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l-o excelente resultado alcançado pela escola de
"^Academic-us do Salgueiro, numa prévia realizada
"'iBOPE
e divulgada pela TV-Tupi do Rio,' para apondo desfile na Presidente Vargas. As opi* campeã
-ai
unanimes ao apontar Salgueiro como a grande
P
do carnaval carioca..
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foram os pontos conseguidos por Mangueira e Império Serrano, que estão muito distantes da primeira
colocada. Hoje, os resultados oficiais serão anunciados •
os bambas de Salgueiro já estão preparando a comemoração pela reconquista do titulo, obtido pela Estação
Primeira de Mangueira nos anos de 67 e 68.
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Craques poderão levar a familia ao México

SM,
0 técnico do selecionado brasileiro, du"bolou" mais uma
unte os dias de carnaval,
Jas suas. Os jogadores casados poderão levar
einosa e lilhos para o México. Para isso, se-
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cesse, o tricolor passou a demonsIrar interesse pela sua aquisição.
"Timão",
O
por sua vez, não tleobstáculos à sua
colocar
sejava
400 milhões
exigiu
mas
venda,
Natel conLaudo
pelo seu passe.
cordou c o negocio foi efetivado.
O craque deverá agora firmar
compromisso com o seu novo clube nos próximos dias e poderá
estrear contra o próprio Corinlians. (Seção de Esportes)
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de, concedendo-lhes
mo a maioria dos
composta de homens
que o técnico pensa

S. Paulo, 5,a-feira, 20 de fevereiro de 1969
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controlar os seus comandados, a fim de que
estes se apresentem fisicamente perfeitos por
ocasião dos jogos. A forma em que João colocou o problema, está na secção de esportes.

Inquilinato
'—.
RIO, 19 (Meridional)
O estudo sobre a reformulação cia Lei do Inquilinato, elaborado por técnicos do Ministério do Planejamento devora ser assinado ainda esta semana, pelo presidente Costa e Silva. A reformulação visa
a diminuir através da alteração de alguns artigos, o ônus atribuído aos locatários, com a série de impostos arcados por este.-;, muitas vê_es ultrapassarado o próprio aluguel.
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acertaram:
Edson tricolor
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Aos quinze meses dc casados,
os dois jovens já não conseguiam
Dorival da Silva,
viver juntos.
aos 22 anos de idade, era um boA esposa não
mem desiludido.
era a niulber com que ele tanto sonliura. Nem mesmo o nascimenlo dc um filbo conseguira afastar
os problemas conjugais. E Pahnira Ferreira da Silva, 20 anos, só
se preocupava com passeios c «liversões. Teve a coragem «le deixar a criancinha em casa, sozinha,

para pular no carnaval. Mas isto
custou-lhe a vida. Foi ontem,
quarta-feira tle cinzas. Dorival a
assassinou impiedosamente. Com
uma chave de fenda deu-lhe golLevou a cnanpe sobre golpe.
"Tome
conta
disse:
c
à
vizinha
ça
«leste inocente. Acabei de inalar
Dorival (foto
minha mulher".
A mulher,
abaixo) está preso.
O segundo filho
no necrotério.
nasceria em breve.
(Ultima pa-

gino) •
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tempo para passear. Cojogadores convocados c
casados, deduziu-se logo
em usar as esposas para
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Palmira morreu
porque nao
arava em casa
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Fundador dos Diários Associados: ASSIS CHATEAUBHIAND

Ao contrario do noticiado por alguns jornais desta Capital, o governador
Abreu Sodré não assinou, ontem, o decreto-lei que disporá sobre aumento
ie vencimentos do funcionalismo publico estadual. O chefe do Executivo de«ti tomar essa medida somente na, próxima segunda-feira, de acordo com a
nu oficial distribuída hoje pelo Serviço Oficial de Imprensa.
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rão reservados "chalés" no local da concentração, onde os craques permanecerão hospedados com a família. Quanto aos solteiros, Saldanha pensa em oferecer-lhes maior liberda-

Barnabês. 2.a

Laudo Natel e Wadi Hclu enloniriiriiin-M- oiilcm nu escritório
foiim amigo comum c discuti"m o caso Edson . Este ficou «le*
jilivniiiciilc resolvido, já que o
ffKwciUc corintiano concordou
'om a sim transferencia
para o
sabe, o
Coiiforiue
se
!?Paulo,
,rai|iii' eslava im-ompatibilizado
Ifalvinegro do Parque São Jorge
'«everin ser colocado à venda
pe'"tliilip. Ames
isso
aconteque
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Desidratação: espantalho das crianças
O calor em ascensão, como de outras vezes, traz
como corolário, sensível aumento nos casos de desidratação infantil. Crianças de 0 a 2 anos de idade são as
mais atingidas.
Os postos de hidratação — felizmente os há espalhados pela cidade, embora ainda insuficientes para todo atendimento — não têm mãos a medir. A maioria
possui sala pafa internamento dos casos mais graves,
com a media de 20 leitos. Estão, atualmente, superlotados. E os pais, filhinhos esquálidos nos braços, não
param de bater às portas desses postos, cujos médicos
não têm descanso.
As mesas de emergência, para hidratação, onde a
criança recebe soro e muitas vezes, quando o caso é
mais grave, sangue, também acham-se ocupadas. Isso
sem falar nr» pequeninos pacientes que voltam para

fechada
abusava im preços
Mtfceara
1m

litiMliíU

Só um embriagado no
: o guarda

RIO, 19 (Sucursal) — Apenas um caso de embriagues
foi constatado"Alcool-Mile",
pelo Departamento de Transito, que1 utilizou
durante o carnaval. O resultado
um aparelho
positivo foi conseguido no guarda-civil Milton Moreira Franco, que controlava o trafego na esquina das ruas Marquês
de Pombal e Frei Caneca, insultando os motoristas e desacatando autoridades. O Departamento de Transito informou
policial será expulso da corporação.
que o "Alcool-Mile"
é um aparelho de fabricação Inglesa, no
O
o
qual suspeito de embriagues sopra num pequeno saco piastico.
Ao menor teor alcoólico no organismo, o aparelho
acusa e determina sua intensidade.
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José Roberto Ramos é o comentarista Internacional da Tupi e, portanto, o responsável pelas Informações esportivas do exterior. Sabe tudo só*
bre os campeonatos de fora, situação dos jogadores brasileiros que atuam em outros paises, etc.
Além dessa atividade, tem sido prestigiado também como comentarista de futebol, atividade onde
está inteiramente à vontade. Fora do esporte, sua
especialidade é a organização de concursos de beleza, sendo dos maiores conhecedores do assunto,
no Pais.
José Roberto Ramos forma com Manoel Ra*
mos a dupla mais bem Informada do esporte, um
cuidando das atividades no Brasil e outro da?
disputadas que se realltam no exterior.
Ao reformar contrato com a Tupi, êle observa
"Nas Associadas, sinto-me em casa. Von procurai
dar o melhor dos meus esforços para que nosse
serviço informativo Internacional, ji consagrado
seja cada vei mais eficiente".

RADIO TUPI
1040 KHZ

em primeiro lugar, o ouvinte
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Morma Agraria sai
na próxima semana
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católico se inlNa quarta-feira de Cinzas, pelo ritual"Quaresma".
Sua
cia um periodo de penitencia, chamado
duração é de 40 dias e corresponde ao espaço de tempo em
cristão caminhou pelo deserto em busca da
o
que
"Terra povo
Inicio deste periodo era até então,
Prometida".
comemorado nas manhãs da quarta-feira, após os três dias
de carnaval, num ritual em que é colocada uma cruz de
cinza na tcsla de cada católico. Algumas igrejas, no entanto, modificaram este velho costume e passaram a fazer
a distribuição de cinzas, em missa noturna, logo após o encerramento do expediente comercial. A medida é dada no
sentido de favorecer aos fieis, destas comunidades que somente podem comparecer à sua igreja, após o expediente. Um grande numero de igrejas continuou seguindo o
tradicional sistema, enquanto que outras, entre elas a de
Santa Ifigênia, modificaram-no.
As cinzas, de acordo com o ritual, tem o sentido da
e, o individuo ao recebê-la está demonstrando
.penitencia
'o
das faltas cometidas,
firme propósito de se penitenciar"Quaresma"'.
durante o periodo que antecede à

(Umo)

Compra de Receitas
do AÇÚCAR UNIÃO

"Cozinha
A
Experimental União", da Cia. União dos
Refinadores, dispõe de sala especial para a seleção de
receitas e de duas amplas e modernas cozinhas com qua"Brastemp".
tro fogões

mW

RECEITA ADQUIRIDA POR NCRS 100,00:
"BAVAROISE"
DE ABACAXI, Derry Zedan Vieira, Agencia Postal de Santa Barbara do Rio Pardo, Estado de
São Paulo.
RECEITAS ADQUIRIDAS POR NCRS 20,00 CADA UMA:
TORTA TRÊS SABORES, Antonia de Castro Olivencia, rua
Cipriano Barata, 1.888, Capital;
BISCOITOS FINOS, Maria José Alves, Sub-Prefeitura de
Santo Amaro, Rua Bartolomeu de Gusmão, 149,

Capital;
PUDIM DE VERÃO, Maria do Carmo Tobias, Caixa Postal,
301, Assis, Estado de São Paulo.
ROSQUINHAS DE
Rua Joaquim
São Paulo;

CHOCOLATE, Josefina de Medeiros,
Rondina, 621, Agudos, Estado de

SURPRESA DE NOZES, Lydia R. Marcello, Rua 7 de Fevereiro, 994, Catanduva, Estado de São Paulo;

Isto, porque de acordo com o evangelho da quartafeira de cinzas, a "quaresma" deve ser vista como uma caminhada. O caminhe» a ser percorrido é cheio de dificuldados, mas, conduz á remissão. Deve haver plena convlcção do que nos propomos a fazer, não bastando por
isso, apenas se apresentar para receber as cinzas. Estas
só podem ser dadas, durante a solenidade em que o ritual
é feito cm conjunto. Fora do conjunto perde o sentido,
motivo pelo qual, mesmo os que correram para alcançar
a cerimonia e não lograram o seu intento, não puderam
fazê-lo na sacristia, como desejavam.
E O que se viu ontem à noite, na Igreja de Santa Ifisaindo
genia foi digno de nota. Muita gente.muita mesmo, "cinzas"
do serviço e para lã se dirigindo, a fim de receber
e participar do ritual. Velhos, jovens e até crianças acomnuma fila de mais de duzentos pespahhádas de seus pais, "obrigação"
de católico e iniciaram
soas, cumpriram sua
"quaresma",
dentro do mais rigido ceria' penitencia da
monial.

nlma, mas com quoclente Intelectual acima da média, será resolvido pelos inspetorias seccionais do Ministério de Educação
e Cultura, instaladas em cada Estado da, União.
Aqui em São Paulo, encontra-ísc a IS á rua Álvaro de Carvalho, 48, onde poderão ser obtidas informações mais detalhadas sobre o assunto.
Adianta-se, porém, que, em reunião da semana passada, o
CFE aprovou vários estatuto.* de universidades, destacando-se
o da Universidade Federal do Ceará, que já consagram o principio do aproveitamento escolar para qualificação própria désses jovens alunos, nos respectivos órgãos colegiados.
UM CASO EM PAUTA
Em virtude das novas decisões o caso da menina Vera Lucia da Silva Oliveira, que causou tonta controvérsia, já, foi encaminhado a Inspetorla Seccional da Guanabara, pioí.a Maria
Pereira de Souza. A referida aluna, com nove anos de idade,
fora aprovada no exame de admissão no Instituto Lafaiele, naquela cidade. Na documentação entregue pelo pai cie Vera Lucia ao chefe de gabinete do Ministro du Educação estão incluidos dois atestados. O de uma perita do Instituto de Psicologia
da PUC afirma, com base na aplicação do teste Weschlcr Intelligence Scale for Childrcn, que ela possui quoclente intelectual 138, muito superior à média.
O outro documento, passado pela diretora do Instituto Lafalete, prof.a Celestina Eugênia Dutra Klein, afirma que
o
estabelecimento "efetuará
tem um Serviço de Coordenação e Orientação
Educativa, que
os trabalhos especializados de acoinpanhamento à educação da menor".
Aguarda-se, agora, a decisão final da Inspetorla Seccional
da Guanabara para o aproveitamento de Vera Lúcia de acordo
com o seu QI, impedindo, assim, que fique vegetando em estudos e formas educacionais para ela superadas.
Existem, como é sabido pelos técnicos rie educação, lnúmeros casos semelhantes ao dessa menina que merecem justo
atendlme/ito. E, por certo, tc-lo-ão em seguida de acordo com
a recente decisão do MEC.

