4.781.000,00
2.250.157,00

22.774.630,00
5.918.207,00

13.326.413,24
1.532.844,00
1.896.209,00

9.839. -167,00
482.502,116

1.196.725,00
900,072,00

1.430.876,00

1.026.945,00

2.943.598,24,
1.4Q2.599,19

253.654.204,00

893.170,00
544.232,00

8.496.339,00
158,422,00
390.469,00

| 140.003.449,00
74.215,00

311.388,00
424.982,00

4.566.500,00
446.740,00

1.488.
10.822
8.202.
1.564.

788.
807.

2.354.
50.136.

1.394.
202.

1590.
402.

1.625.
3.697.
3.055.
7.302.
3.070
1.931.

203.
330
212

523,00
550,00
369,00
768,00
170,00
865,00
766,00
840,00
848,00
650,00
487,00
507,00
278,00
897,00
018,00
705,00
820,00
180,70
190,00
285,00
093,00

(0,03 )"(0,03 
)

(0,01 )
(0,05 )
(0,08 )
(0,1051)

(0,0101)
(0,032 )
(0,74 )

392.356,00
10.877.843,00
3.482.071,00

1.126.645,00
701.097,00
701.807,00

2.681.734,00
2.883.711,00

38.714,00
1.279.595,00

6.881.738,00
100,.147,00

-1.681.808,00
870,249,00
605.148,00

28.111.21.1,00
938.567,00

17.665.890,00

FUNDOS DE INCENTIVOS FISCAIS (Dec. 157)
FUNDO DATA

Aimoré 
Anhanguera
Apiitcc 
Bahia
Bankinvcst . .'
BIB Crescinco
B I G 
B M Q 
Boston 
Bozano 
Bracinvest 
Bradcsco . ..
Brafisa 
Caravele c a c 
Chefipar 
Creasul 
Creditum 
Creditum . ..
Chefiei 
Crefinam 
Creflsul 
Decred 
Dnnasa 
De.scnvolv. I';i
Emissor 
Flcsa 
Flducinl 
Ffnaoionnl . ..
Finasa 
Finasul 
FBI 
Godoy 
Halles 
ICI 
Invest banco ..
Investbôlsa . .
Ipiranga 
Induscred ....
Minas Invest,
Malsonavo 
MM 
Nacional . ..
Provai 
Real 
Rique 
Siafra 
Soflsa 
Souza Barros
S P I 
SPM 
Tamolo  |
Vera Ci uz  |

15-6-70
16-G-7II
27-5-70
12-11-70
16-6-70
15-0-70

12-6-70
111-6-70
25-5-70
Ki-6-70
13-6-70
5-6-70

11-6-70
5-6-70

15-0-70

17-6-70
29-5-70

in-ii-vo
29-5-70

8-0-70
5-0-7(1

111-0-70
15-0-70

17-6-70
H-li-70

17-0-711
l(i-G-7fl
10-0-70

11-0-70

8-6-70
12-6-7(1
lll-li-71)

9-0-70
22-6-70
16-5-70
12-0-7(1
17-0-711
11-0-70
12-6-71)
29-5-70
12-6-70

1-0-70
1-6-70

19-4-70

Vulur da
Cot.. (Cri)

1.009
2,410

13,05
3,06
3.517
2,290

2 .151
1.324
1,033
2.070
3,092
1,100
1.100
1,392
1,905

2.630
I .IMO

1,568
1,510

(1.772
.1,117
1,754
2,050

1.79
1,1170
3,024
1,989
2,97
2,070

2,770
2,140
1,200

0,951
3,703
2,095
1.950
1,111
1.90(1
2,554
3.172
2,300

1,052
1,502
2,170

Ult. Dlstrlb.
(Mês — Cr*)

dez.
dez.
dez.
sct.
dez.
fev.
dez.
oul.
tlcz.
dez.
dez.

fev,

junho

dez.

jan.
abril

| maio
i
i

dez.
abril

dez,
junho

j junho
dez.

out.

dez.
dez.

.-.lirll
Ul-Z.

(0,388 )
(0,072 )
(1,00 )
(0,08 )
(0,360 )
1(1,20 )
(0,03 )
(0,08 )

( 14%)
(0,410 )
(0,30 )

(0,271 )

(0,302 )

(1.00 )

(2,00 )
122% )
(0,08 )

(2315",)
(43% )
(0,22 )
(0.24 )
(0,140 )
(0,052 )

(0,14 )

(0,52 )

(0,(1-1 )

(0,(18 )

(11,-1025)
(0,072 )

Valor do
Fundo (Cr$)

4.404.420,60
2-548.419,60
2.056.210,00'7.717.221,00

50.2-14.799,00
60,534.051,00

2.653.987,00
10.180.350,80
17.593.910,00
30.571.742,00
3.997.060,00

434.302,00
520.588,00

2.168.507,00
1.-181.499,00

869.514,00
2.319.354,00

15.010.562,00
| 4490.100,00

(8',í, )
(59,7%)

(0,10 )

24
207

8.915
8.345,

8.3-12
12

755
12.194

5 530
40.153

420,00
336,00
665,00
493,00

.176,00
088,00
651.0(1
292,00
825,00
001,00

7.-120.130,00
192.02-1,00
312.110,00

410.217.00
11.051.310,04
1.574.950,00

10 873.2-12.00
3.947.224,(10
5.182.119,00
1.462.050,00
1.220.097,00
3.088.642,06
1.130.573,00

2.720 12?.0O
11.314 182.M
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GERICO Leitor protesta contra
iléprinien te espetáculo
na Avenida
Prcaidenle- Vargas
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Deprimente
Venho à presença de

V. Sa. para pedir servir o
CORREIO DA MANHA de
veículo a um apelo ao sr.
Secretário de Segurança
Pública, visando a uma
providência urgente que
venha pôr cobro ao espe-
táculo escabroso que a fa-
mflia carioca é obrigada a
assistir todos os dias.

Vamos aos fatos: co-
mo é sabido, os ônibus
procedentes de quase to-
dos os bairros da Gilana-
bara e de alguns munici-
pios fluminenses são obri-
gados a passar em frente
e alguns até por dentro da
zona do baixtr meretrício.
Na verdade, o-govêrno da
Guanabara colocou dique-
les tapumes. Mas a provi-
dôncia não resolveu. E não
resolveu porque os mulhe-
res mais depravadas, mais
desfibradas, não se sujei-
tando à concorrência do in
terior dos prostíbulos, vêm
disputar a freguesia cá fo-
ra, nas portas dos bares,
nas esquinas daquelas ruas
com a Presidente Vargas e
até mesmo na parada de

, ônibus em frente ao bar do
prédio da Presidente Var-
gas', número 3121. E, ali,
em pleno dia, à luz do sol
do meio-dia, à vista de se-
nlioras que vêm às com-
pras, das mocinhas, das
crianças que vêm nos ôni-
bus a caminho da escola se
desenrolam as cenas mais
deprimentes, mais esca-
brosas, os strip-teases, co-
mo se não estivéssemos
num Estado civilizado, a
capital cultural do País.

Vamos defender os
nossos foros de cidade ci-
vilizada. As mulheres vão-
se espraiando desde a es-
quina da Rua Machado
Coelho até o Hospital São
Francisco de Assis. Mulhe-
res e invertidos sexuais, às
dezenas. Vamos defender
nossos foros de. cidade ci-
vilizada. Isso "ão ocorre
nas mais atrasadas cubatas
africanas. Aqui mesmo, ao
nosso lado, no Estado do
Rio, . não se depara com
esse quadro. Por què? Por-' 
que lá existe uma Delega-
cia do Costumes. Aqui, na
Guanabara, não sei. Pare-
ce que não. Mulheres des-
pidas, só de calcinha, a
disputar, numa luta encar-
niçada, feroz, a presa, às
vezes, senão quase sempre,
até para o "suadouro".
M ii l li e r e s alcoolizadas,
maconhadas, e exibir tô-
da sua podridão moral, a
dar vaza às suas taras, e
afrontar a sociedade, de-
baixo de «uma torrente de
palavrões os maus cabelu-
dos e dos gestos mais ob-
cenos.

Pergunta-se: até quan-
do — mas até quando —
as senhoras, as mocinhas,
as nossas filhas, as crian-
ças da sociedade carioca
fiiarão expostas a esse ve-
xame?

Só S. Exa. o sr. se-
cretário de Segurança'Hü-
blica poderá responder.

A triste realidade re-
[letída na carta de nosso
leitor, é realmente um fa-
to.

Da Administração Tiegional do
Méler, recebemos: "A pronósl-
to da nota (com foto) publica-
da no Oerlco de 15-11-69, sobre
lixo na' Avenida Automóvel Clu-
be, posso informar a V. Sa. que
«lém da retirada do lixo ali
acumulado foi o proprietário do
terreno intimado a construir
muro e passeio; sobre as ruas
Oravatai c Salvador Rizzo, ob-
Jeto dc notas publicadas inclu-
slve em 26-2-70, e que tombem
na primeira foram repara-
dos as vazamentos e buracos, e
quanto à segunda, consta do
Plano Especial de Pavimentação
aguardando contrato para exe-
CUçSo das obras necessárias."

Da mesma: "Com respeito a
nota "Buracas e Vazamentos",
fíerlco de 30 de dezembro, Ut-
forma a V. Sa- que á Rua Ber-
nardlno de Campos teve seus
vaisaoicntos reparados pela
c'KDAG e a pavimentação rol
reposta pelo 12° Distrito do DVU.
sendo atendida assim esta re-
clantação dos moradores daque-
Ia rua".

/', o -G-crico ,
ifmis uma res,

agradece

Para ver sua recla-
mação publicada,
junte à sua carta
dois talões de cor-
respondência. Re-
corte da página 3.

DESLEIXO — Ninguém
encontra uma explicação
para o caso e daí, não ter
sido o mesmo, ao quo nos
parece, solucionado. Mas
o que ocorre precisa ser
resolvido. No cruzamento
da Avenida Radial Oeste

Abandono

Anchieta continua claman-
do contra o estudo de abandono
em que se encontra. Seus hulii-
tantes, segundo afirmou ao <le-
rico estão inconformados com a
indiferença da administração cs-
tadual no que concerne «o an-
tigo subúrbio da Central do Bra-
sil. Não lhes falta razão em vis-
ta do que abaixo afirmamos:
Até hoje a SURSAN não se preo-
cupou cm reconstruir as pontes
sobre o canal do Rio Anchieta,
o que vem causando graves in-
convenientes aos moradores do
local, que nem sequer podem
contar com assistência médica
levada pelas ambulâncias -do

hospital mais próximo. Estão
assim privadas de socorros mé-
dicas dc emergência. Além dessa
falta administrativa, ou melhor
dizendo, omissão, são número-
sas as ruas que há muitas anas
aguardam pavimentação, eu-
quanto outras imploram por
uma capina. Anchieta está de
fato totalmente abandonada.
Dela, de seus habitantes, o po-
der público se preocupa exclusi-
vãmente em arrecadar e natla
mais. Urge que algo seja feito
pelo Infeliz bairro da Central do
Brasil.

com a Rua Mata Machado,
nas proximidades do Ma-
raeanã, há muitos meses
está abandonado um pos-
te de cimento, em duas
partes, desses do tipo gari-
cho. Parte dele está de tal
maneira colocado, 'que po.
dera ocasionar desastres de

automóvel, caso já não te-
nha ocorrido. Para a este-
tica da cidade é indispensá-
vel sejam os restos do pos-
te removido para local mais
conveniente. A foto mos-
tra o quanto as peças en-
feiam aquele trecho

Lehlon: desrespeito
Por mais de uma vez as-

sinalamos nesta coluna, os
vexames a que estão expôs,
los'os moradores do Jar.
dim de Alá, bem como pas-
sageiros de coletivos que
pelo local transitam. Há,
ali, vários pontos finais de
linhas de ônibus, razão
porque grande agrupamen-
to se processa de despa-
chantes, motoristas e tro-
¦•adores. Nas proximidades,-tràticamente, não há bo-
tequins ou bares. Assim
sendo, à falta de lugares
onde possam encontrar sa-
nitários, os homens acima
mencionados atendem suas
necessidades fisiológicas
em plena via pública ou
junto às pontes onde prin-
ripiam a Avenida Ataulfo
de Paiva e General San
Martin. Como não podia
deixar de acontecer, tais
atos escandalizam e ferem
a sensibilidade do povo.

O local é absolutamente
inconveniente para a fina-
lidade quç lhe deram: pon-
to final de tantas linhas de
ônibus.

Os logradouros onde es-
tacionam os veículos, aliás,
ss coletivos, são exíguos,
não comportando tão ele-
vado número de carros.
Segundo chegou ao nosso
conhecimento, a Adminis-
tração Regional da Lagoa
enviou expediente ao De-
partamento dc Trânsito, so-
licitando a transferência,
para local mais convenien-
te, dos terminais. Porém, ao
que nos parece, até hoje,
nenhuma providência em
tal sentido foi tomada.
Apelamos em nome de mi-
Ihares de pessoas ao DT,
para que mande verificar,
in loco os inconvenientes
que justificam plenamen.
te a instalação do terminal
em lugar mais adequado.
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Colmeias anulam

efeitos deletérios

No sistema de faixas de neces-
sidades o Lar Fabiano de Cristo, que
tem no CAPEMI sua principal mante-
nedora, situou entre a l.° e 2." fai-
ias, as Colmeias, que atendem a crian-
ças cujos pais, embora existam física-
mente, não cuidam de seus filhos e não
há perspectivas de recuperá-los para
bem desempenharem a sagrada missão
da paternidade. Essas crianças, se co-
locadas em ... faixa, seriam afetiva-
mente absorvidas pelos pais adotivos,
podendo ocorrer que, no futuro, os
pais naturais viessem reivindicá-las.
Seria, com certeza, causa de traumas
psicológicos. Sendo, nas Colmeias, um
pouco mais frouxo o relacionamento de
pais e filhos, êsse trauma será ate-
nuado.

Assim, mostra hoje o seu Jornal
de Serviço que as Colmeias do LFC são
organizações que racionalizam, atua-
lizando, o antigo conceito de orfanato,
pois anulando os efeitos deletérios da
moradia em alojamentos e distancian-
do-se, ligeiramente, da quase completa
independência das Casas de 1." Faixa,
guardam o ambiente doméstico comum
nas casas-lares e submetem-se a uma
autoridade responsável para o conjunto
de casas-lares que compõem a Colmeia.
Esta, é, idealmente, composta de 4 a
12 casas-lares, uma das quais a cargo
do diretor, t dotada de jardim de in-
fância completo, oficinas e um serviço
de atendimento de 3." faixa.

Espalhadas pel.os Estados' da
Bahia, Espírito Santo, Paraná e Sergipe,
as Colmeias do LFC, com um total de
26 casas-lares, atendem a mais de 200
crianças. Nelas trabalham, volutària-
mente, 26 pessoas, totalmente dedica-
das às crianças, além de 15 que com-
põem, nas diretorias, o grupo executivo
de cada uma e, portanto, empenhadas
no trabalho junto às crianças. Verifica-
se, pois, que 41 pessoas operam, gra-
tuitamente, cuidando das crianças, o
que expressa uma forte proporção:
1 pessoa para 4 crianças, o que cor-
responde à regra internacioal.

Cada 50 novos associados
amparam mais uma criança

necessitada.

EXÉRCITO

ABMM INICIA A VI JORNADA -_ Sob
o patrocínio da Academia Brasileira de M<.
dicina Militar e como local a sede tia So-
ciedade de Medicina e Cirurgia, foi Inicia-
da ontem a VI Jornada de Administração
Hospitalar da' Associação de Hospitais ko
Rio de Janeiro, que se prolongará até o dia
25 do corrente. Com a presença de altas
autoridades civis- e militares, convidados eu-
peclais « um grande número de conceitua-
dos médicas, a sessão solene de abertura da
jornada foi presidida pelo dr. Wilson Ara-
nha, presidente da Associação de Hospitais
do Rio, seguindo-se as palavras do presi-
dente da Comissão Executiva, do conclave,
dr, Orlovaldo Benilcs de Carvalho Lima.
As lOhlSmin, teve lugar a 1.» sessão a car-
go do brigadeiro Gerarão Majela Bijos, pre-
eidente da Academia Brasileira de Medicina
Militar, que abordou "O ambulatório como
fator dc Integração da comunidade mima
política de saúde". Às 14h„0min, os partici-
pautes da Jornada deslocaram-se até ao
Aterro da Glória, quando foi prestada umn
homenagem aos Mortos da II Guerra Mun-
dial. Hoje, às 15, 20 e 2lh. terão prossegui-
mento os trabalhos.

ESC VISITA AMAZÔNIA E NORDESTE -
Oitenta e quatro estagiários da Escola Su-
perlor de Guerra, lendo ã frente o general
Augusto Fragoso, seu comandante, seguiram
dia 21 para uma viagem dc estudos do Bra-
Bil-Central, Amazônia e Nordeste. Ontem,
às 16h, cm Brasilia, foram recebidos pelo
pre, .dente da República. A delegaçáo esta-
rá de regresso ao Rio no dia 29 do corrente.

ANTIAÉREOS VAO ATIRAR -- O 1.°
Grupo de Canhões Automóvel Antiaéreos jã
tem prevista para o_ dias 1 e !_ de julho
a í .allzaçào de exercidos dc üro nas áreas
do Pontal Sernambetlba, no horário das 9
às 11 horas e das 13,30 ás 15h_0mln. Os tra-
balhos serão conduzidos pe.lo oel, João Pin-
to Pac-ca, comandante daquela unidade.

MARINHA

A Marinha divulga que homenageará

hoje a Seleção Nacional, quando de mia che-

garia à cidade do Rio de Janeiro.

A Banda Marcial e a* Bandas de Músi-

ca do Corpo de Fuzileiros Navais reunidas,

totalizando cerca de .00 músicos, desfilarão

na Avenida Rio Branco, acompanhando o

cortejo até a altura do Obelisco.

Para tanto, em virtude do ponto facul-

tativode ontem e de hoje dia 2S, o Coman-

do-Geral do CFN divulga que todos os com-

ponentes das Bandas deverão regressar ao

quartel ainda na parte da manhã.

NAVIO MEXICANO VISITARA O RIO
— Chegará ao Porto do Rio no dia 10 dc

julho o navlo-cscola "Durango", da Marinha

de Guerra do México, em visita oficial, per-
manecendo até o dia 13. O navio é coman-

dado pelo capltão-dc-fragata Jorge Orizaga

Amezana, e conduz 6 gtiardas-marinha e

140 cadetes.

ATI.ANT1S in — No período de 29 do

corrente a 3 de julho será realizado no Co-

mando Naval de Tráfego Marítimo o plane-
jumento da Operação Atlnntis HI, que reú-
ne as Marinhas da Argentina, Uruguai e
Brasil.

PAGAMENTO DOS INATIVOS E PEN-
SIONISTAS — A partir de hoje o pagamen-
to relativo a junho para quem recebe no
Banco do Estado da Guanabara S.A.; ama-
nhã nas agências da Caixa Econômica Fe-
deral do Rio de Janeiro. Nos guichês da
Pagador ia de Inativos e Pensionistas, a pur-
tir das 13 horas; hoje — séries A, B, C,
D e O; amanhã, dia 2* — séries E c F;
dia 25 — séries I c R; e 26 para atrasados.

CAPITAI'» DOS PORTOS EM REU-
NIÃO — Até o fim da semana continuarão
reunidas com o diretor de Portos e Costas,
almirante Hilton Berutti, os capitães dos
Portos de todos os Estados a fim de trata-
rem de assuntos relativos a suas jurisdições,
no que se refere a" número dc práticos em
atividade, aposentados, tipo de associações,
percentagens de navios praticados e ensino
do pessoal da Marinha Mercante;

GUARDAS-MARINHA VAO PARA A
INGLATERRA — O navio-escola "Custódio
de Mello" est áno momento atravessando o
Atlântico Norte, conduzindo os 98 guardas-
marinha da turma dc 1909 da Escola Naval,
em viagem de instrução. Tendq partido ou-
tem de Nova York, deverá atracar rui porto
inglês de PorUsmouth no dia 3 de Julho.

CICliO DE ESTUDOS — Marcada pura
amanhã, quarta-feira a palestra sobre "Apa-

rolho Circulatório — Recordação ria Ana-
tomia e Fisiologia" no auditório do Hospi-
tal Central da Marinha, proesegulndo a sé-
rie de conferências constantes do III Curso
de Anestesiologia, organizado pela Diretoria
de Saúde. O conferencista é o capitão-tc-
nente médico Cely Pereira Villete, assistente
da Clinica Cardiológlca e o inicio está pre-
visto para as .14 hoias,

"ARY PARREIRAS" — O navio trans-
porte "Ary Parreiras" fará uma viagem co-
mercial a partir do dia 26 de julho, com es-
calas previstas nos iiortos de Curaçao, Mo-
bile, Lake Chareles e Port of Spaln, onde
devora estar a 22 de Julho, chegando a Sul-
vador dia 3 de agosto.

UNIFORME DO DIA — O Comando do
1* Distrito Naval determinou para hoje:
Uniforme de serviço para oficiais, subollci-
ais e sargentos, 5.4; para praças: 5.2. Uni-
forme dc serviço externo para oficiais, sub-
oficiais e sargentos, 6.3; para pnlças, 6,1,
Uniforme geral de licença, 4.2.

AERONÁUTICA

BUSCA E SALVAMENTO — A sigla
SAR, do inglês "Sarch and Rescue" — busca
e salvamento, foi uma idéia nascida na Ale-
manha oom a finalidade de resgatar trlpu-
Iantes de aeronaves obrigadas a uma ame-
rissagem forçada no mar. Após a guerra, o
SAR se expandiu e a OACI — Organizações
da Aviação Civil Internacional — padròni-
zou e recomendou us Normas Internado-

nais e Métodos Recomendados de Busca e
Salvamento, Anexo 12, da Convenção ele

i Chicago, ano de 1044. O Serviço de Busca
e Salvamento foi criado no Brasil peln Por-
taria n° 324, de 16-11-50. Por outra por-
tarla foi criado o Centro de Treinamento

I de Quadrimotores, com sede na Bane Aérea
do Recife. Porém, na prática, o Serviço de

. Busca e Salvamento nasceu no Bra .1, ._n
dezembro de 1947, ein Belém, nus busca*
efetuadas paia a localizarão da rquipíigein
desaparecida dc uma aeronave Catallna cal-

, da nas selvas e pantanais de Aquiqul. Em
novembro dc 1950, foi feita no Rio uma de-
monstração do avião Catallna PBV-5A (il>16
e seu equipamento SAR, sendo o 1* avião
de busca e salvamento a operar no Brasil,
Na FAB, o SAR está Integrado na Diretoria
de Rotos Aéreas (D. R.). São 7 às missões
do SAR: Busca (MBU.i; Salvamento (MSA);
Interceptaçáo e Escolta (MIE); Apoio ..
(MIA); Misericórdia <MMI.; Humanidade
imhuj; e Treinamento <mtr>. Desde a
sua criação, o SAR tem uma gama de ser-
viços inestimáveis prestados ao Brasil, no
salvamento de grande número dc pessoas;
localização de aeronaves e barcos desapareci-
dos; localização de pessoas ilhadas; _ pies-
taçfto de serviço ás populações de cidades e
locais atingidos por catástrofes.

OPEMA ENTREGARÁ PRÊMIOS

O ministro Mário Andreaza entregará
no próximo dia 8 dc julho, às 15h, em so-
lenidade no salão nobre do Ministério dos
Transportes, os prêmios aos vencedores da
Operação Mauá, concurso de monografias
instituído pela OPBMA-COUREIO 1>A
MANHA — que despertou enorme inte-
ri^sm junto aos universitários,

Seu objetivo, através da concessão de

prêmios — entre os quais se destaca uma
viagem dc ida e volta ao Japão — é dar

oportunidade aos universitários brasileiros
de demonstrarem sua capacidade, snu vo-
cação profissional c interesse em produ-
zir, através dos estágios e viagens d* es-
tudo.

JULGAMENTO

Terminou ontem em lodo o Pais o pra-
zo para a apresentação das monografias •
a apresentação de -'100 trabalho* bem de-
monstra o interesse velo concurso. A par-
tir da próxima quinta-feira a Comissão
Julgadora, composta pelo professor Danilo
Zuma, da OPEMA, do dr. Murilo Miran-
da, do Ministério dos Transportes c do
jornalista Álvaro Queiroz, do CORREIO
DA MANHA, começará a »c reunir para
a apreciação dos trabalhos. O resultado fi-
nal será conhecido no dia da entrega dos
prêmio..

Além da viagem ao Japão, que cabe-
rá ao primeiro colocado, serão distribui-
dos, ainda, os seguintes prêmios: 2.° lu-

gar, uma passagem de ida e volta a Bue-
nos Aires, com estada paga durante d<.*z
dias; _.°, viagem de ida e volta a Ma-
naus, pelo Lóide Brasileiro; e 4°, Cr$ 3
mil, oferecidos pela OPEMA. Outros prè-
mios serão anunciados oportunamente.
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Relações Humanas
Você tem algum problema
de relacionamento com
outras pessoas? Escreva
para Luiz Bravo, JORNAL
DE SERVIÇO. Junte à sua
carta, dois talões de
correspondência.
(Recorte-os da página 3.)

AINDA O PRECONCEITO
Voltamos a falar do preconceito ra-

ciai. Aliás, na maioria das vezes, o que
há é mais um preconceito social, de ní-
veis sociais. A nossa cultura nos leva a
estabelecer níveis de relacionamento de
acordo com a posição, o status de outro
indivíduo. Até recentemente, um dos pa-
drões de comportamento considerado de
"bom-tom" era de patrão não agradecer
ao seu empregado. Ao ser servido, por
exemplo por sua empregada, fosse ela
branca ou preta, não devia o patrão ou pa-
troa agradecer. Hoje, felizmente, houve
umà mudança neste comportamento.

Quanto à origem do preconceito, po-
de-se tentar dar uma explicação. Um
exemplo, dentre centenas de milhares:
desde tenra idade, um indivíduo é condi-
cionado por seus pais e mesmo por seu
meio, a manter certa distância, por exem-
pio, de uma pessoa de côr. As estórias sô-
bre o comportamento negativo dessas pes-
soas de côr lhe são narradas com tanta
dramaticidade que mais parecem histórias.
O nosso indivíduo, face à sua idade, vai
aceitando o que lhe contam sem qualquer
análise. Dia a mais, dia a menos, o nosso
indivíduo tem um conflito com uma pessoa
de côr (poderia ter com uma de sua pró-
pria côr). Num processo de racionalização,
por exemplo, se defende, pensando: "É,
nesta gente não se pode confiar". A partir
deste momento, é mais um racista ou pelo
menos uma pessoa que não acredita nos
seus semelhantes de côr diferente, embora
se intitule de cristão.

Evidentemente que esta não é a única
fórmula de se ter preconceito. É apenas
um exemplo. Os próprios leitores serão ca-
paaes de oferecer outras origens.