DOCINHOS DE NOZES E CASTANHAS DÒ PARA', Clélia
de Campos Cruz, Rua Ajudante Albano, 559, Piracicaba. Estado de São Paulo.
As pessoas referidas, residentes nesta Capital, deverão dirigir-se ao endereço abaixo para receber as importancias a que fazem jus, a partir do dia 3 de março
vindouro. As residentes no Interior, ou em outros Estados, receberão comunicado postal.
COZINHA EXPERIMENTAL UNlAO — Rua Oscar
Freira, 1.463, Ttl. 80-1600 — São Paulo.
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Rio: motoristas
fogem dos ônibus
RIO, 19 (Sucursal) — As 59 empresas de transportes coletivos da Guanabara, resolveram, em assembléia realizada no Sindicato dos Proprietários de Erapresas, restabelecer a gratificação dos motoristas e cobradores de ônibus quo trabalharem snte dias sem nenhuma anormalidade.
Essa gratificação havia sido suspensa desde o dia
(1 de dezembro, o que causou sério problema para os
empresários. Os motoristas, sem o incentivo da sratificação e com a série de medidas punitivas postas em
prática pelo Serviço de Trânsito — inclusive prisão na
Ilha Grande — estavam deixando os ônibus para trabalhar em caminhões, taxis, carros particulares e ônibus interestaduais. Somente a Companhia de Transportes Coletivos, do governo estadual, já estava com mais
de 200 veículos parados em sua garagem por faltado
profissionais.
"BIFE"
A gratificação ora restabelecida pelos patrões,que
era conhecida entre os motoristas e trocadores com o
nome de "bife", será agora de quarenta cruzeiros to-'
vos por mês, para motoristas e vinte para trocadores,
pagos semanalmente. O motorista ou trocador que incorrer em qualquer falta, por menor que seja, perde.rá o direito ao recebimento. Uma simples reclamação
de um passageiro à empresa resultará na perda do "bife". Os motoristas, mesmo assim, não estão satisfeitos,
pois acham irrisória a importância cie lu cruzeiros por
semana.
O presidente do Sindicato dos Proprietários de Empresas em Transportes Coletivos do Estado da Guanabara, sr. José Augusto Correia, informou á reportagem
dos seus companheiros, em tornar a psque a decisão
gar o "bife", íoi unânime, conseguida pelos próprio!.
motoristas, sem interferência do sindicato cios erapregados.
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dos jornalistas
Estão marcadas, para os dias 15 a 17 de abril próxi:
das 8 ás 20 horas, na sede, na rua Rego Freitas, 530, soW
loja. nesta Capital, as eleições rie renovação da diretoriag
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de 8»
Paulo. O edital de convocação saiu publicado no DO- •'
Estado, no dia 15 do corrente, dando ptazo de 15 dias F'-1
o registro de chapas.
Os candidatos terão de organizar suas chapas em Hj
vias. com as declarações previstas na legislação vigente, p*»
a diretoria, conselho fiscal e delegados junto a Federai'
Nacional dos Jornalistas Profissionais, com efetivos e w
plentes. Cópia do edital está afixada na secretaria co W
dícato.

Admitidos novos membros
na Ordem do Rio Branco
BRASÍLIA, 19 (Sucursal) — O presidente Costa • Silva
admitiu no Quadro Suplementar da Ordem de Rio Branco, o
médico Marcolino Candau, diretor-geral da Organização Mun»
dial de Saúde, o ator Procópio Ferreira • a pianista Guiomir
Novaes.
*

Prefeitura do Distrito Federal
S.V.O. — NOVACAP
Comissões Permanentes de Concorrência

TORTINHAS FRANCESAS, Dalva F. Greco, Rua Martim
Francisco, 93, Santos, Estado de São Paulo;
TORTA DE CHOCOLATE, Maria Stella L. Slati, Rua Guilherme da Silva, 345, Campinas, Estado de São Paulo;

O Presidente da Republica deverá permanecer em Pe.
tropolis até o próximo dia 28, quando irá a Itaborai inàu«_.
rar o novo sistema de comunicações via satélite.
Em março próximo, o Presidertte Costa p Silva irá ao Rjo
Grande do Sul e de 24 a 28 do mesmo mês instalará o g..
vérno federal em Curitiba.
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Cinzas à noite em algumas igrejas

Damos, a seguir, o resultado do 254.0 julgamento
para a compra de receitas, correspondente à primeira
quinzena do corrente mês:
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à enfermaria instalada em amplo salão com 25 néãubnr.
leitos coloridos, onde se encontram os dòentinhos ín
dos estão com pacientes. Disse-nos a médica qua JL
muitas as criancinhas que voltam uma ou mais v.zi
com outra desidratação depois de terem retornado 2
lar com alta. E isso porque, apesar de prevenidos i>
aconselhados, os pais descuidam-se da alimentação
sadia e higienicamente preparada, bem como de dar
lhes água fervida ou filtrada. Mostrando o livro „
anotações esclareceu que, ontem atenderam 41 (j_sj.
dratados, numero esse, em média observado para 0atendimentos nos últimos dias, em que a temperatura
atingiu a mais de 30 graus.
Na Santa Casa de Misericórdia, domingo ultimo
das 39 crianças socorridas, 5 ficaram internadas. uas'
há dias piores, quando esse numero sobe a mais _.
uma centena.

RIO, 19, (Sucursal) — O ministro Hélio Beltrão, do R.
nejamento, informou que na segunda ou terça-feira próximas
deverá encaminhar ao Presidente da Republica os trabalhoque vem desenvolvendo sobre o novo projeto de ceforraa
agraria. Acentuou que haverá alguns atos importante-- ...
guidos de princípios gerais já divulgados.
No seu despacho com o Presidente, disse o ministro q..
foi dedicado inteiramente a estudos da politica econômica do
governo, acentuando não ter competência para fornecer de.
talhes. Também, que está reexaminando a acumulação de car.
gos públicos, e essa questão deverá ser debatida com o Pre.
sidente, no seu próximo despacho.
COSTA ATÊ 28

De há muito, psicólogos e pedagogos vêm-se preocupando
com a situação dos escolares superdotados. Sua condição de
portadores de Q.l. acima do normal coloca-os em nível de cscolaridade de, até agora, difícil enquadramento em classes cofato, sempre focalizado pelos técnicos do ensino púniuns. O"particular,
acredita-se que, afinal, tenha solução, E' o
blico e
que se deduz do recente decisão do Conselho Federal de Educação.
SOB RESPONSABILIDADE DAS INSPETORIAS
SECCIONAIS
O presidente da Câmara de Legislação e Normas, do Conselho Federal de Educação, padre José Vasconcelos, esclareceu
que a matricula, no ginásio, dos candidatos sem a Idade mi-

NOVO CONTRATO
NA TUPI
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Esclareceu-nos o médico Luiz Magano, chefe da
equipe de.plantão, que o movimento, nestes últimos
dias, dobrou. Chegaram a atender cerca de 170 novos
pequeninos desidratados, em 24 horas. Os 20 leitos
uma
para internamento continuam ocupados. Quando O fato
criança tem alta já há várias aguardando a vez.
foi confirmado pelo médico Francisco De Fiori, chefe
da equipe de Pediatria.
A situação é semelhante nos demais postos dos
bairros, com ligeiras modificações.
NA A. S. DO PALÁCIO
Após termos percorrido alguns postos de bairros
rumamos para o centro. Dirigimo-nos à Assistência
Social do Palácio do Governo, cujo Posto de Hidratação
tem por madrinha dona Maria do Carmo Abreu Sodré.
Fica à Rua Guaianazes, 1.068. Recebeu-nos a médica
plantonísta, sra. Helena Aparecida Oliveira. Levou-nos

Decidem inspetorias do MEC
sobre escolares superdotados

JOSÉ ROBERTO
RAMOS

Am\
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Abusava noa preços e teve o seu estabelecimento fechado. Trata-se de Manuel Gil dos Santo3 Monteiro, português, casado, 40 anos de idade, proprietário da mercearia
Monte Cario, situada a rua Mario Ribeiro 835, no Guarujá.
Ontem, o negociante foi ouvido na delegacia paulista
da SUNAB pelo chefe da Procuradoria sr. Mario Polito,
Encontrava-se à disposição do órgão controlador desde sabado e após o depoimento foi encaminhado à Policia Federal para as medidas cabíveis e previstas no Ato Institucional n.o 5.
A mercearia em questão foi interditada às 10 horas da
manhã de sanado, por ordem expressa do delegado da
SUNAB em'nosso Estado, sr. Vespasiano Consiglio, que se
encontrava no Guarujá. A fiscalização verificou que na
«Monte Cario» tudo era vendido mais caro e que as portarias estabelecendo margens de lucro não eram respeitadas. A manteiga, por exemplo, pacote de 250 gramas que
devia ser entregue ao.publico por NCr? 1,45 era cobrada a
NCrÇ 2,00. A Portaria que estabelece margem de lucro de
20% ali era letra morta,
A mercearia continua fechada. O seu movimento no
mês de janeiro foi de 300 milhões antigos, dos quais 120 de
produtos nacionais e 180 de estrangeiros. Manuel apelou às
autoridades no sentido de conseguir a reabertura da casa,
porém, em vão. E' o primeiro punido por escorchar os veranistas na orla marítima. Prejudicava também a população local. Outros também receberão severo corretivo porque a fiscalização da SUNAB continua ativa na Baixada
Santista,

è
t»
•

/ casa com prescrição medica de tomarem soro por via
oral.
RONDA PELOS POSTOS DE HIDRATAÇÃO
A reportagem, em equipe, saiu, ontem pela manhã,
realizando uma ronda por alguns postos de hidratação
da capital, buscando os mais procurados pela população.
í"
No Ipiranga, a Clinica Infantil, à avenida Nazaré,
esquina da rua Ribeiro do Amaral, é bastante procurada. Note-se que no dia 10 deste mês 93 crianças desidratadas foram ali atendidas. Nossa informante, encarregada do setor, doha Dulce de Oliveira explicou que
dificilmente temísatisfeito às solicitações. As 24 caminhas de internamento estão ocupadas e o numero de
atendimentos é sempre vultoso.
Entretanto, pior é a situação no Pronto Socorro
Municipal do.Ipiranga, no rua Xavier de Almeida.

AVISO
Concorrência publica no 002/69-CPC-2, para ampliação
sob o regime de empreitada por preço global, do reservatoric R-2, situado no Plano Piloto de Brasília — Distrito Federal.

*

Chamamos a atenção dos interessados para o edital de
concorrência publica, pára ampliação sob o regime de empreltada por preço glebat. do reservatório R-2. situado no Plano
Piloto de Brasília — Distrito Federal, a ser realizada às 15,00
horas do dia 17 de março de 1969. na sala das Comissões Permnner.tes de Concorrência da Novacap, no 2.o andar do "Eisedificio-sede da Companhia, conforme edital publicado no
trito Federal" — órgão oficial io Poder Executivo do Distrito
Federal, em 13^ie fevereiro de 1969 (n.o 24», paginas 20. 21 e 22.
Brasília, M de fevereiro de 1969
Eng. JORGE GC.VZ4LO BARRETO BUITRAGO
Presidente das Comissões Permanentes de Concorrência
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Foram admitidos, ainda, no quadro suplementar da
Ordem, as seguintes pessoas:
— O vice-mlnistro das Relações Exteriore« <j3lG"'íc0.jíi
Gil Artur Gonzalcz Solls e o chefe do Departamento «w
nismos Internacionais da Chancelaria Panamenha, JU"i
rélio Castrellon Adames, no g:au de grande "'1C,?,: *Liíti
oficial, a pianista Guiomar Novaes, o ator Prwopio rw ^
diretor da Fábrica de Ferramentas Bclzer S.A.. V'"or 5"j£
o engenheiro William Carey Johnson, o proíeHOT.»» -^
sidade de Takuschku. Tóquio. Haeemu Niihio. a
tron"^
Feigl. o vice-presidente da -Into.natior.3l Baíic ^"""livC-f
poration", em Nova York, Richard Sieere Al**». o" dirttíp
•
do Exército brasileiro, Hugo de Sá Campeio Filtro,
3
presidente da Casa do Braíil cm Londres. João "". p-is
Silva, o curador chefe do Museu Nacional do A!^L^Cf
da "Smithsoian Institulion" cm Washingion. ^'SllL^d
ber. o Jornalista Ernie Pereira, o co-dircíor da •••«- 0 -_¦
Economic Devclopment Group Ltd'\ James CyrU "TS $
sidente das Industrias "Ramnas Bruks Ab'. "a
„ n^
Von Kantzow. o dentista Damaso e Ulloss Gallarao. jJ^-,;,
na Universidade da Califórnia. Morris Asimow, o» ^
aporentado do Departamento de Eslado norte-arw'£*;-,.,.,..
Westcott Venncll e o funcionário aposentado oo """«fc-i
Rendas Inte.nas do Departamento do Tc?miro n<
Ralph S. Scott.
No grau de comendador, o antigo consJlicm ^g
Baixos em Sáo Pau!o-SP. Tajark Asudere M««»|^Tb*»-,
cavaleiro, a funcionária aposentada do MRE. .¦»"' {.,.<«• *
oficial de chancelaria do MRE. Carlos C^SH^O»*"^
Couto, o diretor e proprietário do diário e rad.o
„;.-_>
Iquitos-Peru. Fernando Reategui Scavino. o P^*ÍUj_ Cag
de espanhol e português na Universidade ò*JÇ°'"Jl- ét -|
L. Hulet. o presidente de -Haicun Júnior **';!. cSaíW»*
Wawr, Pennsvlvania. Michael A. Duzy e o «0B
Buell. do *-Brazilian Institute of PriladtípB-' •
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SODRE: GOVERNADORES COESOS
PARA FORTALECER REVOLUÇÃO
sua esposa, dona Maria
n ffovernador Abreu Sodré e manhã
"f
a São Paulo, viapela
regressaram ontem
""^''Argentina", da "Moore McCormack'', que encosI
armazém 16, das Docas de Santos, às 7 horas. Mas
T?,°*renta minutos depois a escada foi posta e por ela
1 'm autoridades e jornalistas, os quais rumaram até
'"'"'taurante do navio branco, onde o casal acabava de

%^%>vSV

'"""ns? Abreu Sodré e esposa, cortezes, levantàrám-se
acolher os que lhes iam dar as boas-vindas. Ambos
Pfvam queimados do sol, envergando, ele, roupa clara, e
tvestido branco.
PALAVKAS DE DONA MARIA DO CARMO
a esposa do governador voltava de uma viagem aos
a recebê-la, em Salvador, o goverUnidos*-. e -•J-lteve— «In****.*-.*^*-*
r\ *-*-. 1*. rt r* <**
nr,rfl*1ts ***. j*.
a seguir,
no vinstin
navio
viajando ambos,
, Abreu Sodré,
•Argentina", que parou dois dias no Rio, depois naveganÍ0!)Dona
Maria do Carmo disse que a sua viagem à Repufoi muito.boa.
Esteve na Escola Perkins
Nprte
do
Hica
iSenVèiTer), de Boston, tentando estabelecer um con«ilo ali com o hospital que instalou e eestá aberto já, em
mudos.
do Sul, para cegos, surdos
ÜCaetano
_. "Dentro de dias chegará o material que encomen,, Mompanhado de um técnico. Conseguir, igualmente,
que começará em agosffis bolsas de estudo para este ano,
aquela instituição é
i! 0 numero de pedidos para cursar
Unidos como de
tenso tanto de interessados dos Estados
da Europa. Deram-me
ffitràs partes do mundo, sobretudo
é única, no seu ge«oue lhes Pedi- Porclue a nossa escola natureza
do ensino
IL na America do Sul, sendo que a
cada grupo de oigpecializado exige uma professora para
Oque emocionou até às lagrimas, dona Maria do Car. Ai,reu Sodré foi ver, na Escola Perkins, duas moças de
cegas, surdas e mudas, fazendo o curso universi21 anos, "Aquilo
foi, para mim, um clarão de fé e de estario.
perança".
FORTALECIMENTO DA REVOLUÇÃO
0 governador Abreu Sodré, por sua vez, declarou aos
jornalistas que ficou um dia e meio em Salvador, tendo tido contatos politicos com o governador baiano, sr. Luís
1 "Nos encontros que tivemos verifiquei uma grande
rótonia quanto à responsabilidade que cabe aos governa-
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A sra. Abreu Sodré de branco, o governador de São Pau lo de terno claro, ambos tostados de sol e sorridentes:
"Argentina"
assim desceram do navio

Lino quer tirar
MDB do marasmo

São Sebastião já
tem novo prefeito
Foi recebido, hoje, em Palácio, pelo governador
Abreu Sodré, o sr. Mansuetto Pierotti, novo prefeito de São Sebastião, nomeado pelo Chefe do Executivo, por decreto da semana passada.
O governador e o prefeito palestraram durante
5) minutos sobre temas administrativos de São Sebas£ão, entre os quais a situação da Prefeitura local, enIrosamento entre o Estado e o Municipio, poluição
ias praias da cidade e a estrada São Sebastião-Cubatão, a ser construída por convênio, entre o Governo
Estadual e a Petrobrás.
Sobre o novo prefeito, afirmou o governador:
"Escolhi
para São Sebastião um prefeito capaz,
honesto, corajoso e revolucionário.- Acertamos hoje
várias providencias administrativas em beneficio daqucla comuna e de sua população. Vamos lutar para
que São Sebastião, como o Litoral Norte, em geral,
se integre, em progresso e trabalho, definitivamente,
àcomunidade paulista".
POSSE
A posse do novo prefeito de São Sebastião realizou-se, ontem, às 16 horas, no salão nobre da Secre-
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dores para o fortalecimento do processo revolucionário brasileiro".
.
O resto, foram ferias. Ferias de 4 dias e meio, a bor"Argentina",
com sol e piscina. Ao chegar ao Rio,
do do
continuou na piscina, saindo apenas uma hora, para ver
o Carnaval.
Reeditaram a viagem marítima da rainha Elizabeth
e do príncipe Philip?
— "De uma forma burguesa, sim..." — respondeu
rindo. A ultima vez que ele viajou de navio íoi cm 1956.
Mas sentiu, agora, que já não tem suficiente calma para
esse tipo de viagem. E está tendo vontade de viajar de
Iria i
avião, talvez ainda newe período do seu governo.
ii
ao estrangeiro.
Informou ainda que a usina de Ibitinga ja está com
em;
uma turbina êm funcionamento e será inaugurada,
"E' mais ¦
plena geração de energia elétrica, esta semana:
uma hidrelétrica que entra no circuito para o progresso;.
,
de São Paulo".
A essa altura, levantou-se da mesa em que tomava o
"breakfast"
o sr. Louia A. Komjathy, conselheiro inseu
ternacional dos Lions, saudando o governador de S. Paulo.
E o sr. e a sra. Hermann Cantor, norte-americanos, que
vieram ver o carnaval no Rio e ficaram amigos do governador e de d. Maria do Carmo, eram convidados pelo sr.
Abreu Sodré a sobrevoar, de helicóptero, o caminho do,
mar ao Planalto.
Só depois das 8,30 horas desceram do navio, ela em
primeiro lugar, seguida por ele. sendo acolhidos por paimas. D. Maria do Carmo recebeu rosas do moças e religiosas. E enquanto ela se dirigia para o Guarujá, ele, da
carro, encaminhou-se para tomar o helicóptero, no aeroporto de Santos. Mas o helicóptero não estava ali, pousara no Guarujá. E o seu carro negro tomou esse rumo,
sem que o governador perdesse o bom humor.
Como o sr. Abreu Sodré gentilmente acedeu em trazer-nos no seu helicóptero, no qual viajaram, entre outros o casal Hermann Cantor e o sr. Mendonça Falcão,
ouvimos, no percurso do automóvel, a sua conversa com
a filha, Maria do Carmo. Passando-lhe a mão nos cabelos;
atados, e enlaçando-a no seu abraço, quis saber do resul-.
tado dos seus exames no clássico. Ela respondeu que ainda não sabia. E contou-lhe que estava sem dormir, pois
dansara sem parar, com as amiguinhas, das 11 da noite
às cinco da manhã.

taria da Justiça, com a presença de altas autoridades.
O sr. Luís Francisco da Silva Carvalho, titular
da Pasta, em nome do governador Abreu Sodré, deu
posse no cargo de prefeito ao sr. Mansuetto Pierotti.
A transmissão do cargo acontecerá no próximo sabádo, naquele municipio.
da Justiça,
Falou, na oportunidade, o secretario
"aquela cerimonia
sr. Luís Francisco, dizendo que
assumia características de transcedental importância,
por ser aquele o primeiro prefeito a ser nomeado pclo governador Abreu Sodré''.
"não se
Agradecendo, o novo prefeito disse que
afastará dos princípios que deram ao Brasil, sob o impulso de uma causa santa, a orientação de administrador com trabalho sério e com dignidade, condições
fundamentais à jornada de qualquer homem de negocios públicos. Com a ajuda do governador Abreu
Sodré, que encarna as virtude dos nossos antepassados e por isso realiza uma gradiosíssima obra de governo, farei na cidade que vou governar, a politica
da administração". s.