Mas, o importante, é desejarmos mo-
dificar o comportamento racista ou so-
ciai. Não basta que desejemos mondificá-
Io apenas influenciados pela moda ou por
um caso afetivo. É necessário — realmente
— querermos nos-modificar. Caso contra-
rio, será tempo perdido.

No caso de realmente desejarmos mo-
dificar o nosso comportamento em relação
às pessoas de côr, devemos fazer um exa-
me de consciência. Para tanto, devemos
formular e responder às seguintes per-
guntas, entre outras: 1) Por que eu não
me simpatizo com fulano? 2) O que êle me
fêz para não gostar dele? (e neste caso,
discernir entre os fatores objetivos dos
subjetivos), 3) O que eu já fiz para melho-
rar o relacionamento? 4) Será que a aver-
são existente não é causada por fatores
subjetivos? 5) Como poderei melhorar o
meu relacionamento? 6) Vale a pena, para
mim e para a outra pessoa, procurar man-
ter uma interação positiva?

LUIZ BRAVO

com o delegado do Brasil na SCIOT, prof.
Dagmar Chaves, Av. Paulo de Frontin,
173, ZC-10, Tijuca, onde podem ser obti-
dos os formulários apropriados.

if A III Conferência Internacional
sobre Tétano será de 17 a 22 de agosto, em
São Paulo, no auditório Carlos Erba, sob
a presidência do prof. Ricardo Veronesi, e
à qual comparecerão professores de 15
países. A reunião terá os auspícios da Or-
ganização Mundial de Saúde e o patrocí-
nio do governo do Estado.

ir O VIII Congresso Brasileiro de Hi-
giene, promovido pela Sociedade Brasilei-
ra de Higiene, será em São Paulo, de 26
a 31 de outubro de 1970, com o seguinte
temário: 1. Epidemiologia, profilaxia e
pesquisa das doenças transmissíveis, dege-
nerativas, ocupacionais, mentais, carenci-
ais e de acidentes em geral; 2. Organiza-
ção e administração sanitárias; 3. Higiene
industrial, escolar e de alimentação; 4. Sa-
neamento ambiental; 5. Ensino da Higie-
ne, Medicina Preventiva e do Trabalho; 6.
Recursos humanos para a saúde.

¦ir AI Jornada Médica de Vassouras
promovida pela Faculdade de Medicina da
Fundação Universitária Sul-Fluminense,
será nos dias 25, 26 e 27 de junho, com
três mesas-redondas, às lOh: "Cirurgia
Cardíaca", coordenador, prof. Elio F. di
Piero, participantes, drs. Cid Nogueira,
Pierre Lebrunie, Hans Dohman, Walter
Roriz e João Florêncio Palmeira; "Cance-
rologia", coordenador, prof. Ronald Cos-
ta e drs. Lourival Chefally, Vaspaslando
Amaral, J. L. Campos Soares, J. A. Vil-
leia Pedras, Jacob Kligerman, Ney Duque

1 Estrada, João Morisson Monteiro; "Icterí-

í cias", coordenador, prof. Figueiredo Men-
I des. e dr. Pedro Fontana Jr., Waldemar
Podkameni, C. E. Lóssio e Seiblitz, Sérgi
Nev Lacerda.

FERNANDO SEIDL

Bolsa de Ajuda

Saúde
Notas Médicas

¦Jc No Centro de Estudos do Hospital
N. S. da Glória, da AMSA,- prosseguirá o
Curso de Administração Hospitalar, com
o seguinte programa: hoje, 23, terça-feira,
20h, prof. A. C. Nunes, "Importância da
administração na Empresa Moderna"; às
21h, profa. Edelweiss Sarmento, Adminis-
tração, fundamentos", No dia 25, quinta-
feira, às 20h, prof. E. Sarmento, "Admi-
nistração, elementos e técnica de chefia".

ir A Sociedade de Rcumafologia da
Guanabara fará sua reunião no dia 26,
sexta-feira, às lOh, no Serviço do prof.
Castelar, no anfiteatro da Maternidade do
Hospital de Bonsucesso.

ir A Seção Brasileira da Sociedade
Internacional de Ortopedia e Traumatolo-
gia abriu vagas para os especialistas que
desejarem nela se inscrever, de acordo com
as condições estabelecidas. Informações

Previdência Social
EMPRESA PODERÁ TER CONVÊNIO

EM ACIDENTE
Normas para a prestação de asslstên-

cia médica e pagamento de auxllio-doença
pela empresa a seus empregados acidenta-
dos no trabalho foram baixadas pela Se-
cretaria Executiva de Seguros Sociais do
INPS. A orientação de serviço, baixada re-
centemente, especifica que, mediante convê-
nio, as empresas seguradas no INPS deve-
rão possuir, no mínimo, 50 empregados. De-
verão, ainda, prestar aos seus empregados
acidentados: assistência médica ambulato-
rial, a cirúrgica, a hospitalar, a fannácêu-
tica e odontológica, oetn como a remoção
do acidentado. O empregador será responsa-
vel pela concessão, manutenção e pagamen-
to do auxílio-doença e abono-especial pre-
vtdenciário. '

ENDEREÇOS DO INPS NO ESTADO
DO RIO — Prosseguimos hoje, com a pu-
bltcação dos endereços dos hospitais que,
em Niterói, mantêm convênio com o INPS:
Casa de Saúde Alfredo Neves — R. Dr.
Sardinha, 164 — Santa Rosa 2-1592. Casa
Saúde Niterói — R. Dr. Paulo César, 7 —
Centro — 7.801/2-2640. Casa Saúde Santa
Mõnlca — R. Marquês do Paraná, 383 —
Centro — 2-2710; Casa Saúde Santa Marta

R. Mário Viana, 678 — Santa Rosa —
2-1111; Centro Ortopédlco São Lucas — R.
Pereira da Silva, 278 — Icaral — 2-3250.
Centro Pediátrico São Bento — R.. Gavião
Peixoto, 60 - Icaral - 2-9796. Clínica Luiz
Pires de Melo ~- R. Gonçalves Ledo, 42 —
Fonseca — 2-0521; Clinica Médico-CUúrglca
Icaraí — R. Cel Moreira César, 275 — Ica-
ra{ _ 4481; Clinica de Olhos Santa Beatriz

Al. São Boaventura, 622 — Fonseca —
2-3856; Clinica de Repouso Floresta — Est.
Velha de Baldeador, 969 — Baldeador; Clí-
nica de Repouso Ego — R. Dr. Paulo Alves,
49 _ xrigá — 2-3644; Clinica São Francis-
co _ Av. Quintino Bocaiúva, 7 — Saco S.
Francisco — 2-5465; Clinica Santa Juliana

R. Noronha Torrezáo, 112 — Cubango —
2-8702; Hospital Antônio Pedro — R. Mar-
quês do Paraná, s/n — 2-5271; Hospital Ary
Parreiras — R. Galváo s/n — Barreto —
2-8898; Hospital Orêncla de Freitas — Av.
Machado s/n — Barreto — 2-8846: Hospi-
tal e Maternidade Santa Rosa — R. Siquei-
ra Campos, 145 — 2-2053 — 2-5747; Insti-
luto de Urologia e Ncfrolopia — R. Presi-
dente Pedreira. 26 — Ingá — 2-5464; IPAIN
R. Visconde de Morais, 103 — Centro —
4417; Pollclinica São Sebastião — R. Dr.
March, 197 — Barreto — 2-4982; Pronto So-
corro Infantil e Casa de Saúde Sp/tta Tere-
sinha — R. São Pedro, 68 — Centro —
2-7949; Sanatório Azevedo Lima — R. Tel-
xeira de Freitas, 30 — Fonseca — 2-8898 e
2-5073: Sociedade Portuguesa de Beneficên-
cia de Niterói — Hospital Santa Cruz — R.
Dr. Celestino, 26 — Centro — 3579-7222.

A LBA assiste quem não
pertence à Previdência

A Legião Brasileira ty Assis-
tência — LBA — possui cinco pos-
tos de atendimento na Guanabara.
Nestes centros sociais o atendi-
mento é gratuito ese destina aos
carentes de recursos, principal-
mente aos que não têm nenhum
vínculo com a Previdência Social.

Em cada centro há três unida-
des básicas de atendimento:

1. Medicina — conta com clí-
nicas de puericultura, de pediatriae geral; consultório dentário, far-
macia, lactário, raios-X etc. Man-
tendo a LBA cohvênios com hospi-
tais e clínicas especializadas de
câncer e de ginecologia, as unida-
des médicas fazem os encaminha-
mentos necessários dos clientes
àqueles setores.

2. Serviço Social — promove
a internação e semi-internação de
menores ãe ambos os sexos, a co-
locação familiar, além de prestar
auxílio-íinanceiçp. A Legião tam-
bém mantém convênios com obras
particulares, como colégios, asso- •
ciações etc. para aonde são enca-
«unhados os casos de internação
ou de semi-internação.

3. Educação para o Trabalho
— promove cursos de acordo com

Entidades têm
isenção: INPS

As entidades filantrópicas reconhe-
cidas como de utilidade pública estão
isentas de contribuição para o INPS
da parte do empregador. Só o emprega-
do pagará a sua parte. Por resolução
do Conselho Diretor do Departamento
Nacional da Previdência Social (Re-
solução n.° 203, de 2 de maio de 1969),
as entidades filantrópicas não recolhe-
rão a sua parte como ernpregadora.
desde que: 1.° — satisfaçam os requi-
silos da Lei n.° 3.577, de 4 de abril de
1969; 2.° — seja comprovada a rela-
ção de emprego com a entidade filan-
trópica. Nos casos em que a entidade
'filantrópica contratar com terceiro,
devidamente inscrito no INPS. a exe-
cução de obras em prestação de servi-
çus, tem aplicação o disposto na cita-
da Lei n.° 3.577, não ficando a entida-
de filantrópica solidàriamente respon-
sável pelo cumprimento, por parte do
contratante, das obrigações para com
a Previdência Social.

A resolução do Conselho Diretor do
DNPS foi baseada na consideração da
Lei n.° 3.577, que exime da parte con-
tributiva empresarial as entidades fi-
lantrópicas reconhecidas como de uti-
lidade pública.

os interesses da clientela não só
para a mulher como para jovens
de ambos os sexos. Entre os cursos,
citam-se os de eletricista, estofa-
dor, manicura, cabeleireiro, costu-
ra industrial e outros.

A Legião mantém, ainda, servi-
ços de registros de casamento, nas-
cimento e de óbito.

Endereços — Os Interessados
nos serviços da LBA devem pro-
curar um dos seguintes' centros so-
ciais ( o mais próximo de sua resi-
dência), levando um documento de
identidade, que pode ser a cartei-
ra profissional, o título de eleitor
etc-

N.° 1 — Rua Barão de Bom Re-
tiro, 982 ¦¦*— Engenho Novo. Hora-
rio: das 7 às 15 horas.

N.o 2 — Rua Carvalho de Aze-
vedo, 4, Lagoa — Horário: das 7 às
lõ horas.

N.° 3 — Rua Oliveira Braga es-
quina da Rua Dr. Lessa. Realengo
— Horário: das 7 às 15 horas.

N.° 4 — Rua Capitão Aliatar
Martins, 231, Irajá. Horário; das 7
as 15 horas.

N.° 5 — Rua Professor Lace,
57 — Ramos — Horário: das 12 às
18h30min.

"Nosso Lar" tem
festa de S. Pedro
No domingo 28, a , instituição"Nosso Lar" festejará S. Pedro, pro-movendo uma grande festa junina.

A obra social da Rua Teodoro da
Silva, 240, em Vila Isabel, promo-
ve anualmente a festa, visando a
angariar recursos para a manuten-
ção de suas 50 meninas-assistidas.
Vovó Lili, que dirige "Nosso Lar",
faz apelo para que os leitores com-
pareçam à festa do domingo 28.
Inclusive para almoçar (vatapá,
camarões fritos, arroz de galinha e
outros pratos), a partir das 13 ho-
ras. À noite, haverá show com u?~
tislas de rádio e televisão sob a di-
reção do maestro Chiquinho.

NOTÍCIAS
"Bolsa de Ajuda" publica no-

ticiário das entidades de assistên-
cia social: reuniões, festas, alte-
rações de direções, exposições e
demais atividades. As informa-
cões deverão ser enviadas para"Bolsa de Ajuda", JORNAL Dü
SERVIÇO, Av. Gomes Freire, 421.
Tendo em vista que esta seção é
publicada às quartas-feiras, os no-
ticiários deverão ser encaminha-
dos até segunda-feira.

Pagamentos
NO BEG — O Banco do Estado da Gua-

nabara S.A. creditará em conta hoje, dia
23, através de suas 35 agências metropolita-
nas, os vencimentos do MINISTÉRIO DA
MARINHA — PIPM (Inativos), Diretoria de
Engenharia — Navio Tanque Marajó, Es-
cola Naval, Dep. de Subsistência — PIPM
(ativos); BLOCH — Gráficos e Editores;
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, TRI-
BUNAL SUPERIOR DO TRABALHO — Po-
der Judiciário e os seguintes do Grupo 10;
SERVIDORES DO ESTADO; TRIBUNAL
DE JUSTIÇA; TRIBUNAL DE CONTAS;
TRIBUNAL DE ALÇADA; SURSAN; ....
SUSEME; ALEG; FUNDAÇÃO LEÃO XIII;
ADEG; IPEG e DER.