conservando a preliminar de que vê com simpatia todas
as iniciativas a respeito. E frisou:
"Estamos acompanhando com simpatia democrática
|
toda e qualquer iniciativa de restabelecer o dialogo inferrompido. Sempre que há dialogo há possibilidade de
resultar alguma coisa positiva".
No tocante aos projetos de reafirmação do MDB como
instrumento de oposição, o senador sublinhou:
"Estamos condicionados ao governo revolucionado
E enquanto ele não regulamentar o funcionamento da vida
politica nada poderemos fazer''.
PRAZOS
Passando a outra ordem de considerações, mas dentro
do mesmo problema, o presidente do Partido oposicionista
expressou sua preocupação pela reorganzação da vida parlidaria, lembrando que a ô de maio, próximo encerra-se o
prazo para a filiação dos que queiram participar das eleições dos diretórios municipais, aos quais caberá a tarefa
regionais, em pleito previsto para
cie eleição dos diretórios
'julho.
o quarto domingo dé
"Em vista da falta de regulamentação hem.a ARENA
nem o MDB se sentem em condições de tomar alguma
medida nesse sentido, pois, apesar de estarmos a 60 dias
do prazo fatal continuamos a aguardar que o governo rcgulamente a questão por meio de decreto-lei ou ato compleméntar".
DESCONHECE
Por outro lado, o presidente ria ARENA paulista, também não quis fazer apreciação sobre a missão que se atribui ao senador Dinart Mariz de promover a reabertura do
dialogo governo-cíassci politica, sob a alegação de quo nada conhece a respeito. Não obstante, manifestou seu ponto de vista pessoal de forma lacônica.
"O dialogo nunca devia ter sido interrompido".

O presidente regional do MDB, senador Lino de Maltos, está com viagem marcada a Brasília e ao Rio para a
próxima sexta-feira, a fim de retomar contatos informais com os dirigentes do seu partido em torno da realidade politica brasileira. Em Brasília pretende avistar-se
com o seu colega Aurélio Viana e no Rio com o presidente
nacional do MDB, senador Oscar Passos, tendo cm vista
o exame de providencias que possam ser colocadas em
pratica no sentido de arrancar a agremiação do marasmo
em que se encontra desde a promulgação do novo Ato
Institucional.
Em conversa com a reportagem, ontem, o sr. Lino
de Mattos voltou a afirmar que qualquer iniciativa da
oposição está condicionada à anunciada reformulação que
o Governo pretende introduzir no organismo político nacional. Entende, com efeito, que, diante disso, o MDB
deve preservar a posição de expectativa que adotou desde o dia 13 de dezembro, à espera de providencias na arca
governamental.
DIALOGO
Sobre a informação de qtie o senador Dinart Mariz
estaria credenciado a coordenar os entendimentos, no
ainbito da ARENA, objetivando o restabelecimento do
riiaiogo entre o Governo e a classe politica. o sr. Lino
de Mattos esquivou-se dc comentários aprofundados,

Estado de saúde
de A6 inalterado
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Politicos admitem clima
conversações
a
propicio
BRASÍLIA, lí) — (Sucursal) — Durante o recesso das
festa carnavalescas, não houve
progresso nas conversas
"avisam
j»»".
ii reabertura do dialogo político, mus nada auto'"a a dizer
simque elas tenham sido malogradas
f'« interrupção que sofreram. Alguns ministros pela
passaram
"relax",
Marnaval em Brasília caprichando, porém, no
«¦lõnle tios
*rça-feira, problemas de governo. A estes juntou-se, na
"'oicando o vice-presidente, Pedro Aleixo, igualmente
a um descanso reparador.
™8uns parlamentares que se encontravam em Bmsi]• íoram surpreendidos
com certas exigências das autoda segurança e só conseguiram viaiír »i ?ncarrc8adas
is
de Passarem pelo crivo da identificação. Eram
U
"*°*. deputados
sofreram a punição da cassação dc
-««atos com a que
suspensão dos direitos politicos.
"'"o* das autoridades nio eliminou .porém, a persí*ct^
cn,en"-*l*-cnto. O lider do governo. Ernani Satte u
«WaSCm-s adiant;ir em revelações, está esperançoso de
•>le pro>:in.™ reunião do Conselho de Segurança Nacioa ,ase fIe P"n'ÇÕos na área Federal c possi-Íitar-Cerrará
;«tiaS Cm C0ncc,iuència a formação de uma base concre" retomada do dialogo.
^
vis^H cas-acões previstas são poucas, não alcançando uma
"'''."-Mo pelo dispositivo de segurança o chefe da
tjjj, CIV'I,
Rondon Pacheco, recolhido à granja do Ipc.

Procurador

preferiu não interromper as férias familiares, alheio aos
problemas politicos.
Não escondem os lideres do governo que, apesar dos
pesares haja um clima propicio às conversações. Tassada a fase das punições, os interesses do governo passam
ti concentra-se no trabalho de recuperação e construção
da ordem institucional. Esta preparação reclama do meio
civil, certos sacrifícios, mas está incluída na pauta prioritária do Presidente da Republica.
AlguA reabertura do Congresso não será a frio.
mas preliminares já foram estudadas e r.s soluções estão
em elaboração. Incluem, além de matéria constitucional,
certas inovações regimentais disciplinando u constituição
dc inquérito, pedidos de informação, climidas comissões
nação do "pinga-íogo", ele. Uma reforma vertical, de cima para baixo, como uma satisfação ao poder que mais
pode.
O Congresso teve amputada várias das suas alribtuEssas amputações legislativas em matéria tributária.
ções serão ampliadas pela superestimação da segurança que
outorga ao poder executivo prerrogativas novas. O essenciai, porém, para os lideres politicos que iniciaram o dialogo é dar-lhe dimensão a partir da reabertura do legislativo.
Na base primitiva de onze membros, o Supremo Tribunal Federal, está funcionando sem problemas agudos.
E' mais um dado a acrescentar em busca da normalidadedesejo do governo e dos politicos qua o sustentam.

hoje
loma
posse
geral

ii-£m ^fenMade a realizar-se boje, às 16 horas,
'-a Just'Ça' ° titular da pasta, sr. Luís
frand1^1^
u-co da SHva
Carvalho, dará posse ao novo pr<
da *mtiW do Estado, sr. Dario «le
ti**P**^
. -¦* **Tfc,ra, recentemente nomeado
peto governa** Ar'reu
Sodré.

O novo chefe do Ministério Público sucede ao sr.
Virgílio Lopes da Silva, atual secretário do Trabalho
e Administração.
A cerimônia de transmissão do cargo está mar"Queirós
cada i>ara o próximo dia 21, nc auditório
"João Mendes Júnior".
Filho" do Fórum
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Regressaram ontem dn
Paris, o deputado Adhemar
de Barros Filho e o juiz do
Tribunal dc Contas do Municipio, sr. Manoel de Figueirédò Farraz que, em
companhia de dona Leonor
Mendes de Barros, de sua
filha Maria de Barros Figueiredo Ferraz, do sr. Antonio Mendes de Barros e
do sr. João Saad viajaram
para a capital francesa, a
fim de visitar o cx-gòvernador Adhemar de Barros
oue, conforme foi noticiado, fora acometido dc grave crise cardíaca, quando
se achava em peregrinação
no Satuario dr tourdes.
imediatamente,
Assistido,
pelas maiores sumidades
francesas, foi
médicas
transferido para Paris, onde superou a fase mais
critica da moléstia. Seu estado', porém, está estacionario, exigindo assistência
permanente. Em Paris permnnecem sua esposa, dona
Leonor Mendes de Barros,
sua filha e filho e seu genro. Os srs. Adliemor de
Barros Filho e Manoel de
Figueiredo Ferraz deverão
retornar n capital franonde percesa amanhã,
manecerào até o momento

em que o sr. Adhemar de
Barros possa ser transfcrido pnra São Paulo.
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uma realização da CÚRIA METROPOLITANA
para a cidade que se humaniza.

V T.

Administração: Paulo Mello Gonçalves
Programa imobiliário Ltda.
Alameda Santos, 2223 -11.° and.
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REPRESENTANTES DE VENDAS
Í.°) Rua Santo Antônio, 446 • 5.° and.
2.°) Barão de Itapetininga, 140 33*5656
3.°) Rua Elorêncio dc Abreu, 157

- sala 51 - Fone: 34-5251
and
anil

Fones:

35*1585,

sala 60*

!• onc:

36*2348

i\

Visito as obras, porto do Estádio do São Paulo F.f.. atrás do
Colégio Sto. Anu-rico.

à

COMUNICADO
Comunicamos a mudança das instalações de
nossa Agencia Consolação, para a Rua da
Consolação. 2382. onde continuamos à inteira
disposição dos nossos clientes, agora, inclusive
com estacionamento próprio.

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S. A.
— garantia de bens serviços —
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Animação plena
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Maria Edith e Luiz Ferrai do Amaral
Embora o baile de seounda-feira gorda seja, traãiciontilmente, o maior dos quatro promovidos pelo Paulistano de sábado a terça, de carnaval, o deste ano parece ter superado de longe o êxito dos anteriores, tanto
no que se. refere A afluência de foliões como no que
dis respeito ao grau de animação: Em matéria de fantasias propriamente dita, viam-se uma bruxinha aqui,
um marinheiro acolá. Porque o que predominou mesmo, como já era previsto, foi o "palazzo" — "palazzos"
de todas as cores e modelos, bonitos, despretensiosos,
usados com cititòs e colares de corrente. E tudo isso,
e mais a dança, a musica "quente" desse olimo conjunto '.pie é o do Ernani, o entusiasmo jamais esmorecido dos foliões, a maioria deles constituída cie gente
jovem, tudo acontecendo em meio a um cenário de fa"bolado"
çanha sideral muito bem
por Antoninho Cauàalio.
Eno comando da festa. Lüis Ferraz do Amaral, impecaucí diretor social do CAP.
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Fábio Yassucla,
TpXPO-70 _
da
Cooperativa
presidente
Agrícola de Cotia' e vice-prosidete
Fundação
Getulio
da
Va-gas o du
Confederação de
Comércio tíe São Paulo, chefia
a comissão organizadora da
participação cio Brasil na Exposição Internacional
de Osaka,
Japão, a realizar-se em 1970.
Entre os integrantes da comissão figuram José Eugênio de
Macedo Sr ares, primeiro secretário do MIC, e Francisco José
Novaes Coelho, chefe da divisão de feiras
e exposições do
Ministério do Exterior.

transportados de volta ao hotel,
onde ficaram
aguardando, durante quase uma seniuna, a liberação do vôo que os traria de
volla ao Brasil. Nesse ínterim,
LucM, a convite de amigos, conheceu alguns dos mais luxuosos restaurantes o clubes notur
nos de Nova Iorque.
Entre as novidades que por lá
Viu, Lúcia Santos Cruz menciona as "dixies", cervejarias onde
os garçons usam palheta e roupa
típica da década de 20, quando
o "jazz" nascia e florescia nos
velhos bares de Nova Orleans.

*

"T ONDBES PROIBIDO" —
Com esse título, Arnold
Louis Miller dirigiu e Stanley
A. Long fotogrefou em cores um
filme que mostra toda a vida
noturna da Capital inglesa, desde os meios aristocráticos ató o
"tus-fond". Já foi exibido com
grande êxito na Europa e agora
tem sua estréia anunciada em
Buenos Aires.

ciplo, de conformidade com a
legislação pertinente federal e

O prefeito Faria Lima enviou
oficio ao general de Exército
Aurélio Lyra Tavares, ministro
do Exército, para que o major
Carlos Alberto Barreto, da Arma de Infantaria, fique à disposição da Prefeitura Municipai de São Paulo a fim de òsa Guarda Municipal
truturar
que exigirá seleção de pessoal
física e mentalmente qualificado para o desempenho de missão e o estabelecimento de disciplina e normas de trabalho
compatíveis com a natureza do
serviço.
O brigadeiro Faria Lima esclarece ao ministro do Exercito que so empenhou "à procura
de elemento que reuna experiencia e qualidades para exercer a chefia do Departamento,
em questão, tendo recebido varias sugestões, entre as quais a
do nome do major Carlos Alberto Barreto.
Ao ministro Lyra Tavares, o
prefeito Faria Lima salienta
ainda que a lei municipal numero 7254, de 10 de janeiro de
1969, cria o Departamento da
Guarda Municipal, com o finade prover a guarda e
lidade
proteção dos próprios municimuseus,
pais,
parques, mercados, feiras, centros educacionais, bibliotecas, unidades escolares e assegurar os serviços
de responsabilidade do Muni-

Pgf flrl li o J

COMBATE A INCÊNDIOS
O prefeito Faria Lima encaminhou ao coronel Antônio Ferreira Marques, comandante-geral da Força Publica do Estado
de São Paulo copia das instruções que baixou, em portaria,
no sentido de orientar a colaboração da Prefeitura, através
das Administrações Regionais,
colocando à disposição -io Corpo de Bombeiros, no menor prazo possível, os carros-tanque da
Municipalidade, quando da
ocorrência de incêndios.
Segundo o Prefòlto Faria Lima, com as diretrizes estabelecidas, a Prefeitura da Capital
poderá colaborar de forma eficiente com o Comando do Corpo do Bombeiros, na eventualidade das referidas ocorrências.
ENCHENTES DO CÓRREGO
IPIRANGA
O Prefeito Faria Lima encaminhou memorando ao sr. José
Meiches, Secretario de
Obras
determinando providencias imediatas para que as enchentes do
Córrego da Avenida Água Funda tenham fim. Esclarece o sr.
Faria Lima que "reiteradamente
insisti com essa Secretaria no
sentido de a bacia do Córrego
Ipiranga ser. levantada, o rio
alargado e, se necessário, construidas muretas de proteção.

CONSELHEIRO
von Kúrajari,
orquestra
rnais
mundo, unv seu
lhor orquestra
po.."
Com estas palavras o vespertino parisiense "France-Soir"
anunciou a nomeação do emi«ante maestro austríaco para
conselheiro artístico da Orquestra cio Paris
H segundo o Jornal "Le Mon- DECORDE — E
por falar cm
de", a presença de Karatan na
Londres,
Orquestra de Paris "é de capi- Heathrow, o o seu aeroporto de
mais
movimentado
tal importância para o prestigio do mundo,
acaba de registrar
da musica na "França".
mais um recorda
mundial no
atendimento de passageiros: tre*
ze
WOVA DIRETORIA — João mil milhões duzentas e cinqüenta
pessoas passaram por suas
Baptista Prado Rossl acaba borboletas,
com excesso de seisde ser reeleito para a presiden- centas mil sobre o ano anterior.
cia da Ordem dos Advogados do
Três quartos dos passageiros
Brasil no biênio 19(59-70. Os de- atendidos em Heathrow chegam
mato cargos executivos da nova ou
em vôos internaciodirr.íoria d.'. ÓAB serão exerci- nais.partem
dos por Luiz Geraldo Ferrari
(vice-presidente), Nelio Chagas
de Moraes (1.° secretário'), JaiVOLUME — A come Queiroz Lopes (2.° secreta- pRIMEIRO
leção "Pléiade", da Gallirio) e Armando Casamlro Costa rr.ard, lançou
há pouco em Patesoureiro).
ris o primeiro volume do Mournal" do dramaturgo e diploma*
tu Paul Claudel, que foi embaiüITMO NOVO - Lançado no xador
da França em 1918. O diâJ-1' Clube
Saint-Hllalre,
pelo rio começou em 1904, em Fouconjunto d:- Dimitri Douralcinc, Tcheou, na China, c a editora
o "cr.satichock", depois de to- anuncia breve os outros
volumar conta de Paris, ganha ago- mes co obra.
ra ferovrosos adeptos em toda a
O "Journal" parece revelar
Furopa. E para iniciar os dan- um Claudel bastante
parcial e
çarinos no novo ritmo, um gru- superficial.
o
Eis
"Claudel prepo tíe quinze demonstradores facütíor adverte: porque
foi
pir^orre atualmente as buates e algumas vezes injusto,
pouco
clubes noturnos dan principais
e isto por stiscetibilicapitais e cidades do Velho profundo,
dado, vaidade,
impulsividude,
Mundo.
despeito e ignorância sistematica".
*
"^LÂMPADA E
O PASSADO"
— Chama-se assim o novo
VUPCIAS — Murilo de Oliveilivro de Osmar
Pimcntel, um
ra Marcondes e Tidinha Cosdos últimos lançamentos d*.
ta Jardim Marcondes, José MaColeção Ensaio, organizada e ria
de Freitas e Rosir.u Sampaio
editada pelü Comissão de Litede Freitas estão convidanrattira do Conselho Estadual de Leal
do
para o casamento de seus fiCultura, sob a orientação de
lhos
Maria
Risoleta e Eduardo,
Pcricles Eugênio da Silva Ramos. Neste volume, o grande dia 12 de março, na Igreja de
critico literário paulista reuniu Nossa Senhora do Perpetuo Soestudos anteriormente publica- corro.
dos cm Jornais. São onze ao
tod;. Impossível
destacar este
— O jovem casal Riou aquele,
pois cada um cm ylAGEM
ta Morei ru-Edmar Sales separtirular entre os que compõem guindo
para uma temporada de
a coletânea merece e deve ser
lido com a maior atenção por dois meses na Europa.
Também excursionando pelo
quantos se Interessem por as- Velho Mundo, Luís Alberto Prasuntos de literatura c psicologia,
Na not.-. quo serve de intro- tos Passos. Escreve aos amigos
evçâo ao livro, Osmar Pimcntel contando maravilhas sobre o
progresso espantoso da Alemã"A Lâmpada
esc!:*"ece:
e o nha Federal.
Passado" é, assim,
cm termos
de prosa, minha declaração puWicr. de amor n Lorcna — ronio S^PSv?
w9t'W':v\U
9\ tF%~-iB
WB9Ê1Ê
laj^Baar^aagrPMrM
Infância, paisagem, nostalgia".
COBRE O AMARELO — Dia 9
março a galeria Cosme Velho
Iniciará suas atividades cm 19G8.
E o fora com a abertura de uma
Original exposição, toda cia dedlcada ã louvaçân do amarelo.
Di Cavalcanti. Maria Bonomi,
Volpi. Gnrber Inriurn-se entre
os vinte t> seis artistas que dela
Irão participar pintundo sobre o
amarelo.
Foi menor
Interessante:
no
convite, o anfitrião. César Pires de Melo. pede que se compareça trajando, de preferência,
roupas em tons de amarelo, ou
amarelo e branco.
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Es'á sendo distribuída, agora, a
pesquisa do Departamento Nasobre a situação de emMão-de-Obra
cional de
"pregos
e empregados em outubro passado. Diz
o D. N. M. O. que foram registradas, naquele mês, 257.040 admissões, contra 202.891 desOs dados referem-se apenas a
ligamentos.
68.520 declarantes, em todo o Brasil.
F„i nmitn
nmprtgo

A verdade é que os dados do D. N. M. O.
só permitem uma visualização tio problema da
mão-de-obra, parcial, já que não engloba a
maioria das empresas existentes, ainda, não compara dados com as nossas necessidades. Ficase, assim, com a amostragem, com a ldeia de
um aumento progressivo real, mas, não se tem
a ldeia exata de quantos empregos eram necessarlos no período ou se o processo de abertura
de novos empregos é satisfatório para que em
determinado prazo o problema esteja resolvido.

*
De janeiro a outubro, diz o D. N. M. O.,
registramos um saldo positivo de 551.423 empregos. Criados os empregos, realmente, o salMas, comparando-se o numero,
do é positivo.
.de empfegos criados com nossas necessidades, a
quantas andamos?

*
Jair Rodrigues

1
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Os gastos em pesquisas e desenvo|vlmcnto de novos medicamcntfis na industria farmacêutica dos EUA aicançaram 521 milhões de dólares, segundo declarações do sr. C. Jnscph Stetlcr, presidente
da Associação da Industria Farmacêutica NorteAmericana. Houve um aumento de 12,9 por cento sobre o ano de 67 e 32 milhões de dólares foram gastos cm novas construções de locais para pesquisas e equipamentos, elevando para 320
milhões o total de capital investido na pesquisa.
As equipes cientificas aumentaram em 1.845 pessoas, totalizando 19.400, das quais, 3.630 possuem doutoramento.
Dados interessantes, para comparação. Quanto, no Brasil, dedicamos às pesquisas? E' e.vidente que, na industria farmacêutica, pouco, já
que somos, is.o sim, grandes consumidores de
produtos farmacêuticos.
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Marta Vasconcelos

M'Sc: Un'verso, re-

:ebcu diploma de
"Grande Amiga do Salgueiro",
a cscola-dc
samba que, certamente, será vitoriosa no jul!
gamento a ser divulgado hoje. Sa não for vai
dar "bolo".
Bril'» e Alcir, vascainos, apresenfaramst
na bateria de Mangueira, enquanto Paulo ISor.
ges e Fontana, sentados no asfalto quente go.
savam seus companheiros.
Jair Rodrigues cantando o samba ria impe.
ratriz leopoldinense e dando, nas arquibanca.
das, um "show" ertra e gracioso para os t«.
ristas. enquanto Elza Soares cantava, oficialmente, acompanhando o desfile sambando, «
Samba dos Acadêmicos do Salgueiro. Ellâna
Pittman, por seu turno, foi o grande destaque
da Unidos de Vila Isabel.

*
0s «negados ã Secretaria d!
Xut.ismo (la Gua„abara ,;ln.
ç.iram o manequim Vcruslilta numa das alas di
Escola de Samba de Mangueira, O resultado
foi catastrófico. Anarquizaram o rlcsfilc. Vc
rushka ficou sem saber o que fazer, pois nio
entende nada de samba e o povo mandou nina
vaia firme. Foi chato.
tVi>rii«hkn
vruxnKa

Parece que o baile cio Copacata:
Palace, que chegou mesmo t ser
mais famoso que o do Municipal, acabou-se. a
animação, este ano, foi zero. Personalidades, «•
detas e tudo o mais que encantava o baile, za.
Vcrushka chegou lá pelas duas horas, deu urna
dançadlnha no meio do salão c sa mandou.
Ford II também chegou lá pelas duas, cumprimentou Verushka, desculpou-se por não poder
permanecer em sua mesa e mandou-se. 0 ar
condicionado funcionou mal e o calor quase rr.atou a todos no Golden-Room.