CAIXA ECONÔMICA — Serão efetua-

dos amanhã, dia 24, quarta-feira, em todas
as agências de Depósitos da Caixa Econôml-
.ca Federal do Rio de Janeiro, os pagamen-
tos dos servidores públicos federais das se-
guintes repartições: IBGE — Geografia —
Ad. Central-Estatística: CONSELHO NA-
CIONAL DE PESQUISAS; PODER JUDI-
CIARIO — AUDITORIA DE CORREIÇAO;
MRíISTRO DOS TRANSPORTES -<- Lotes
12, 13, 16; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA —
Ativos; TRIBUNAL REGIONAL ELEITO-
RAL DA GB; ADMINISTRAÇÃO DO PÔR-
TO DO RIO DE JANEIRO — Inativos; PO-
DER JUDICIÁRIO — Superior Tribunal Mi-
litar; ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS
ESTATÍSTICAS; TESOURO NACIONAL —
DASP — Inativos; MINISTÉRIO. DO
EXÉRCITO — PCP — Laboratório Químico
e Farmacêutico do Exército — Pessoal e
Temporário; MINISTÉRIO DA MARINHA
— CT — MARIZ E BARROS.
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Turismo e passagens
Ônibus

PARTIDA: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

NOVO RIO - TEL: 223-8566
A NOR A DOS REIS — ViaçSo Eval; 5:45. 7:30.

0:15, 11:45, 14:15, 16:30, 18:30 — Cr» 5,83.

APARECIDA 
"DO NORTE — Vlação Sampaio

S/A.; 6:lõ. 8:45,12:30, 18:00 — Cri 7,45.

ARACAJU — Erhprôsn Nossa Senhor» de Fátima:
7,00 diariamente — Ci» 59,10.

AJIARDAMA — Autoviação Snnto Antônio: das
7 00 às 17:00 de duas em duas horas. 21:00,
23:30 — Cr$ 7,50.

BARRA MANSA — Vlaçfio Cidade do Aço: das
5-30 â» 8:30 de hora em hora, 9:00, 10:00, 11:00,
li:45, 13:00. 14:00, 15:30, das 16:30 às 19:00 de
mnlu era mola hora, 20:30, 22:00 — Cr* 4,17.

«ARRA DO PIRA1 Otda.: » parttr das 6:10 às
1710 de hora em hora, sexta-feira às 10:30,
aos domingos 6:10, 7:10. 9:30, 12:30, 10:00.
17:00, 19:30, 20:20 — Cr$ 3,72.

lira/3 HORIZONTE — Vlação Cometa; das 7:20
àà 23:10 de hora em hora — Cr$ 14,20; Em-
nrêsa Útil: 8:00, 11:00, H:0O, 20:00, 21:00,
22:00 23;00 — Cri 14,30.

BRASÍLIA — Brasil Imperial Turismo: 0:15 dià-
riamente. Or» 35,70; Viaçao Itapemlrim: 13:00,
14:15, 19:00, 20:30, leito 21:00 — Ci» 37,57.

CABO FRIO - Auto Viaçao 1001 S/A.: 0:45,
15:00 - Oi» 6,52.

cambuqutra — Empresa Transminas: 8:30 e
21-15 - Cl» 10,40.

0'CnOKIRO DO ITAPEM1RIM — Viacão Itape-
mirim; 9:20, 20:00, 22:00 — Cr$ 15,30.

CAMPINA GRANDE — Viaçao Nordestina: do-'ralngos 
e quartos: 8:30; terças e sexUis: l!l;00

Or» 71,05; Expresso Nacional dc Luxo: 8,00
diariamente, aos domingos, leito: 10:00 — Cr»
75,81 o Or» 103,00; Vlaç&o Planalto; 8:00 - Ci»
71,01.

CAMPO GRANDE — Vlação Interestadual Atlas
Ltda,: 10:30 diariamente — Cr» 41,86.

CAMPOS — EmprOsa Brasil Bom Jesus: 12,00
Ci» 11,27: Aiitovlaoão Santo Antônio: das

7.00 às 23,00 de 2 em 2 horas, 23,30 — Cr»
10.41. ,

CARATINOA — Einpreaa Cltran Ltda.: 18:00
diariamente — Oi» 16,35.

CAXAMBU — Empresa Transminas: 0:30. 21:45,
Or» 10,40; Empresa Cavisa: 8:15, 20:30,- so-

mente segundas e sextos — Cr» 8,01.

CAXIAS DO SUL — Empvfcw Nossa Senhora da
Penha e Centauro Transporte Ltda.: 8:30 —
Cr» 55,34.

ORUZRTRO — Vlacào Cidade do Ai;o: 0:00, 111-45
_ C:í 0,110; Empresa Transminas: 7:45, 22:00

Cr» 10,0.1.

CURITIBA — Empresa Nossa Senhora da Pe-
nha e Centauro Turismo Transporte Lt(i«.:
17:00, 20:00, 22:30 — Cr» 25,84.

FORTALEZA — Expresso Fortaleza: leito diá-
riamente às 13:00 — Cr» 170,74, 15:00 diária-
mente — Cr» 85,87: Expresso Cearense — 0,00
diariamente — Cr» 88,87; leito: lêrçus, sextas
e domingos às a 00 — Or» 170,01.

FLORIANÓPOLIS — Empresa Nossa Senhora do
Penha e Centauro Turismo Lida.: 14:00 —
Cr» 30,40.

FRIBURGO — Auto ônibus Trlburguense: 0.00,
as 20:00 de hora cm hora — Cr» 4.71.

(ÜIARABIRA — Expiesso Nacional de Luxo
8:00 diariamente — Cr» 81,79; Domingo ás
10:00, leito — Cr» 163,00; Viaçao Planalto:
20:00 diariamente — Cr» 75,311.

tiUARAPARl — Viaçao Itapemlrim: 7:00 —
Cr» 17.72 (diariamente).

ILHÉUS — Vlação São Geraldo: 8:30 dlàrla-
mente — Cr» 43,54.

ITA.rUBA - Bmjiresa Transminas! 745, 22:00
Cr» 10,63.

ITAPERUIMA - Rio lia Ltda.: 6:00, 11:45. 20:45
Cr» 10,62; EmpréHa Hi-asil Bom Jesus:

21:45 - Cr» 11,54.
ITATIAIA - ViaçBo Cidade tio Aço: 9:30 —

Ci» 5,40, ViaçSo Sampaio S/A.: 6:15, 8.4.r).
12:30, 18:00 — Cr» 5,40.

.10AO PESSOA — Viacão Paraíba Auto Vieira
de Fátima Lida.: 8:30, 19:00 - Cr» 78,74;
Vinção Vera Cru/: 18:00 diariamente — Cr»
78,50; leito; quartas às 18:00 — Cr» 157,24.

.'UAZEIRO _ Empresa Vlaçfio Bonftnense Ltda.
10;,10, somente aos domingos — Cr» 53,87.

JUIZ DE FORA _ Vlação Comíla: 7:20 às 23:40
dc hora em hora - O» 6.29; Empresa

mu: 6:000 ás I8:IK| de hora em hora c ás
20:00 e 24:00 — Cr» 6,29.

LAMBAR1 - Empresa Evanll: 8:00 - Cr» 10.98

1 INDillA — Viação Cometa: 0:30 e 22.00 - C:$
17,96.

LONDRINA — Viacão Garcia Ltda : 20:15 di.',
riamente — Cr» 2ti,!!7.

MACEIÓ — Emnrésa Rodoviária de Alagoas'
19:00 diariamente — Cr» 59,71: Autoviação
Progresso Ltda.: terças e babados: 7.00 —
Cr» 66,7».

MURIAÉ ._ Empresa Cltran Ltda.: domingo ísexta: 6:20, 2030 sábado: 6:20, 14 :10 —
98,30.

MAGfi — Luxor Transporte e Turismo Lida :a partir das 7:1o de hora em hora — Cr»1.45.

N,ATAL;.r Emprísa Nossa Senhora Aparecida:7:45 diariamente _ Cr» 78.12; leilo: quinta edomingo: 7:45 - O» 157,23.
"ARAtBA DO SUL - Vlação Salutaris: 0:30,14:30, 10:20 c 10:30 diariamente *- Cr» 4,60.
PELOTAS — Empresa Nossa Senhora e Ccn-tauro Turismo Transporte Lida.: 8:30 dià-riamente — Cr» 55,34.
PETRÔPOL1S _ Empresa Fácil, a partir de6:45 até 23:45, de 15 em 16 minutou - Cr» 2,00.
POÇOS DE CALDAS - Viacão Cometa: 8:00.23:10 - Cr» 15,37.

PORTO ALEGRE - Empresa Nossa Senhora eCentauro Turismo Transporte Ltda.: 7:3o e13:30 - cr» 47,57. 
'

RECIFE — Expresso Pernambucano': 7:15 —
Cr» 75,99; leito: 6:45 _ Cr» 150.95; ViaçaoProgresso: 7:30 diariamente - Cr» a£flft« leito— Cr» 150.95: Autoviação Princesa do'Agres-te: 8:00, terça, quinta e domingo - Cr» 72 35.

Tt (MIS

Cl» -

PARTIDA: ESTAÇÃO D. PEDRO II
INFORMAÇÕES: 223-9380
MANGARAT1BA — Dias íit.els r sábados às7hl5min e às I5h; somente aos sábados ásLlIvlSmln; domingos e feriados às 7h45min c

às 191il5min — Preço único Cr» 3.00; náo hámeias-passagens; Isenção para menores de 4anos; compra de passagem com três dias dc
antecedência.

MINAS GurtAIs - SANTOS DUMONT 'auto-
motriz) diariamente às lBlilSmin Preço Cr»
6.GO; não há meias-pass.igcns: isenção paramenores de 4 anos; compra de passagem com
10 'lias de antecedência BELO IIOR1ZONTF.
(rápido de madeira) diariamente às 17li30mln.
Preço- Cr» 14,00: leito Inferior em cabina
mais Cr» 6.00; leito superior em cabina
mais cr» 5,00; meias-passagens: crianças de
4 a 12 anos nas poltronas e de 10 tmos. w
mesmo leito; Isenção para menores de 4 unos
compra de passagens com II dias de antece.
dônela para poltronas e 10 dias para leilos
BELO HORIZONTE (noturno de luxo "Vera
Cru?.") diariamente às 20hl5min Preço: Cr»
15.48: leito Inferior cm cabina mais Cr» 1.1.00:
compre de passagem com 3 dias de antece-
dênein para poltrona? e 10 dias para leitos

SAO PAULO - ROOSEVELT (Exprcso Matull-
no de madeira), diariamente às 6h30mli> —
Preço: 1.» classe Cr» 11,18: 2« classe Cr» 6.7(1:
meias-passagens para crianças de 4 a 12 anos;
Isenção para menores 'cie 4 anos; compra de
passagens com 3 dias dc antecedência IlOO-
SEVELT (expresso vespertino de macieira)
diariamente às 171i30inin Preço L* classe
Cr» 11,18: 2.» classe Cr» 0.72: melas-p.issar.ens
para crianças dc 4 n 12 anos Isenção paramenos de 4 anos; compra de passagem com
antecedência de 8 dias ROOSEVELT (aço
diurno com restaurante) diariamente às 
UhüOmln. Preço Cr» 11.18; mclas-pass»(ciis
para crianças de 4 a 12 anos, isenção paramenos dc 4 anos: compra de pasÁigem com
3 dias de antecedência ROOSEVELT iRápl-
do de madeira) diariamente às SlliIOmln, leito
inferior em cabina mais Cr» 0,00: lello
perior ern cabina mal» Cr» 5.00; metas-pas-
Sagens para crianças de 4 a 12 anos nas poi-tronas e dc 4 n 10 nnn.« no mesmo leito: ison-
cão para menores dc 4 anos; compra, de pas-
sutíem com antecedência rie H dias para poi-
tronas e Ifl dias para leito ESTAÇÃO DA
LUZ (aço noturno de luxo "Santa Cru/")
diariamente As 23bl0min Preço Cr» 12.30;
leito individual mais Cr» 10.00; leito inferior
em cabina mais 13,00: lello superior em cabi-
na mais Cr» 10,00 Melns-passagens para cri-
nnQJs rie 4 a 12 anos nas poltronas e de 4
a 10 anos do mesmo leito: Isenção para me-
norefl rie 4 anos: compra de passagem com
10 dias tir antecedência

PARTIDA: ESTAÇÃO LEOPOLDINA
INFORMAÇÕES - 223-0235 -
264-1125
ltí;l)l' FLUMINENSE — Um Bonito (Or$ 4,34)

Mncnc (Cr» 7,00) Campos (Cr» 0.22)
C. Itapemlrim (Cr» 1V..42) Vitória (Cr»

15,62) — Horário: Trem de aço (Cacique) diá-
riamente às 22h30ruin. — Leitds Inferior Cr»
9,60 - supeuor Cr» 8.10 Há ainda trens ex-
pressos diariamente As 5h25tnin, com preços
reduzidos AUTOMOTRIZ — Maoac. Cr» 7.7H
e Campos Cr» 10 14 - Horário de secunda a
sábado às I5b Crianças de 4 a 12 anos pa-
gam meia passagem com exceção da Auto-
motriz

ItfeUK MIN RIRA — Mieuel Pereira (Cr» 4,04)
Três Rios (Cr» 6,01) — Ubá (Cr» 10,201
Viçosa (Cr» 11,35) - Porto Niivo (Cl»

7.(18) - Recreio (Ci» 0.221 - Caram
(Cr» 12.42) — Cataguazes (Cr» 8.22) — Ma-
nliuaçu ((.'i$ 14,38) — Horário — Trem de
aço (Inconfidente) ás terças, quartas, sextas
e domingos ás 20h40mln - Leitos interior
Cri 9.00 e superior Cr% 8,40 lia ainda trens
mistos diariamente ás OhOBn In com preços
reduzidos. Crianças de 4 « 12 anos pagam
mela passagem

TRENS iik PEQUBNO PRltCURSo - Para Gua-
piminm (Raiz da Serra de Teresópolis) Cr?
rios) _ para Vila Inhomlrlm (liai/ da Serra
0.45 m partir das 4h40min, co^n 9 trens diá-
de Petrópolls) Cr» 0 3') ia p:,itir das 21 Lo-
jhí com 17 trens diários).