Copa

Não é um. Nfio são dois nem
dez. Muitos são os recem-nasciclos
rejeitam qualquer
que
outro que nfn seja o leite materno. E muitas são ns mães
que não têm leite. O problema
torna
se
desesperador
para
muitas famílias, quando o nenè
tem absoluta
necessidade
de
um leite que sua mãe não lhe
Tem havido morte
pode ciar.
de crianças por causa disto.
No entanto, o problema tem
solução. Outras mães vêem correr, em excesso, o leite de que
seu filhinho não dá conta. E o
leit? humano também pode ser
lloflllzario, Isto é, desidratado o
transformado
cm pó.
Posto
em frascos especiais, pode durar multo tempo. E pode atender a casos de urgência até mesmo rm locais distantes.
Há poucos dias houve um caso dramático. Um radio-umador transmitia o apelo desesperado de um hospital do Recife.
Navio uma criança
morrendo
O
por falta de leite materno.
apelo foi recebido em São Pau-

1\ pelo Banco de Leite que funciona no Hospital do Servidor
Publico. O Banco de Leite tinha reservas de leite humano
cm pó. enviou para Recife e o
behê foi salvo.
Porque no HSPE. o leite materno recolhido pelo Banco de
Leite é
liofillzado e utilizado
paru atender casos de emurgencia em todos os outros hospitais tle São Paulo e de outros
Estados. Este leite é recolhido
das parturlentes de vários liospitais, depois de exame de snude que ateste estar a doadora
em perfeitas condições íisleas.
O leite é retirado sem dor e
sem incomodo clgum
a
para
mulher. Pelo contrário, sua retirada oferece às vezes grnnde
alivio, pois muitos são os casos
de parturiente que sofre por ter
exeessp de leite. Depois de recolhido, é levado
ao aparelho
denominado liofilizador.
Desidrotado, transformado cm pó, é
guardado em frascos e permanece Intacto até durante cinco
unos.

Jockey Club de São Paulo
Assembléia

Geral

Eleitoral

Convidamos os senhores sócios efetivos
eleitores a exercerem

sen direito de voto na

Assembléia Geral Eleitoral, a se realizar no dia
21 de fevereiro corrente, das 13 às 18 horas,
na Sede Social, à Rua Boa Vista, 280, 8.° andar, para a eleição da Diretoria qne adminis*
trará a Sociedade no trienio março de 1969 a
março de 1972.
São Paulo. 20 de fevereiro de 1969
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DETORNO — Lucta Santos
Cruz retornando c> uma exeursão ao* Estado? Unidos.
A
caminho do ecroporto. ela c seus
companheiros
de caravana foram surpreendidos pela tremenda nevada
que desabou sobre
Nova Iorque. Cercados de neve
per todos os kidos, tiveram de
permanecer oito horas dentro do
ônibus, com o —- tr:.-:-. mantendo o motor ligado a fim de
que os passageiros não ficassem
enregelados. Pasíado esse tempo.
depois de muitas preripécias
causadas pela tempestade, Lucia
foram
acua companheiro*

-

llillilll:::.;

"^ w9ÊÈ
'''*

Por outro lado, segundo informações chegadas ao conhecimento do Prefeito após o temporal do ultimo dia 14, não houve
enchente no Rio Tamanduatel,
graças às providencias tomadas,
inclusive à construção das muretas e as tampas especiais que
foram colocadas nas bocas das
galerias de águas pluviais. Essas
providencias evitaram, também,
que a área da "Ilha do Sapo"
fosse alagada.
BOCAS DE LOBO
ENTUPIDAS
O prefeito Faria Lima determinou à Secretaria de Obras
urgentes providencias para inspeção rigorosa das bocas de lobo e das galerias de águas pluviais de conformidade com
a
orientação em que cabe às secretarías especializadas a responsabilidade da orientação técnica, supervisão e fiscalização
dos serviços, a fim de garantir
as boas condições de funcionamento dos mesmos, evitando enchentes.
O brigadeiro Faria Lima, no
memorando que enviou ao sr.
José Meiches, Secretario de
Obras salienta que a Prefeitura
adquiriu grande numero de
guinchos para a limpeza de galerias. Entretanto, as chuvas do
ultimo dia 14 mostraram a existencia de numerosas bocas de
lobo entupidas.

SALVOU BEBÊ DE RECIFE
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REPÓRTER
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— "Herbert
o diretor de
celebre
do
destino ã mede nosso tem-
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Oficial do Exercito para
comandar Guarda Municipal
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HbL^I

' S~T 7" 'Y' V-*

"A GOTA QUE SALVA"
O Bancode Leite também recebe doações de mães que já
deixaram os hospitais. Por enqüuhto, as doadoras têm ido ao
Hospital do Servidor, no Ibiraçuéra (telefone 70-9141) para
levar voluntariamente a sua
"gota
que salva". Mas está nos
planos do Banco de Leite montar uma frota de ambulâncias
equipadas que recolherão as
doações nas próprias residências
das doadoras.
"A
gota que salvn" é o slogan rio Uanco de Leite. Este
funciona desde fins de 1067 e já
recolheu 191 litros de matériaprima, produzindo 161 frascos
de leite humano cm pó .
Este leite é particularmente
recomendado pelos médicos nos>
casos do rccem-nascldos prematuros. Este, pelas suas caracterislieas anatomisas e fisiologicas. cm comparação com os normais, têm grandes deficiências
respiratórias e do aparelho digeslivo. Sua alimentação represenla um serio problema, a escolha do leite é difícil, sendo o
materno o único recomendado
sem riscos para a saúde do
prematuro.
Porem, há também casos de
crianças normais que rejeitam
todo e qualquer leite que não
seja o materno. Para estes tambem o Banco de Leite tem sido
a salvação.
Recolhendo, produzindo e
doando, o Banco de Leite precisa crescer ainda muito para
atender às necessidades de leite
materno. Multas tôm sido as dlfleuldades enfrentadas, sendo a
primeira delas a falta de mais
doadoras voluntárias. Há mulheres que pensam que doar um
pouco do leite que lhe sobra,
vá prejudicá-la ou ao seu filhinho. Isto, porem, náo è verdade. A retirada de um pouco
de leite não prejudica em nada
a nutriz nem o seu bebê. E
aquelas poucas gotas que uma
mulher doa, pode salvar uma
vida.

1969

No transcurso do íeu vigésimo aniversário de fundação, o SINDICATO
DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMERCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO
ESTADO DE SÃO PAULO, rejubila-ss com seus Associados, por tão imporíante efeméride, congratulendo-se com todos pelos vinte anes de valiosos serviçcs prestados à numerosa classe, agradecendo, ao mesmo tempo o spcio e
a confiança sempre depositados no decorrer de sua longe e profícua existência.
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O buffet estava excelente: Vichrsslose Folie
à Facon d'Arlequln, Cliatcaubrianrl Copacabana
à Ia Colomblne e, como sobremesa, ltombc NfInsco au Dcsir de Picrrot, TV só entrou no baile
após as três horas da madrugaria, por iiitcrfürrncia do bom Oscar Ornsteln, junto à sni. 5Iarizlnha Guinle.

*
De camarote

Sljeno Barmer,
?to, general
comandante do I Exer-

cito, assistindo ao desfile das escolas de samba
do 13.° andar do edifício do IPEO, na Pre*
dente Vargas. Usou binóculo do campanha. Pa»
ouvir melhor a bateria das escolas, o general
Montagna ficou no 6." andar.

*
Trabalhando

Elza Soares

«'"«l» estamos sob o efeito
Carnaval fnmo
Sas folias de

Momo, ramos dar
algumas "dicas" do que foi » festa
que você.
provavelmente, perdeu; no Municipal do Rio,
« fofoca foi «otal. como sempre, durante
o deifile de fantasias, Ernani Morgado, aprtscntando "O Kelno Maravilhoso de Oflr", e
Jesus
Henrique, apresentando "O Julgamento do Rei
Salomão", foram de«ci.;.«siflcados
pelo JurL
Começou a fofoca. Os dois foram
para os
microfones e desancaram o juti "Quadrados.
não entendem nada de criação". O
júri, do Municipal foi feito mesmo para ser malhado
Quanti maior a malhnção, maior a fofoca, e
mal» sucesso no ano seguinte. Sucesso das fofocas, porque o baile está perdendo
prestigio.
Mil e quinhentos convites ficaram encalhados
e foram, no sábado, distribuídos graciosamente.
O resultado do baile fo| o mesmo dos anos
anteriores. Nenhuma bos«a nova
para quebrar
a monotonia doa que não rão de "deitar
ealr"
so salão. No finaL quase seis mil copos
piasticos, confeccionado, especialmente
para o baile. desapareceram. Foram
quebrados 500 tacns
e 30* «atires, o calor, mp-mn com o ar-condieionado. «brigoa os foliões a beberem
1» mil
e 8M garrafas de jfiia m!nrr.,l.

° n'""1»1 «flSiS

permaneceu era Petropow
oi quatro dias de carnaval. Não saiu nem mr*mo para ver como estavam as coisas lá pur l'|l^,•
Se saísse, nada veria, pois Petropolis não t«*
carnaval. O presidente ficou examinando, cura o
general Jaymc Tortcla t com o niinMrn Ba»
Reltrão, dezenas ò> prticr-SMis, projetos rle lf' <
providencias do sen governo,
Mas, algun3 oficiais do Gabinete Multar &
Presidência, notadamente cs coronéis nDcrí*
e Massa, divertiram-se no Municipal,

seleção e Iraduçí» *
Com
Stclla. Leonardos e num linçl
mento de Manfort Editor, está nas Hmrl« »
volume de "Poemas Escolhidos", <lc W»
Cncurull, considerado um rios maiores f»jw»fi"n
da literatura catalã. A etüçáo é billntúc "» "'

Poesia

talão e portugue*.