AVIfiFt VASP: 231--I825. 242-8094 e 2:12-8095. VARKÍ: 252-6164.HVIVLJ CRUZEIRO DO SUL: 252-(S925. SADIA: 222-683:1 e 252-9791.

Horário e Preços de Passagens
lio Iti» para: liniprrui Horário iil.n 1 Tarifas Equipamento

Sadia 
' 

08:00 2? 4« 6»"sáb "2Õ4.Õ0 HeraldAracaju Siulia 00:30 39 6t dom sáb. Herald
Sadia. 07:00 4" fla dom. Samural

 Vasp' 011:30 Diariamente  . \ Elcctra
Diariamente

Cruzeiro 16:00 3» 4") 5* Bex. sáb. 83!),50 Caravelle
Cruzeiro U0:0l 3" 4? 5» 00 sáb dom 500.80 CaravelleBelém Varlg 00:00 5" e dom. 640,00 Btoetra
Varlg 23:30 

2» e 4* 680,20 DC-0
Vasp •. 15:15 2" 4» 0° 704,00 Boeing

 Vasp 21:30 3* 50 dom. 580,00 Boeing
Vnsp io:òo Diariamente vs-11
Cruzeiro 06:00 Diariamente Av»o
Varia 14:3fl Diariamente Avro

B. iiori/niiic Varlg 111:15 Diariamente 0;l.00 Avro
Varlg 0,1:15 2" 5" Samural
Vasp 00:00 3» 4» 00 táb dom. Sanu.ral
Vasp 13:30 2t 31" (iil sjli dom. *° Vlscount

Vasp 17:00 40 6» Samural
Cruzeiro 09:00 ~~ a» e 5» Caravelle
Cruzeiro 16:30 4» e 0» Hlrondolle
Paraense 06:00 3» BO e dom. Caravelle
Varig 06:00 Diariamente Avro
Varlg 08:30 Sábado 225,0(1 Avro
Varlg 09:00 3» feira Eleetra

Brasília Varlg (10:00 8» e dom. Avio
Varlg 06:48 Diário exceto sáb Elcctra
Vasp 17:30 2» 3" 5» 6» sáb 227.00 Samural
Vasp 09:30 B0 5" sáb. Boeing 737
Vasp 17:45 2<í 30 B0 sáb. dom Samural
Vasp 13:30 Sa 50 e dom. Roeing 737
Cruzeiro 07:30  M 4» e HO VS-11
Cruzeiro 00:15 | 4'' c dom. VS-11

Campo Grande Cruzeiro 07:30 2" 4» (ia c sáb 227.20 ys-ll
Vasp 07:30 2" 5" 6» e sáb. Snmi.ral
Vasp 10:30 L_3ft_4t '''"¦'¦ _ Samural

Campina t'r»nde Vasp 00:15 3? o sáb. I 355,40 Samural

Cruzeiro 06:15 4" st 
~e 

sáb. 
314.00 YS-11

Cruzeiro 07:30 II" 314,06 VS-11
Corumbá Cruzeiro 07:30 5" 313.20 VS-11

Vasp 07:00 2" St fi» e sáb 314,00 Samural
Vasp I 10:30 3a ia dom 314.90 Saini.iai_____ ~ 

0|1:]h . 41, ""310.00 YS-ll 
"~

Cuiabá Cruzeiro 07:30 | 00 .110,00 VS-11
Cruzeiro 07:30 I 2" 5" e sáb. 281.30 vs-ll
Vasp 07:00 ' 2a 51.1 (» sáb. 201,3(1 Samural
Cruzeiro 09:30 1 Diariamente 137.50 VS-11

Ciirilili» Sadia 06:00 30 B0 sáb. e dom. 137.50 Herald
Varlg 14:00 Diariamente 171.00 Klnetra
Vasp 15:30 1 Diariamente 171,00 

' 
Vlscount

I 

Cruzeiro j 09:30 j Diàriamenle 1 170.00 | vs-11
Sadia 06:00 2" 4" 5" 170,110 Herald
Varlg  I 14:00 I 2a 40 su | 213.50 I f.leelra

Maceió r I Sadia I 06:00  1 20 41 «0. I 299,00 ] llemlil
I Va3p I OH:15 | 30 sáb. 1 209.90 | Samural

Cruzeiro 00:00 
" 

2» 5' I 055,10 Cai.-ivill.-
Cruzeiro 06:15 3') I" dom | (157,00 Caravelle
Cruzeiro 00:91 30 Ia 50 01) sáb dom 857.60 Caravelle

Manam Cruzeiro 16:00 Diariamente 4155,10 Caravelle
Varlg 09:00 iil) 1 051,10 Bleclia
Varlg 08:30 sáh 655.10 Bleclia
Vasp v _ 09:30 311 ,ia sáb 655,10 lloeii.e

I 

Sadia I ()8:0.r> 1 Diariamente I He'alei
Sadia I 09:30 ;ia 31) dom. 403,40 Herald
Vasp | 07:00 | 4» 00 dom. I s.iimiial' 
Sadia 08:Tlo , 2a pi m dom ãía.lO FíõriiTii
Sadia 09:311 | :!" ,re' dmii 372,10 Herald

Natal Varlg 16:30 1 lbãnamenle 4ií;í.I0 Herald
Vasp 07:00 4» 6H dom. 372.10 Siunuiai
Vasp 111:45 Diàiiamenle 011.60 llocing
Cruzeiro 

~~ 
10:30 3» St síúti 591,00 

~ 
7*nra\. lie 

""'

Cruzeiro lfi.30 Diariamente 394,80 Caravelle
Varlg 1(1:00 Diariamente 432,50 F.leelra

roíialc/» Vasp 07:00 4a 00 dom. 540.60 Sami.ial
Vasp 08:15 llt sáb. 432,50 . „ Samural
Vasp 10 45 3t ã'í sáb 594.00 Hoelnu
Vasp 011 1.1 Dláriamenie 594.80 Roeing

Foz. do Ijuaço Vailg O11 (K) I Dlàrlamcnle 277,40 RIectia

llllell» I Vasp " I 07:(MÍ 1 4" Bt dom. 
'. 

192,60 1 s,, ,;,, 
*"

I Vasp I 08:15 I -20 5» I | Samural" 
Cruzeiro 11:30 DIArinmonle 300.00 Canivolle ~
Cruzeiro 15 00 Diàrlainonte 300.10 Caravelle
Siuiiu 4a «a c dom. 210.20 lleiald

Porto Ali-tr» Varlg 06:00 Diariamente 272.00 Klectra
Varlg 09.00 Diariamente 272,80 Elcctra
Varlg 14:00 Diariamente 272,80

_ Vasp  15:30 2» 3U 41.1 6" dom 300.10 Boeing
Cruzeiro 10:30 Diariamente 452,70 Caravelle ~
Cruzeiro 16:(Ki Diariamente 452,10 Caravelle
Sadia 08:06 Dlàrlamontc 328..I0 Herald
Sadia 09:30 Dláriamenie 328,*) Herald

lieeil» Varlg 16:30 Diariamente 411,00 Eleetra
Varlg 00:30 Diàiiameiile 452,10 Huelug
Vasp 07:00 4» 00 dom .'1211,00 .Samuial
Vasp 08:15 ;u, ..;,i,. 3í(|ino Sainural
Vasp 05:45 452J0 Boeing

 Vaop .?2A5_. Diariamente 462.10 Boeing
Cruzeiro 10:30 Diariamente 311,20 Caruvclíe
Cruzeiro 1«:.'in 3a 4 ^6 sál) dom 311.2o CaravelleSadia 08:0r, Diàrlameiile 220,30 Herald
Sadia 09:30 3» :V dom. 220.30 Herald

Salvador Varlg 00 45 IH 5» dom. 220,30 Avio
Varlg 011:46 Dláriamenie 232,00 Elcctra
Vasp ovou 4a na dom 220,30 Samural
Vasp 08:15 3" sáb. 226,30 Samural
Vasp 18 45 I Dláriamenie 311.20 Boeing

I Varlg ~ j 09-30 
* " 

| 5' dom* 1540,70 Kbviiu
Sáo l.lll/, Vasp' 0.1:45 3* B« sáb 740,40 BOfllllg

I Vasp I 15 15 I 2« 4» 6a | 594.80 Hoeliig
"são 

1'aiilo Ponte 1 das 0:110 1 Di.n iameule Diversos
Aírca I ás 22:30 ' 82.00

I 

Varlg I 011:00 I 5'1 dom. . . I 482.40 Ele.'lia
Vasp no 15 I 3» .V.' sáb 095.20 Boeing
Vasp | 15:15 I :¦" 40 ea | :,30,70 Boeing

*~ Sadia 08 05 Diánamente Herald
Sadi.i OP 3(1 3" 60 dom Herald

Viliiri» Varlg 011 45 3'.' .V dom i.'i.20 Avio
Vasp 08:15 3» 5" dom Samural
Vasp 17:011 2» Mi 50 (W .Saoiiual

OSR: — Coravclles. Btielnga Coronadii, DC-í operam no Aeroporto Internacional dn Oaléfio, Hatr-
jinbívra, stMido a taxii fl<- oinb.trn e dt" O) !>,00 "s* ti(*m;iis avlõeft nfwtam no A**i'»i»or'i* SantíM

Uuinont, no Centro da Guanabara onde a Lixa de embarque t de Cr» .I.OO.
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Telefones úteis
ÁGUA: ATENDIMENTO - 232-2172 e

-32-3127.

ESGOTOS - RECLAMAÇÕES — T,
242-12.2.

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇO MI-
L1TAR - 1.» CIRCUNSClirÇAO DE RE-

CRUTAMENTO — 254-3425 e 248-5465.

LU/ K FORÇA - ZONAS URBANA K
SUBURBANA 

'- 222-1800 e 223-1800. (Rode
externa). <•

GAS - EMERGÊNCIA - 228-9590. --

FALTA DE GAS (13 üs 22h.) - 2'.1-3(I06
e 234-4744. — FALTA DE GAS tá noite, do-
mingos e feriados) — 22-0500.

UI/. -- LIGAÇÕES, TRANSFERENCIAS.
FECHAMENTO DE CONTAS - 243-8070.

FORÇA AílREA BRASILEIRA - QG -

3« ZONA AÉREA - 222-1414 (Serviço de
Busca e Salvamento) - DIRETORIA DE
ROTAS AÉREAS - .152-0011 e 252-1855.

SERVIÇO DE TELEGRAMAS FONA-
BOS — TELEGRAMA POR TELISFONE -

231-5815. INFORMAÇÕES -¦ 231.

POSTOS PÚBLICOS - PS N.» 1 - AE-
ROPORTO SANTOS DUMONT - .sobreloja

PS N.° 2 — ESTAÇÃO DA CTB — Pia-
ça Tiradentes, 41 (Serviço local no subsolo,
serviço Interurbano no térreo); PS N.» 3 -

CENTRO COMERCIAL DE COPACABANA
Av. N. S. dc Copacabana, 581 — 1." so-

breloja 11 esq. c/ Siqueira Campos - PS
N." 4 — CENTRO COMERCIAL JOÃO ER-
NESTO — Vic. de Pirajá, 111 - loja V -
Praça Gonèral Osório - PS N." 5 - AERO-
PORTO DO GALEÃO — (ao lado ria esta-
ção de passageiros) - PS N.° 6 - ESTA-
ÇAO RODOVIÁRIA NOVO RIO — Av.
Francisco Bicallio. esq. c/ Rodrigues Alves

lojas 105 a 108 - PS N." 7 - ENTRE-
POSTO DO MERCADO RIO DE JANEI-
RO —Madureira — Av. Ministro Edgard
Romero, 239 — loja S (subsolo).

TELEFONES DE SERVIÇO — Auxilio
100. Lii.ac.es interurbanas, rádios, interior e
Internacional — 101. Números que nfio ti-
atuam no Gula do Assinante - 102. Defci-
tos — Consertos — 103. Mudanças etc. 105.

RADIOPATRULHA — Centro do Controle
e Segurança — Rua da Relação, 42 - 2."
Iindftr — 234-2010. RADIOPATRULHA '—

234-2020 e 234-2010 — JPA: 14 - BNG: 1073,
1074 e 1075 — CGR: 223 ~- STC: 82.

EMERGÊNCIA
a quem recorrer e como agir

Pronto-Soeorro
CENTRO — SOUZA AGUIAR — Praça da

RepiVblica, lll - 222-1950

GÁVEA — MIGUEL COUTO - Rua Mário
Ribeiro, s/n - 227 0090

BOTAFOGO - ROCHA MAIA — Rua Ge-
neral Severiano', 91 — 226-2121; INSTI-
TUTO PINEL — Av. ¦ Venccslau Braz. 65

Pi iquiatria e Neurologia — 220 3585

IMIA IX) GOVERNADOR — PAULINO
WKRNKCK — Estraou do Caçula, 745 —
Gov. 21

PENHA — GETÚLIO VARGAS — Rua Lô-
bo Júnior, 2.923 — 230-9898

ROCHA MIRANDA — CARMELA DUTRA
Av. (los Italianos — MUS 237

MI.IEK — SALGADO FILHO — Rua Santa
Fi!, 33 — 229-0032

MARECHAL HERMES — CARLOS CHA-
OAS — Av. Osvaldo Cordeiro de Parlas,
s/n — MHS 225 .

BANGU — PADRE OLIVEIRA KRAMEB
Rua Nil(')|K)lis, s/n — BNG 4

CAMPO GUANDU — ROCHA FARIA —
Av. Cesário 'd. Melo, s/n — CGR 454

SANTA CRUZ — PEDRO n — Rua D.
João VI. (I — STC 21

KIO .COMPRIDO — SALLES NETTO -

praça Cotidessa Paulo de Frontin, 52 —
248-5321 e 248-9397

INPS

Corpo de
Bombeiros

RuaCAXIAS — DUQUE DÉ CAXIAS
Manoel Lucas, sil — 3983

NOVA IGUAÇU — Rua Getúlio Vargas,
s/n - 2356

NILÓPOLIS — PRONTO-SOCORRO MU
NICIPAL — Rua Acleccsim Gimjar, 111
— 2044 e 2939

SAO JOÃO DE MERlTI - SAO JOÃO DE
MERlTI — 2230

! INSTITUTO PASTEUR — Rua do Resende,
128 — Das 8 às 151i30min. Aos sábados,
donil.ii.os e feriados de 8 as llh30mln.

VILA ISABEL — PRONTOCOR — Av. 28
de Setembro, 219 — 243-4333 OU 248-7567

TIJUCA — CLINICA DE URGÊNCIA —
Rua Carlos de Vasconcelos, 166, gr. 4 —
228-3609

BOTAFOGO — PRÓ-CARDIACO — Rua
D. Marianu. 219 -- 223-5414

COPACABANA — PRONTOCOR — Rua
Cinco de Julho, 119 - 236-5214; SAO Vi-
TOR — Rua Barata Ribeiro, 540 — ....
23.-8200; LUNA MEDEIROS — Rua San-
Ia Clara, 115 — 3.° andar — 257-5757

LARANJEIRAS - CENTRO DE DIAGNÓS-
TICO CLINICO — Rua Almirante Salga-
do, 161 — 216-1804

IRAJA — Rua Padre Fonseca, 10 e 12

JACAREPAGUA — Rua Barão, 269

BOTAFOGO — Rua Voluntários da Pátria,
409

TIJUCA — PRONTOBABY — Rua Adolfo
Mota. 81 — 248-5029

MARACANÃ — SAMEI _ Rua São Fran-
cisco Xavier, 163 ~ 243-5230 - Filial! R"a
Barão da Torre, 538

POSTOS DE URGÊNCIA
POSTO BANDEIRA - Rua Paulo Per-

nandes. 28. Telefones: 254-2225 e 254-1676.
POSTO DK BANGU - Rua Francisco

Real. 1074. Telefones: BNG 846 e CETEL
"'"POSTO 

DE BOTAFOGO - Rua Volun-
tái.os da Pátria, 409. Telefones: 246-9097 •

246-3103 —í.
POSTO DE CAMPO GRANDE - Rua

Viúva Dantas, 417. Telefones: CGR 659 a
CETEL 94-0660.

POSTO DE DEODORO - Av das Ban-
deltas, gleba 3 - Deodoro. Telefones: MHS

786 e CETEL 90-0660. -
POSTO DE IRAJA - Rua Padre Pon-

seca 10 e 12. Telefone: 230-0925.' 
POSTO DE JACAREPAGUA - Rua Ba-

rão, 250. Telefones: JPG 652 e CETEL ..
90-0555 . ...

POSTO DA PENHA - Rua Leopoldina
Mao. 730 (Conjunto ex-IAPI). Telefones:-
230-4325 e 230-4584. _-,._'„

POSTO DE RAMOS - Rua Euclides da
Farias 127 Telefones: 230-5300 e 230W9.

POSTO TODOS OS SANTOS - Rua
Getúlio 36. Telefones: 229-5490 e 249-2382.

Documentos

URCA — URGÊNCIA PEDIATRICA — Av..
Pasteur, 72 - 226-2909 e 240-0232; CEN-
TRO — Av. Venezuela, 134 — B1B — 2.°
e 3.°; Av. 13 de Maio, 23 — 4.°; Av. Hen-
rique Valadares, 147 e 151; Rua Sacadura
Cabral. 13; TIJUCA — Rua Conde de
Bonfim, 149

Delegaeias de Polícia
¦CENTRO

CENTRO — Quartel Central - Praça da
República, 45 - Tel.: 232-1234.

ZONA MARÍTIMA — Posto Marítimo ~
Av. Rio de Janeiro, s/n - Tel.: 228-88118.

SERVIÇO FLORESTAL - Posto 1 - Santa
Teresa — Rua Almirante Alexandrino,
968 — Tel.: 245-1234.

HUMAITA — 1» Zona - 4.» Batalhão -
RUO Humaita, 126 - Tol.: 220-1234.

CATETTt — Posto 9 — Praça São Salvador,
4 — Tel.: 225-1234.

COPACABANA — Posto 11 - Rua Xavier
da Silveira, 120 — _el.i 237-I2:i4.

GÁVEA — Posto 12 — Rua Major Rubens
Vaz. 104 -Tel.: 227-1234.

PRAÇA DA BANDEIRA - 3.* Zona - 5."
Batalhão do Incêndio — Praça da Ban-
delra, 106 — Tel.: 248;1234.

ILHA DO GOVERNADOR - Posto 2 -
Comandante Moraes Aluas — Estrada
Guarabu. esquina com Rua Auélta — Tel.:
Gov.-6.

CAJU — Posto 13 — Rua Monsenhor Ma-
noel Gomes - Tel.: 234-1231.

VILA ISABEL — 4.» Zona - 6.° Batalhão
de Incêndio — Rka Oito de Dezembro,
456 — Tel.: 228-1234.

TIJUCA — Posto 14 - Rua Antônio Bast-
110, 168 - Tel.: 228-1233.

GRAJAÜ - Posto 16 - Rua Marechal J0-
fre, 80 - TeK: 238-1234.

BENFICA — Posto 17 - Av. Suburbana,
o.» 9 — Tel.: 254-1234.

MfilER — 5.» — Zona — 7.° Batalhão ._
Rua Aristide- Caiie, 56 - Tel.: 229-1234.

RAMOS — Posto 18 - Rua Euclides Pa-
rias, 139 -Tel.: 230-1234.

CAMPINHO — 6.» Zona - 8." Batalhão —
Rua Domingos Lopes, esquina com Mario
Lopes — Tel.: 229-8123 ou Marechal, «.

CAMPO GRANDE - Posto 20 - Av. Ce-
sarlo de Mello, 1.536 — Tel.: Campo
Grande, 6.

DEFRAUDAÇÔÈS — Av. Marechal Floria-
no, 235 — 248-3196.

FURTOS DK AUTOMÓVEIS — R. dos In-
válidos, 71 — 242-8493.

HOMICÍDIOS — Av. Prós. Vargas, 1.248 -
243-0047.

MENORES — R. do Lavradlo, 155 — ....
242-0519.

MARÍTIMA E AÉREA — P. Mauá, 10 --
243-0183.

ROUBOS E FURTOS — Av. Marechal Fio-
riano, 236 - 243-0711 - R. 34.

VIGILÂNCIA — Av. Mar. Floriano, 235 --
243-0724.

TÓXICOS — Av. Pres. Vargas, 1.248.
TRANSITO — Av. Pres. Vargas, 1.218 —

243-2175.
INI*. GERAL — Av. Churclilll, 91 — ....

222-1786.
SOPES — R. da Relação, 40 — 222.2256 e

252-7297.
1» 1>I» _ p. Mauá (Rodoviária) — ....

213-6716.
2* 1)1' — R. Bento .Ribeiro, 144 — 243-390!)
;t* DP — R. Santo Luzia, 662 — 222-2207
._• I)P — P. República, 24 —.222-2265
5* DP — Av. Mem de Sá, 161 - 232-2627
6« »!• _ Mangue — R. Júlio do Carmo,

17 — 243-2270.
7» in» _ s. Teresa — R. Francisco de

Castro, 5 — 242-0013.
K» ui' — Estado — R- Sr. dos Matosl-

nhos. 170 - 232-0700.
<p i>p — Catete — R- Pedro Américo, 1 —

225-5761.
I0« DP — Botafogo — R. Bambina. 140 —

226-0227.
12» DP — Copacabana — R. Hilário de

Gouveia. 102 — 237-2.71.
!.'." 1)1' — Av. N. Su. Copacabana. 1.2(10 —

217-9315.
II» ní* — Ipanema — R. Humberto de

Ciimpos — 227-9941.
15" DP — Gávea — R. M. Rubens Vaz, 170

227-9339.

Ui'

17'

18*

19*

20*

21*

•>¦)«

24"

27*

29*

30*

31*

Dl» — p. Desrm. Araújo — 247-6388 ou
CETEL 99-0513.
»1» _ suo Cristóvão — R. S. Cristo-
Vão, 747 — 228-0272.
DP — P. Bandeira — R. Barão de
Igualem!. 331 — 228-0272.
Dl» _ Tijuca — R. José Hlgino, 196 —
238-2460.
»l» _ vila Isabel — R. Barão de Bom
Retiro, 2.624 — 238-2171.
»1» _ Bonsucesso — Av. Democráticos,
500 — 230-1440.
DP — Penha — R. Lobo Júnior, s/n —
230-1026.
DP — Méier — R. Aristldes Caire, 80 —
229-1213.
DP — Piedade - R. Goiás, 404 — ..
229-1220.
UP — Vila Kosmos — Av. Merltl, 486
—-• 2-0-2535.
nv — Madureira — Av. Min. Edgar Ro-
mero. 227 — 229-9136.
DP — Marechal Hermes — Av. Osval-
do Cordeiro de Farias, 340 CETEL: ..
90-1053.
»1» _ Ricardo de Albuquerque — Estra-
da M. Alencastro Guimarães — CETEL
90-1392.

FÉLIX PACHECO
COMO REQUERER DOCUMENTOS:

CARTEIRA DE IDENTIDADE DK
MAIORES — Formulário (comprado em
papelarias); certidão de nascimento ou de
casamento; título de eleitor ou protocolo;
duas fotos modelo 19. 2.» VIA: dois re-
tratos modelo 19; titulo de eleitor ou pro-
tocolo. RETIFICAÇÃO JUDICIAL (altc-
ração de nome): formulário; certidão cio
nascimento retificada; título de eleitor;
2 fotos modulo 19; carteira de identidade
anterior.

ATESTADO DE ANTECEDENTES —
Formulário; certidão de nascimento ou
casamento.

FOLHA CORRIDA — Formulário;
certidão de nascimento ou casamento.

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE
MENORES — Formulário; certidão do
nascimento; duas fotos modelo 10; auto-
rização do pai ou responsável legal.

CARTEIRA DK IDENTIDADE COM
NOME DE CASADA — Titulo eleitoral ou
protocolo; formulário; certidão de casa-
mento; número do registro civil ou car-
teira do IFP. .

NOVAS DELEGACIAS

VIGILÂNCIA — CENTRO — Áv. Mar. Fio-
riano, 230 — 243-8848 — 1» Setor —
Av. Mar. Floriano, 235 — 243-3842 —
2o Setor — R. BartVj de Mesquita, 350
— 234-5479.

VIGILÂNCIA — SUL — R. Humberto de
Campos, s/n — ln Setor — R. Bambina,
140 — 226-1465; 2^ Setor — Av. Gere-
mário Dantas, 36 — JPA: 106 ou 636.

VIGILÂNCIA — NORTE — Estrada M.
Alencastro Guimarães, s/n — Ricardo
de Albuquerque, 769 — Olaria — ....
230-3633; 2" Setor — Av. Santa Cruz,
3.050 — Sen. Câmara — CETEL ....
98-0750.

— MÉIER — Rua Santa Fó, 50 — das
18 às 22h.

— MADUREIRA — Rua Carvalho da
Souza, !>tl-A - das 12 às 1CU.

I — BANGU — Rua Quinhentos c Onze,
s/n." (IM.1* DD) — das 12 às IGh.

— ILHA DO GOVERNADOR — Rua
Capitão Barbosa, 645 — «Ias 12 ás
16 horas. " •

— LEBLON — Rua Humberto de Cnm-
pos c/ Alránio de Mello Franco (14»
DD) — das 12 às 16h.

— PõSTO MAUA — Av. VianeziicVa, 31
— das 7 ás lfi horas.

CARTEIRA DE TRABALHO:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS — 2

fotos datadas 3x4; apenas 1 dos se_aiiu-
tes documentos: certidão dc nascimento;
título de eleitor; carteira de Identidade;
sèrUdâo de casamento; certidão de casa-
mento com averbarão de desquite, so des-
quitado; certidão de reservista (é obrisa-
tórla a apresentação dos 18 aos -15 anos).

POSTOS PARA EMISSÃO DE CAR-
TEIRA:

| _ Copacabana: Rua Raimundo Corrêa,
n." 20.