Premia do INL ojj* «J-g»
Nacional do Livro. "Prcmio Jorge òe Lúm .'
cícolheram os seguintes pseudônimos: B*
Nous, Lussergi, Nazareno Maué D'Attif\ í^J
Mato, Elrrich, Azenaidos M. de Oliveira. Gar
Arquiteto. Geórgia Castclar. devem retir
obras. E' que fTam deíClassU:carl«s f
cumprirem o regulamento do concurso

Rfitnrlfr iVlC Correspontíciicta P*r* urj j
nettorteriM.
j
porterW^R«i*sete*^
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230. l.o andar
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RÁPIDAS DOS
QUATRO CANTOS

„in 10 — Um tribunal de Milão condenou a
I ft0ivlac5o holandesa KLM a pagar 2.49O.000 liP"1, ia «57 00) a um homem de negócios, como inde<"CtV ruroubo de parte de uma encomenda. O joalheiro
iaçáo petó
dcclarou que> em maio de 1965, entregou à
tIr(> We-*"™,' contendo ouro para ser entregue no PanaBank. Ao chem-fíSò bancária First National City
Í'W desuno verificou que mais da metade do precioso
desaparecido.
K
•"" havia
„,nnT 19 — A Policia anunciou que havia desbaI ^impleto o chamado Partido Comunista Catalão,
SliK Barcelona. O comunicado indica que foram deí**Ajsoas muitas delas menores, relacionadas com o
Sido partM°Um homem que ficou ferido
« MONTEVIDÉU, 19 — da
explosão acidental de uma
i* - sexta-feira, quando
s ™.j-ih„
em aue morreu o terrorista Adolfo da Cosoisódio
organização da extrema
ur
H*! admitiu nprtenccr
pertencer a uma
das autoridades.
1
rdá segundo informações
moscovita de
I MOSCOU, 19 — Irlna Belogorodskaya,
foi condenada, hoje, a um ano de prisão,
de
idade'
'"í
distribuir propaganda anti-soviética. Desde que
««&. de em agosto do ano passado, a jovem tinha esped» cumprir somente cinco meses de prisão para ser
g em liberdade. —
0 Líbano negou, oficialmente, hoje,
a BEIRUTE, 19
um. avião is. autores do atentado de ontem contra
•5?» mi Zurique tenham saído ou transitado pelo teritírio libanês.
a BERNA, 19 — 0 Conselho Federal do governo da
em Berna, a agressão
ii lamentou hoje, oficialmente,
da companhia "El Al",
i» foi alvo um avião israelense
última, no aeródromo de
So na noite de terça-feira
jJith-Kloten.
das Forças
BUCAREST, 19 — O comandante-chefe
marechal Ivan Yakubovski,
«das do Pacto de Varsóvia,acompanhado
por Vasil Kuzi esta tarde a Bucarest,
primeiro adjunto do chanceler soviético Andrei Gro«Jo,

PARIS, 19 — 0 gabinete francês decidiu, hoje, boi• reuniões tio Conielho
Conselho da União Européia Ocidental
I. «rêüníoes
"para
frustrar as aspirações da Grã-Bretanha de ter
II ' para
-lii-i^-^S- nas
no» atividades
QÍiwiHnrioa da
ria pnmiiniHaHa
comunidade ortntfncmcontlnenriior participação
««¦que pese o veto do presidente Charles de Gaulle
no
Mercado
Comum Europeu.
Sedlndo sua admissão
i MAR DEL PLATA. Argentina, 19 — Aviões e vá*i tipos de embarcações intensificaram, hoje, as buscas na
de Samborombon para localizar o
Mibocadura da baía "Pampero"
e ceus sete tripulantes.
«aiieiro de alto mar
So se tem noticias do barco desde o dia 10.
I GUADALAJARA, 19 — As autoridades Informaram,
* que foram registrados oficialmente 19 mortos no incêncolisão entre um ônibus reSoque se seguiu a uma tripla
íCo uma camioneta e um carro-tanque carregado com álsol'
| MERIDA, Venezuela, 19 — O toureiro colombiano
fie Caceres, quo levou uma garrafada na cabeça durante
i (ourada realizada no último domingo, na arena de Mei já superou o período de observação e recupera-se em
i dos quartos do Hotel Prado Rio.
| NAÇÕES UNIDAS, 19 — A comissão das Nações
'iidii
lra que vigia o cumprimento das sanções determinadas
o governo de minoria branca da Rodésia aguardava,
it, um relatório sobre o último caso suspeito de violação
íi embargo comercial — um carregamento de minério de
3M rodesiano embarcado num navio grego para um comtadar francês.
I CIDADE DO MÉXICO, 19 — A Organização Regiojj interamericana de Trabalhadores (ORIT) pronunciou-se
liivor do Peru relativamente ao conflito desse país com os
judas Unidos e advertiu este último de que seria nefasto
a tomasse represai í as.
I SANTIAGO DO CHILE, 19 — Catorze professores
«•mitos, acusados de espionagem e atividades políticas de
CKraesquerda, símüo expulsos do Chile, em um prazo que
iBeamanhã, quinta-feira.
t CAIRO, 19 — 0 porta-voz oficial do governo eglpafirmou, hoje, que a ReÉt llohamed Hassam El Zayat, "nenhuma
responsabilidade
ffei Árabe Unida não tinha
aiiívitiatles tias organizações de comandos palestiniano.-:''.
I KARACHI, 19 — A conferência govérno-oposição
tlãda para hoje, com o propósito de procurar resolver
ie política imperante no Paquistão há três meses, foi
lia até amanhã, enquanto as manifestações de violência
râtguera em Dacca.
UMA, 19 — Um pedido de "habeas-corpus" contra
ifeiérro do jornalista e político peruano Eudocio Ravines
Simpetrado, ontem, junto ao Poder Judicial pela esposa do
areado. A sra. Delia de La Fuente da Ravines afirmou,
: seu recurso, que a deportação de seu marido, efetuada
llemaná passada, é ilegal e constitui abuso de direito.
í KASHVILLE, Tennessee, 19 — A Convenção Batista
tódlonal dos Estados Unidos (SBC) tinha cerca de
1,000 membros no fim de 1968, infownou um porta-voz
u entidade.
LONDRES. 19 — Os 300 mil batistas do Reino Unitem solicitados a dar, em 1969, pelo menos, o pagamenum dia de trabalho para ajudar os países subdèsen[A
«Idos, A sugestão foi feita
Conselho da União Baa da Grã-Bretanha e Irlanda pelo
(BUGBI). marcando n SexHtlra Santa (4 cie abril) como o dia da coleta.
WASHINGTON; 19 — 0 ministro da Economia da
Wina, Adálberf Krleger Vasena. exortou, hoje, o Peru
;_iInternational Petroleum Company, cujos bens foram exWaaos recentemente pelo governo de Lima, a negociar
«Ção do Impasse criado pela decisão do governo perua0 I10.MA. 19 _ o Papa Paulo VI participou, hoje, da
fissão solene
marcou o início da quaresma em Ro^ cantando os que
hinos religiosos, como os outros integrantes
'procissão.
CIDADE DO MÉXICO, 19 — Parece ter-se chegado
da ponte aérea que vinha permitindo aos cubanos
]«n
wosos de deixar seu país,
rumo aos Estados Unidos, fazôLi» México,
'.' PA.I!1S. 19 — 0 ministro das Relações Exteriores da
afirmou, hoje. que seu pais continuaf3 pichei asDebré.
reuniões do Conselho da União da Europa
ffi0W°
nt(-. ter certeza de que o organismo voltará à sua
jwtal.origina]
fw>
de mero instrumento de controle de armana
rv°s Europa, segundo fontes ligadas ao governo fran.'L1M0GES, Trança, 19 — Josefina Baker, depois de
?-seu castela de La Dordome para pagar seus credoqin> submeter a leilão público numerosos móveis
vs;;v? artísticas, num valor de cerca
cem mil dólares.
«nua publica, que se abriu hoje emdeSarlat.
no sudoeste
Uranç! e durará
quatro dias, compreende móveis autênyça,
M época
época de
dn Luiz
I.nif X1TT
T.ni-.
XIV
«.
T.„l»
XIII, Luiz XIV e Luiz W
armaXV, ormn.
s e curs^r'°» * valiosas porcelanas e peças de
«Ja
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JERUSALÉM- 19 — O primeiro-ministro Levi Eshkol conferenciou hoje em
sua residência com os membros da Comissão de Segurança do Knesset (Parlamento) para examinar o ataque realizado ontem por guerrilheiros árabes contra um avião comerciai israelense no aeroporto de Zurique.
O comunicado governamental anunciando a reunião convocada por Eshkol em
sua residência não acrescenta maiores detalhes sobre as discussões da Comissão.
Por outro lado- circulam rumores segundo os quais Damasco poderia ser alvo de
uma possível incursão de represália.

I.9 caderno $
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DAMASCO SERÁ AL VO

O ministro dos Transportes, Moshe Carmel, advertiu, poucas
horas antes da reunião dos membros do Knesset com Eshkol,
que Israel não toleraria uma situação na qual os aviões comerciais árabes pudessem voar sem ser molestados enquanto que
os de Israel eram atacados.
"Nossos vizinhos não
toleremos uma
podem esperar
situação na qual os aviões civis israelenses quesão atacados com
impunidade e nossos aparelhos expostos à perda de vidas enquanto ao mesmo tempo aviões árabes podem continuar voando
sem ser molestados como se nada houvesse acontecido", acrescentou Moshe Carmel,
Acrescentou, ainda, que um dos homens que atingiram o
aparelho com tiros de metralhadora havia dito, depois de sua
captura, que os comandos voaram da Suiça para perpetrar o
ataque, saindo de Damasco.
Pontes governamentais afirmaram que o local para qualquer
represália dependeria principalmente do lugar de procedência
dos atacantes. \
OUTRA BRECHA
BEIRUT, 19 — Uma importante brecha parece que se abriu
hoje entre os governos árabes e as organizações terroristas pa-

lestinianas como conseqüência do atentado de ontem em Zurique,
disseram esta noite observadores qualificados.
O Líbano e o Egito rechaçaram unanimemente hoje qualquer
responsabilidade no ataque de um comando árabe contra um
avião Israelense no aeroporto de Zurique, ao passo que Israel
ameaçava com severas represálias contra os árabes em geral e
contra seus aviões em particular.
A reação de numerosos países foi de reprovação c varias
Capitais européias reforçaram as medidas de proteção em seus
aeroportos, ao mesmo tempo que representantes de seus governos condenavam o atentado.
Um porta-voz oficial libanês declarou esta noite, aqui, que
"nenhum
dos autores do atentado de Zurique contra o avião
israelense saiu do Líbano".
Disse que nenhum dos quatro agressores — três homens e
uma mulher — haviam reservado passagem de avião em Beirut
para ir à Suiça.
As autoridades libanesas não tinham ouvido falar, até agora,
palestiniano, acrescentou. 03
dos quatro membros do comando "Boeing-720"
da empresa israe6 ocupantes do
feriram
atacantes
iense "El Al", inclusive o comandante de bordo, que ficou gravemente ferido.

Cabo Kennedy

Berlim

Apolo-9: 3.790.000 litros
Os astronautas da cosmonavo Apolo-9 adiaram hoje o
fira de uma prova de contagem regressiva, para evitar
interferências nas comunicações com um foguete Poseidon, da Marinha, que foi disparado às 11,06 (13,06 horas
em Brasília), de uma platafor•ma de lançamento situada a
uns 15 quilômetros de distancia.
James A. McDivitt, David
R. Scott e Russel L. Schweickart, cuja viagem deverá começar no próximo dia 28,
nesse
instante
achavam-se
dentro da cosmonave e não
foguete
o
esguio
puderam ver
subir ao espaço, deixando
atrás de si uma brilhante labareda alaranjada.
Salvo a interrupção ocasionada pelo lançamento do Posaidon, McDivitt, Scott e
Scrweickart cumpriram hoje
o mesmo programa previsto
para o próximo dia 28.
Os três astronautas levantaram-sc antes do amanhecer,
vestiram os trajes espaciais e
dirigiram-se à plataforma de
lançamentj às 07,45 h (09,45 h
em Brasília), entrando em sua
cápsula meia hora mais tarde.