— Botafogo: Pinheiro Machado, 39 —

4.» RA.
— Praça da Bandeira — Edifüco do

SAI'S.
— Ilha do Governador — 20n. RA —

Cocotá.
— Marechal Hermes — Brigadeiro De-

lamare, 255 — 1PASE.
0 — Campo Grande — Praça Teimo Con-

calvas Maia.
7 — Ramos — Rua Uranos, 12301) RA
D _ posto Mauá — Edifício da Estação

„ Mariano Procópio — térreo.
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aL J. Canales
R. Freilas

Domingo, a terceira
íla Tríplice-Coroa

Domingo próximo será disputado o
Grande Frêmio Jocl.ey Club Brasileiro,
atualmente a teceira prova da triplicc-co-
roa da Gávea A carreira, entretanto, fêz
parte durante muitos anos da temporada
internacional do Jcckey Club e só recente-
mente é que mudou 'uas características 0 I
passou a constituir uma das provas da tri- I
plíce-coroE.¦ Em sua lon^a história, o Grande .Prê-
mio Jockey Club B asileiro teve por venço- j
dores alguns dos maiores corredores de íos-
sas pistas e algumas de suas disputas fica- I
ram célebres, notadamente em 1948. quan-
rio Bambino se desforrou de Helíaco, que
havia ganho o Grande Dr.mio Brasil, o mes-
mo acontecendo posteriormente com Tiro-
lesa, que .também se desforrou de Pon.et |
Canet, outro ganhador do G ande Prènilo
Bra il. , I

Dentro ria. características de prova In- !
ternaciónali dol» animais levantaram a car- !
rfirà-.duas vezes: Mon 3"cret em 1936 e 37. .
e Tiroléta, em 1950 e 1951. i

OS VENCEDOP.FS

. Os ven-c-'eres -.ia Imnortante prova
clesrie 1932, foram os seguintes:

1932 — M'rth.*. J. S-lfale
IP33 - Nino, S Ba-i=ía
1934 — Clever Boy. G. Costa
1935 — Misuri. O Riiz
1936 -- Mon Secret. H. Hcrrira
1937 — Mon Sícret. I. Souza
1938 — Oran, J. Mesquita
1939 -- Mississipi. R- Preila.»
1940 — Shanghai, J. Cannle.
1941 — Quati, J. Zúnlga
1942 — Lunar. W Andrade
1943 — Albatroz, J. iltniga
1944 — Monterreal
1945 — Cumelen,
1916 — Zorro, P Iri.oyen
1947 — Heron, O. Ullõa
i.0.11 — Bambino, F. Trigoy.n
1949 — Carrasco, P. Vaz
1950 —: Tirolesa. D. .Ferreira
1951 — Tirolesa, D Ferreira
1952 — Solano. L. Rl-íoni
1953 — Quipro.uó. j. Marchant
1954 — Baliari, L. Rhoni
1955 .— Adil, L. B Gonçalves
1956 — Cadl, A Ribas
1957 — Rocket, A. Ribas
1958 — Vândalo. J. Marchant
1959 — Escoriai, F. Iriaoyen
1.60 — M. DIlémma. A. Òolino
1961 — N. o foi reali?ado
1962 -- Ortüe. F Iri¦•oyn
19G3 -- Pour-Cent. A. Ricardo
19G4 - E.on. J. S" '?a

1965 — Falstaff. A. Ricardo
1966 - - N?o íoi realizado
1967 — Neléu, J B. Paulielo
19G8 -- Embuche. L Rironi
1969 — Parnaso, J. ftmsstelly . ,

,Â corrida noturna
de segunda-feira

D _ !•=(.. _' CrS 3 000 00 — Radiante
5" Flora Catita 58. Oly GIrl 55. Uru-ninl-tna
51 Ánlk 56. Aranée 58. Orbeniz 56. Indinia
55. Acádia 56 e Quedulce 58.

2) — 1.600 — CrS 4.50100 — Slielton 56,
Chicago 56. Ugnone/56. Canitâo 56. Caporale
50. Puck 56. Tantor 5G. Ben Ornar 56, Ji-
riba 56 e Juriti 51.

3) — 1.000 — CrS 4.50000 — Vau 50.

Queime 56. Cat Bailou 56 Capolavoro 5G.
Macetc 56. Jingol 56. Tcndroi. 56, El Cornai.-
dan te 56 e Blau 56. I

41 — Prova Especial — 2.100 — CrS ..
5.000,00 — Baraçau 57. Soleil du matin 58.
Jugo 54. Ayacuchú 50. Jogral 55. Happy Racc
52. Nardósio 57. El Maniccro 50, Lucky 54
e Ouro Velho 50.

51 1.300 — 4.000.00 — Dogom 57. Firme
57. El Sevillano 53. Zupal 57. Drapeau 53, Jin-
gle Bell 53. Bovoline 53. Jaburu 53, Barman
53, Nindienne 49 e Brometo 53.

6) — 1.300 — CrS 2.500.00 — Fronton
51, Town 54. Rio Negro 52, Silencio 57. Ta-
lismã 51. Pichuri 51. Sigiloso 58. Cativante
50, Savi 53. Rei David 55, Tanguary 49 c
Cadenero 50.

7) — 1.300 — CrS 2.500,00 — Batovi 56.
Gerânio 55, Taarup 55, Dear Son 56. Aliate
51, Prado 54, Ponteiro 54, Zaun 57, Naipe
57, Aviso Prévio 54, Guropé 57, Tartan 58,
Querubim 54 e Crazy-Cat 52.

Inscrições para
sábado é domingo

SÁBADO

Resultados de ontem

na Gávea

I tos: Do quadrante Este, fracos. V>s_bj|)tiai-»:
I Boa.

B) — 1.400 — Cr$ 5.000,P0 — Rari-j l.o páreo — l.o imara: 2.° Xogarina.
dade 53, Happy Harmon.v 55, Fancy Girl Vencedor (3) Cr$ 37,00. Dupla (13) 37,00.
55, Doçura 55, Bonaguc 55, Jarlet 55 e Placês (3) 16.00 (1) 13,00. Tempo: ....
Madrid 55. !81s2/5.

b) — 1.400 — CrS 5.000.00 — Harlo
55. Maragogi 55. Coral Boy 55. Eslarim 55,
JevoriS 55. Quiek Boni 55. Láerlmo 55, Qui-
tado 55 e Maegret 55.

c) — 1.60rj — Cr$ 3.000.H".— Monte-
rey 58, Mixtirüca 55. Coarasu! 58. Potro-
;>ard 56. Carvãozinho 57. Timeu 57. Amor
Brujo 57, Urrueha 56- Innsbruel. 53 e Ucri-
fiio 57.

d) — CrS 4.5-0,00 — Ebba-Tide 54.
Lovcr Boy 56. Jaruru 56, Quatraint 56,
Paramenlado 56. Xambrlno 56 Spiaggia
54, Jibslin 56. Cadirche 56. Jacapu 56-
Olímpico 50 e Full Time 56. (Pista de
grama).

e) — 1.400 — CrS 3.00000 — Heral-
do 58, Apassionato 56, Querosene 54. Alen-
lejo 58. Snrt:k'"i'> 58, Perislillo 58. Rodos-
to 57. Rútlo 58. Hué 56 e Crazy-Cat 53
•Pista clc grama).

f) — Handicap Especial — 1.600 —
CrS 5,000,00 — Kopada 50, Ruth K. 55.
Volnela 54. Ariuá 54. Bigarade 53. Gau-
chinha Linda 61. Hocó 57. Anvville 55,
Eh Bien 53 e Invilation 51, (Psita de
grama).

g) _ 1.000 — CrS 5.000.00 — Lá 55
Laranjeira 55, Dalela 55 Dyna.He 55 Ana-
caia 55, Atinguaçu 55. Radoi.e 55. Fuzi-
ieira 55, Ingayá 55. Kátaba 55 Lad.v Pias-
Ira 55, Lucky Baby 55 e Oscirita 55

h) — 1.300 —' CrS 4.000.00 — Happy
Stpr.v 53, Platéia 53. Bonnie Blue 53. Oliio
."3, Nini Bombon 57. Laka Linda 53, Be-
verly 53, Vogarina 53. Malya õ3. Fair Can
53, Bulle 53 e Inédia 53.

i) __ 1.200 _ CrS 4.000.00 — Beaver-
dam 57. Beísy 57. Pretty Queer. 57. Beter-
Half 57, Miss Cadir 57. Happy Wcek End
57. Bonitona 57, Ariadne 57 Concertina
57 Van Arrby 57. Adracnè 57 Cida 57.
Urliga 57, Álcalis 57 c Dabohrmia 57.

DOMINGO

1) __ (areia) — 1.000 — CrS 4.000 00
— R?sedn 57. Gaslona 57. Campina Gran-
de 57. Jurupema 57. Neidebcla 57. Ke-
Nane 57, Acarczame 57 e Naupy 57

2) _ 1.400 — CrS 4.000.00 — Endy-
ne 57. Rin de Janeiro 57 Mahbiib Ali 57.
.¦alio 57. Beaverdam 55. Toro 

'.7 Okiloco
57. Brisk Boy 57. Bangazul 57 e Incer-
Io 57.

3> _ ].400 — (•¦< 5.000.00 — Kanoy
Great 53. Zagor 55 Padroci-o 55. 7.or-
nclli 55. Lorca 55. Fai-tap 55. Pcbo 55
Queleps 55 c Javelyn 55.

41 — 1.300 — CrS 3.000 no — .Viu-
meia 50 Harari 58. The Quaker 53. Rela-
fc 52. Halimo 55. Fair Kinò 5! Balsa 54.
Rema 4.1. Ucrí.io 51 F"reif»ner 56. CUlick-
süver 5'. Albino 53. Faraína 55. Mujaln
54 e Oboé 51.

m _ 1 .vo — CrS 1500,00 — Hnooy
M,."r>!f'c 52, r-jccíri 52, Onroa'p 56 Onin-
onet ?'!• Jacaré 52. Lanceiro 50 Loto 52 e
Jcba 50.

fO — Grande Prêmio Tirke.v Club
Bra ileiro — 3.000.00 — Quinino 56 Or-
donez 56; Quaribii 56. Esten.or 56 Eal-
rion 56. Floreitin 56. PalatinaJo 56, .Tuca
,r6. .Tabu 5,6. Elamjur 54. Cumberland 56
r Líder 56..

7^ _ 1.01)0 mi. .— CrS 5.000 00 — Dol-
fin 55. Calulo 55. Nhnvaf 55 Zasrnuf 55
T\fan"n"oari 55. Dou Patrício 55 7a'.'aie-
rn 55. DirVon 55. I.adairo 55 Toronado
55. Panzo 55. Poaran 55 e Ròtém 55.

2.° páreo — l.o Lefs Kiss; 2.° lande
Vencedor (4) Cr$ 27,00.. Dupla (34) 57,00.
Placês (4) 17,00 (d) 17,00. Tempo: 104s3/5.

3.° parco — 1.° Good Locking; 2." Ve-
sano. Vencedor (4). Cr 43,00. Dupla (23)
28,00. Placês (4) 19,00 (25) 15,00. Tempo:
103s2/5.

4.° páreo — 1." 1API; 2.° Ministro.
Vencedor (2) CrS 279.00. Dupla (11) ...
268,00. Placês (2) 94.00 (1) 20,00. Tem-
po: 104s.

5.° páreo — 1.° Happy Magnific; 2."
L,ycon. Vencedor 8) Cr? 186.00. Dupla

1(24) 68 00. Placês (8) 54,00 (3) 16,00
Tempo: 81s2/5.

1 6.° páreo — l.o Mifalah; 2." Mooklin
Vencedor'(5) 129.00. Dupla (13) 60.00.

¦ Placês (5) 74.00 (1) 31,00. Tempo: 80s3/5.

' 7.° páreo — 1.° Quejanda; 2.° Epinó-
liea. Vençrdor (9) Cr$ 41.00. Dupla (34)
05.00. Placês (0) 28,00 (13) 47,00. Tempo:
83s3/5.

8.° páreo — 1." Fonfonelo; 2.° Dark
Viking. Vencedor (4) 46.00. Dupla (24)
66,00.. Placês (4) 27,00 (10) 21,00. Tempo:
63s4/5.

Movimento geral de apostas: Cr$ ....
069.850,35. /

REGIÃO NORDESTE:

!

AGÊNCIA GOMES FREIRE

ANUNCIE NO
JORNAL DE

SERVIÇO
AV. GOMES FREÍRE, 421
TEL: 242-1223

Previsão cio tciíi]jo

for
8)
55

— 1.400 -
Evcrsoul

Sol 55 Pi

- CrS 5.000.0"' — Anões-
55. Gaincte 55. Piccoli-
=Uer 55. foi"' A«lral 55.

Oua-Ooá 55, Marshall ezern 55. (Pista
de areia).

9) _ 1.000 — Cvft 4.500UO — Ban»
5(5, Enditaro 56. Sóbrenique 56 Flor do
Yoshino 5fi. Aliió 56. Senaauc 56. Bnn-
dúrrio 56- F"au7ard 56. Xambui 56 e De-
safio 56. (Pista de areia).

ANTICICLONE TROPICAL MARÍTIMO com
centro de 1020 mb, localizado n 21"s c _2"W.
Frente * fria de fraca nlivldndc, localizada no
litoral do Estado do Pn aná ondulando no In-
torlor do Estado de M-.o Grosso. Anticlelonc
polar com centro de 1032 -nb. no litoral Sul do
Chile.

AVISO ESPECIAL — Possibilidades de sen-
das nas rcaiõefi montanhosas dos Estados do
Rio Grande do Sul c Santa Catarina, nas pró-
xllnas -18 horas.

REGIÃO NORTE:

TERRITÓRIOS DE RORAIMA. AMA TA E
ESTADO DO AMAZONAS — Tempo; Bom com
nebulosidade. Instabilidade ocasionai e punia-
das esparsas. Temperatura: Estável. Ventos:
Variáveis, fracos. Visibilidade: Boa..

TERRITÓRIO DE RONDÔNIA E ESTADO
ACRE — Tempo: Bom com nebtilosldnde. ms-
labilldade ocasional com pancadas esparsas.
Temperatura! Em declínio. Ventos: Do qua-
drante Sul, fracos. Visibilidade: Boa.

I ESTADO DO PARA — Tempo: Bom com
nebulosidade. Instabilidade ocasional coin pan-

i cadas esparsas. Temperatura: Estável. Ven-

ESTADOS DO .MARANHÃO E PIAUÍ —
Tcmpn: Bom com nebulosidade.. Tunpunana:
Estável. Ventos: Do quadrante Este, füiLOj,
Visibilidade: Bon.

ESTADOS DO CEAflA, RIO GRANDE DO
NORTE, PARAÍBA, PERNAMBUCO, ALAGOAS
E SERGIPE — Tempo: Bom com nebulotiila«i«.
Instabilidade ocasional no litoral. Temperatura:
Estável. Ventos: Do quadrante Ltsie, ¦ fracos?
Visibilidade: Boa.

ESTADO DA BAHIA — Tempo: Bom wm
nebulosidade. Instabilidade ocasional no li'c-
ral. Temperatura: Estável ao Noite e em ele-
vacilo ao Sul. Ventos: Do quadinnte Este a
Norte, fracos. Visibilidade: Boa.

REGIÃO SUDESTE:
ESTADO X)tZ MINAS GERAIS — Temnol

Dom com nebulosidade, Ínst-abiHzando-'(e u Oee-
te e Sul do Estudo. Tcmperaturn; FJm eleva-
ção declinando após a Oeste/Sul. Vimos: Do
quadrante Este n Norte, fracos rondando para
Sul fntens a moderado e Oeste/Sul do É_1ado.
Visibilidade: Boa a moderada,

REGIÃO LESTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Tempo;
Bom1 com aumento de nebulosidade. Tempera-
tura: Bm elevação Ventos: Do ciuadiante »¦ i-
te, fracos. Visibilidade: Boa.

ESTADOS DO RIO DE JANWIRO I_ (5UA-
NABARA — Tempo: Bom com aumento de ne-
buloflldúde, passando a Instável no fim tiú pe-
rlodo. Névoa íunidn pela manhã. TeniperatU»
ra: Km elcvaçfio, declinando apofi, Ventot: do
qntwlrrtnto Norte íracos. rondando pnrn.Oesio
e Sul, fracos a moderados. Vlslblllünile: Moòe-
rada a boa.

REGIÃO CENTRO-OESTE:
ESTADO DE GOIÁS — Tempo: Bem. com

nebulosidade. Temperatura: Estável no N.-itc,
e cm elovaeíio ao Sul. Ventos; Do Qi.ndrant*
Este n Norte, fracos. Visibilidade: B<-n.

ESTADO DE MATO GROSSO — Tempo:
Bom com nrmulo.sidaile ao Norte, InMavtl ao
Sul do Estado. Temperai ura: Em elevação ao
Norte, em declínio ao Sul. Ventos: Do qua-
tlrnnte Norte lincos ao Norte, do quadüinlc
Sul, .fracos ao Sul. Visibilidade: Bon a roode-
rada.

REGIÃO SUL:
ESTADO DE SAO PAULO — Tt-mpo: Bom

com ncbulosldnde, passando n instavtl a>m cbu«
vas c trovoadas. Temperatura: En eievaçfio,
declinando após. Ventos: Do ciuadranie Noiie,
fracos, rondando para OeMt* t PuJ, fjacoe á
moderados. Visibilidade; Motlerada a boa.

ESTADO DO PARANÁ - Tempo: Instável.
Temperatura: Em declínio. Vento?: Do qua-
drante Sul, íracos. Visibilidade: Modelada a
boa.

ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E
SANTA CATARINA — Tempo: in.távcl me-
lhorando no decorrer do período. TemperaHi'a:
Em declínio. Ventos: Do quadranle SdJ, l-ia-
cos. Visibilidade; Moderada a boa.

CAPITAL:
BRASÍLIA — Tempo: Bom com nennlnsl-

dade Temppratura: Estável ao Noite, <> enx\
elevação ao Sul. Ventos: Do quadrrnte l_.1t »
Norlc, fracos. Visibilidade: Boa.

Cliiua internacional
Temperaturas (cm graiis cenlijfrados)

o condições atmosféricas nas úitim.ií '-_

horas:

Mínima Má\iiuu Trm)i<i
Roma 19 20 Nublado
Paris 14,6 20 Nublado
Londres 13 2. Enrolai fldo
Amsterdam 2:1 25 Encoberto
Bruxelas 12 2n Ensolarado
Madri 11 21,0 Ensolarado
Moscou 11 li! Nublado
Estocolmo 17 2!) Ensolarado
N. York 20 ..0 Chuvoso
San Francisco II 10,0 Claro
Los Angeles 14,4 25.5 Ciai o
Chicano 22,2 27,2 Nublado
Tóquio 18,5 20,8 Chuvoso
Hong-Kong 20 32 Bom
Buenos Aires 5.1 14.1 Cloro
Montreal 10,4 28.9 Nublado'
Honolulu 2.'i,9 31,1 Nublado
Toronto 17,7 28,3 KubJado
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Diário do Prado

Juca volta bem e vai ser testado nos três quilômetros

Juca reaparece esta semana
Juca foi inscrito no grande prêmio

Jockey Club Brasileiro, prova que en-
cena a tríplice coroa do turfe cario-
ca. 0 filho de Zuido vai enfrentar, en-
tre outros, a craque Elamiur, sendo
esla a primeira vez que vai medir fôr-
ças com a esplêndida filha de Xaveco.
E esta carreira para Juca é de suma
importância, pois ela representa o tes-
te definitivo para sua participação no
Brasil, a ser corrido em agosto-

Teste final

A ausência de Juca das eliminató-
rias já realizada para a maior prova
do turfe brasileiro, causou certa apre-
ensão- Depois daquela volta triunfal,
verificada no Gervásio Seabra, quan-
do venceu com autoridade, demons
trando estar recuperado, era de se
esperar sua presença nos dois qui-
lômetros do Frederico Ludgren ou na
milha e meia do Presidente Vargas.
Mas o defensor do Stud Peixoto de
Castro desertou da primeira e nem
chegou a ser inscrito na outra, per-
dendo, assim, duas boas oportunida-
des de aprimorar sua forma, pois é
cm carreira que iTm animal adquire o
pguerrimento necessário e não cm' exercícios fortes como Juca vem fa-
tendo.

fi possível que Juca tenha fugido
desses compromissos por não ter che-
gado ainda ao ponto desejado por seus
responsáveis, o que parece ter conse-
gtiido esta semana. Mas convém lem-
Brar que o filho de Zuido, apesar da
brilhante campanha q\ie vem produ-
zindo nas pistas, ainda não atuou num
percurso superior à milha e vai rea-
parecer agora em três quilômetros,' sem ter, sido testado nas distâncias
intermediárias.

Sendo um corredor de raras qua-
.idades é possível que Juca aprove
neste teste decisivo para o Brasil. Pre-
parado êle está, pois possui diversas
passadas fortes na volta e nos dois mil
e quatrocentos metros, mostrando
progressos a cada exercício realiza-
do. Assim, Juca mostrará esta sema-
na se tem ou não condições para to-
mar parte na competição internado-
nal do primeiro domingo de agosto.

Bom exercício

Preparando-se para o "GP Jockey
Club Brasileiro.", Juca trabalhou na
manhã de sábado, dia em que a raia
estava agarrando um pouco, impedin-
do marcas expressivas nos relógios.
Mesmo assim, deixou impressão favo-
rável pois registrou 207s nos 3.040,
com 135s na derradeira volta, ponto
ende começou a render mais, já que
largou muito contido por seu piloto.
Fechou a milha em 104s e arrematou
em 13s correndo bem, distanciando
um companheiro que encontrou pelo
meio do caminho.

Aprovado neste exercício, que foi
bom, Juca foi inscrito no "GP Jockey
Club Brasileiro", por vontade de seus
responsáveis que aproveitam esta pe-
núltima eliminatória para a grande
carreira, evitando o Dezesseis de Ju-
lho, que será corrido muito em cima
do "GP Brasil". Desta forma, com
um mês de antecedência, Juca poderá
ter seu treinamento melhor planeja-
do caso seu comportamento nos três
quilômetros desta semana seja satis-
fatório. Do contrário, ficará de fora
da grande carreira, desfalcando,
assim, a criação nacional que não está
muito forte para uma vevanche com
a elevage argentina.

Deu certo

Acertaram os dirigentes do Jo-
çkey Chio de São Paulo quando re-
solveram dar corrida na manda de
domingo. Conciliaram os interesses
dos turjisias com a da torcida pela
Copa do Mundo'* e conseguiram um
resutíado de 670 mil cruzeiros no
movimento de apostas,. A reunião
começou às 10 horas e acabou às 13
horas, tendo sido disputados sete
páreos, sendo dois para potros de-2-
nnos sem vitória, três para potrancas
de 2 anos sem vitória, um para cava-
los de 4 anos sem mais de 3 vitórias
e um para. cavalos de 5 anos, com 2
e 3 vitórias.

4_cowida-T)ãIèi. como experiên-
cia e mostra que, em condições ex-
cepcionais, os Jockeys Clubs podem
apelar para as reuniões matinais,
com sucessòi. .Afinal, se as corridas
noturnos dão certo, porque haveriam
de fracassar as matutinas, quando
tudo mais é favorável?

A vitória de Accost

Com sua vitória no Clássico Al-
fredo Santos, Accost confirmou a.»
esperanças de seus responsáveis e
demonstrou ser uma das melhores
potrancas da geração. Tudo indica
que não ganhou por acaso, pois em
sua campanha atuou nove vezes e
nunca chegou descolocada. É ver-
dade que ainda não vencera uma
prova de categoria, mas já tinha da-
do muito boa impressão ao chegar
em quarto próximo, no clássico em
que Aíariiisa derrotara Taila. Com
o aumento da distância, Accost se
revelou, e acabou vencendo.

Diga-se porém a bem da verdade
que não foi nada fácil a sua vitória,
uma vez que teve de se empregar a
fundo para derrotar Luca. Esta teve "
alguns percalços e perdeu apenas por
cabeça. Além disso, Luca não pôde
ser desferrada devido ao estado da
raia e isso diminuiu o seu rendimen-
to. Segundo seus responsáveis, a ir-
mã de Zuido dijicilmenfe seria derro-
tada na grama leve. Em corrida de-
monstrott isso e não parece haver
dúvida de que estará entre as líderes
da geração.

Quanto à Taila e Marilisa, cre-
7iios que não voltarão a ter destaque
na turma, com o aumento de distãn-
cins. Taila anda demonstrou no do-
mingo e Warilisa confirmou apenas
sim qualidade de ligicira.

Idima, de ponta a ponta
idima foi a vencedora do Clás-

sico Erasmo T. de Assumpção,
disputado na tarde de sábado em
Cidade Jardim. Montada por J. Fa-

guitdes, a Jil/ia de Aíelody Fair tomou
a ponta e nela ficou até o disco, que
cruzou com dois corpos sobre Bi-
Campeã, vindo a seguir Candle, Je-
rusa, Cachachá, Olona, Ma vis, e Pa-
rapltoernalia.

Para os í .000 metros, na raia de
grama, Idima registrou o (empo de
59s3/10.

Na tarde de sábado, foram cor-
ridos nove páreos em Cidade Jardim,
com um excelente movimento de
apostas: Crf 1.033.579,50.

Favorita da Polia
Um potro pertencente ao sr.

Francisco Eduardo de Paula Ma-
chadò já é o favorito da Polia de
Potrillos deste ano, em Buenos Ai-' 
res. Trata-se de Taino, um filho de

>Court Harwell e Sudestada, adqui-
rido nos leilões de Pqlermo. O po-
fro~ç o líder da geração, tendo con-
firmado sua posição, recentemente,
ao levantar o Clássico Montevidéu.
Taino é irmão próprio da égua Ra-
fale a melhor de sua geração e uma
das' grandes corredoras argentinas
dos últimos anos.

Elamiur em forma

Elamiur, a provável favorita do
Grande Prêmio Jockey Club Bra-
sileiro, terceira prova da tríplice
coroa, que se disputa domingo pró-
.rimo na Gávea, trabalhou muito
bem em Cidade Jardim, na tarde de
sábado.

Montada por Clóvis Dutra, a
filha de Xaveco passou os três qui-
lômetros no tempo d« 208s. Teve
como spaning, nos 1.600 metros in-
termediários, o cavalo Major Vaso.
Para a idtima volta, a égua marcou
o tempo de 13Gs, com 70s os últi-
mos 1.000 metros.

Tendo em vista que sua forma
é perfeita, Elamiur aparece com
destaque no campo do Grande Pré-
mio de domingo. Ao disputar o GP
São Paulo, a égua demonstrou ser
uma corredora excepcional, obten-
do o quarto- lugar.para Scverus,
SherlQck e El frovador, correndo
muito no final.

El Flete ganhou
Em Porto Alegre, o cavalo El

Flete levantou 0 Prêmio Rodolfo
Klcy, a melhor prova da semana «o
Cristal, corrido na tarde de sábado,

já que no domingo não houve cor-
ridas por causa do jogo Brasil x
Itália. El Flete foi favorito e derro-
tou Abayot Zumbador, Bcl Belo,
Passarela, Rebelado e Pelotçnse.

Para os 1.400 metros, El Flete
marcou o tempo de 88s2/5.

Para a Venezuela

Mais sete animais brasileiros

foram embarcados para o exterior.
São êlcs: Major's Night e Coaralin-

da, para a Vene.uela, c El Scdiic-
tor, Aliado Zafimeiro, Ambassador

e Buril para o Paraguai. Estes úl-
timos vão para o reprodução, uma
vez que está fiavciido um movimen-
to turfístico mais intenso no Para-
guai. Vários criadores e proprielá-
rios pretendem impulssionar o turfe
em Assunção c nisso vão receber
apoio inclusive oficial.

MAIS TURFE NA PÁG. 23