Los Angeles

Depoimento
LOS ANGELES, 19 — Um
ex-agente do Bureau Federal
de Investigações (FBI) que estava encarregado da proteção
pessoal do senador Robert F.
Kennedy declarou com vos,
por vezes entrecortada, como o
aspirante à candidatura presidencl.il saltou da plataforma
onde concluirá discurso o. misturando-se com a multidão, se
afastou do seu guarda-costas.
Bill Barry, de 41 anos, que
agora é vice-presidente da
"Bankers Tmst Company",
prestou depoimento ontem no
julgamento que se move contra Sirhan B. SIrhan pela
morte de Kennedy.
Bcrry narrou como ajudou
a esposa do senador a desoor
da plataforma cm que se encontravá com seu mnrido e segundos depois ouviu os tiros
que liquidaram Kennedy.
O Júri ouvirá hoje n depoimento de George Plimpton,
amigo pessoal dos Kennedy e
autor do livro "Papel Lion"
(Leão de Papel). Plimpton íol
outro dos que surraram Sirhan
Imediatamente depois que este
abriu fogo contra o senador.
Raler Johnson, atleta que
ganhou o de^allo nos Joítos
Olímpicos do Roma em 19B0,
homem de mais de dois metros de altura, logrou dominar,
juntamente com outras pessoas, o imigrante Jordaniano.
A defesa sustenta que Sirhan
estava em transe quando matou Kennedy e que a prova
disso é que vários homens de
grande força e estatura tiveram que se juntar para dominar o rapaz.

McDivitt, Scott e Schweickart não participaram day
prova da vespej» por razões
de segurança, porque o foguete Saturnu-5, que impulsionará a Apolo-9, havia recebido
quase 3.790.000 litros de combustivel explosivo. Durante à
noite os tahques do foguete
foram esvaziados.
Depois da prova de hoje,
os técnicos pretendiam iniciar
os preparativos para a contagem regressiva final, cujo
começo está previsto para sábado.

Hawthorne

Atraso até de 5 horas
A Alemanha Oriental transtornou hoje pelo segundo dia o
trafego pela suparestrada que
liga Berlim ao Ocidente,
Os planos do exercito comunista para uma operação de
demolição determinaram o fechamento da estrada durante
um quarto de hora em nova
demonstração da capacidade
da Alemanha Oriental de ex
treinar suas medidas tendentes
a isolar a antiga capital.
A lentidão das vistorias nos
postos de controle da Alemã
nha Oriental retardou em atá
cinco horas a passagem de camlnhõcs com abastecimentos, o

(EUA)

À busca do avião perdido
Patrulhas terrestres avançam hoje penosamente em
meio a uma tempestade de neve em busca de uni avião
"DC-3" peridido na região
com 35 pessoas a bordo. O
de um
aparelhei regressava
centro de jogos de azar.
'Temos três boas pistas",
disse o coronel Clarence
Brown, chefe dos Serviços de
Resgate da Base Aérea de Hamilton. Entretanto, as más
condições atmosféricas impedem que aviões possam unirse aos grupos de terra e sobrevoar a região onde se
acredita tenha caldo o aparelho.
Um vaqueiro forneceu a
primeira pista. Disse ter ouvido durante a noite, em meio
à tormenta, o ruido dos motores do avião.
As buscas estão concentradas nas proximidades dos
montes Tom e Montgomery, e
na região da fronteira dos Estados de Nevada e Califórnia,

Londres

Anticarie
Cientistas britânicos aeredltam ter descoberto uma vacina
positiva contra a carie den«
tária, segundo informa hoje a
revista britânica de Odontologia.
Cientistas do Colégio Real
de Cirurgiões vacinaram três
macacos que durante 18 meses de observação apresentaram apenas seis caries superficiais. Os animais foram alimontados regularmente com
produtos que normalmente
produzem muitas caries.
Outros três monos não vacinados, com a mesma dieta
sobrecarregada de doces, tiveram um total de 38 caries
no mesmo periodo.
O professor Willian Bowen,
do Colégio Real, disse que a
vacina foi preparada com bactérias obtidas de dentei humanos.

distante uns oitenta quilometios de Hawthorne, de onde o
avião perdido havia partido
ontem à tarde.

que deu origem a filas de uns
quatro quilômetros e meio de
comprimento.
Os observadores estimam que
piores atrasos poderiam ser esperados se os soviéticos realizarem manobras militares na
Alemanha Oriental.
Noticias de Moscou indicaram que os russos projetam
tais exercícios para entrave do
trafego, em represália pela realização das eleições presidjnciais da Alemanha Ocidental
na zona oeste de Berlim, aos 5
de março.
Um informante do Ministério
do Exterior da Alemanha
Oriental denunciou, hoje, que
o vôo a Berlim de um avião
transporte das forças aéreas
Estados Unidos, conduzln• dos
Heinrich Luebdo o presidente"abuso
das rotas
ke, seria um
aéreas da Republica Democratlca Alemã".
Um informante acrescentou
do presidente consque a visita "provocação",
tltuia uma
porque a zona ocidental da Berdo
Estado
forma
lim não
parte
da Alemanha Ocidental.

A residência do ministro provincial, sultão Ahmed, foi
incendiada e reduzida a escombros durante manifestações havidas em Dacca, Paquistão Orientat. (Radiofoto UPI)

Lima

Conversações com os EUA
O Governo peruano aceitou oficialmente a possibilidade de
iniciar conversações com Washington sobre o delicado problema
das operações de barcos pesqueiros norte-americanos, dentro do
limite de 200 milhas, desde que essas conversações sejam precedidas por uma consulta prévia do Peru ao Equador e ao Chile,
que também reclamam esse limite para suas águas territoriais.
Em várias oportunidades o Governo dos Estados Unidos propôs a realização de uma— reunião a quatro partes — Washington,
Chile, Peru, e Equador
para tratar do caso. Na última sextafeira, a proposta foi reiterada pelo embaixador norte-americano
Jones,
Wesley
em Lima,
que voltava ao Peru depois de vários
dias de consultas no seu pais.
O ministro das Relações Exteriores do-Peru, general Edgardo Mercado Jarrin, afirmou que "qualquer decisão sobre uma
conferência a quatro partes sobre o mar só será tomada depois
de uma consulta conjunta com o Equador e o Chile".
Outro caso de grande importância para o Governo peruano
é o da International Petroleum Company (IPC), empresa norteamericana recentemente expropriada por determinação da Junta
militar do general Juan Velasco Alvarado.

Roma

Gina andará em 20 dias
Gina Lollobrigida fraturou o Joelho esquerdo e sofreu profundo corte na face direita, no acidente automobilístico de domingo último, mas, graças à cirurgia plástica, conservará a beleza do rosto e no futuro poderá continuar a usar mini-saias
sem inconvenientes, afirmou o seu médico particular, professor
Gabrielle Crespi.
O cirurgião que efetuou as duas operações plásticas, professor Attillo Rampoldi, explicou, por sua parte, que a atriz, de
anos
de idade, poderá deixar a clinica onde está internada
40
dentro de 10 dias e, 20 dias depois, estará em condições e
reiniciar suas atividades normais.
Gina Lollobrigida guiava domingo o seu próprio "Rolls-RoyceH pela "Rodovia do Sol", dirigindo-se a Florença com alguns
amigos, para assistir a uma partida de futebol, quando o veiculo
derrapou no gelo e bateu no gradil de proteção de uma ponte.
O diretor de cinema Franco Zeffirelli, que viajava com a atriz
e dois jornalistas no carro, também sofreu ferimentos no rosto,
mas está se recuperando satisfatoriamente em uma clinica de
Orvieto.
'
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Coníorme o Dec. Lei 427, comunicamos que os Senhores Acionistas
Poderão optar pela tributação, na fonte, dos dividendos, à taxa de 15%.
Os interessados deverão procurar nossas agendas, através das quais
fccebem seus dividendos, até o dia 25 deste mês, impreterivelmente, para
usinar a carta de opção.
Sendo nossas Organizações, Sociedades de Capital Aberto, lembra^s não ser vantajosa a opção para as pessoas fisicas que. neste ano, não
venham a perceber dividendos superiores a NCr$ 1.650.00. uma vez que de
Ccôrdo com o art. 93. letra "a" do Decreto 58.400, poderão abatê-los. até
cquêle total, em suas declarações de rendimentos no exercício de 1970.
Os dividendos
por pessoas Jurídicas identificadas, poderão
£er abatidos do lucropercebidos
real, motivo pelo qual não vemos razão para opção.
Os dividendos dos acionistas que não optarem deverão ser incluídos.
n°nnalmente. na declaração
de rendimentos no exercido de 1970.
Cidade de Deus — Osasco (SP). 14 de fevereiro de 1969.
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS. S/A.
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO. S/A. .
FINANCIADORA BRADESCO. S/A.

«i--.

0 CRUZEIRO apresenta a mais com.
pleta cobertura do carnaval brasileira

an,madíss,mo
°
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avi so aos senhores acionistas
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A esposa, oi filhos, a nora, o genro, • os netos do
Inesquecível

DOMINGOS DE LACERDA BORGES

T

agradecem as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do seu falecimento. e convidam os parentes •
amigos para assistirem & Missa de 7.0 dia, que por
Intenção dc sua alma íarfto celebrar BABADO, dia 22
do corrente mes de fevereiro, as li horas, na Catedral
de Santo Antônio, em Piracicaba.
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NECROLOGIA

A FAMÍLIA DE

MARIO TEIXEIRA e
MATHILDE RODRIGUES TEIXEIRA

==£3

agradece sensibilizada a todos que a confortaram no doloroso transe por que passou e convida os parentes e amigos para assistirem à
missa de 7.o dia que fará celebrar AMANHA,
dia 21 do corrente às 10 horas, na Igreja de
N. Sra. da Conceição (Pça. Silvio Romero'.
Por mais este ato de religião e amizade
antecipadamente agradece.

Antônio Lima Filho, esposa e filhos cumprem o doloroso dever de participar o falecimentos ocorrido no Rio de Janeiro, de seu inesquecível pai, sogro e avô

ANTÔNIO FERNANDES LIMA
e convidam os amigos e parentes para a missa que mandarão
celebrar no dia 21 do corrente, às 8 horas na Igreja Sto.
Ivo, Largo da Batalha, 189, Jardim Lusitanea, nesta capital.

=£=s

xel» Armplin Pisei.», «
ffi^Sno^:^

Falecimentos
Ontem, nesta Capital:
BI!, BAZI1.KU I)A KOCIU E SILVA —
Aos (13 anos do .duelo, casado com a sra.
Dolxa a filha:
Therfsztt da Rocha o Silva. 'com
o er. NiThõríffii. Chrifitlna, casada
colnil da Costa Filho. Deixa netos. O lioo Sneralndo
hoje,
renllza-so
liultnmcnto
tro iis 13 hora», da av. Euznblo Mnlo/o,
3H5, Pinheiros, nara o cumiterlo do Campo
Orando.
SRA. MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
— Aos 70 anos de Idade, viuva do sr. Jowt Pinto dc Oliveira. Deixa o» filho»! Arnnldo, cnsndo com a sra. Ouarlulna Aü-.issl
elo Oliveira: Iracema, casada com o sr. Inocmclo Camorgoi alóm de netos e bisnetos.
O feretro snlríi hoje, as 12 horas, da rua
Dr. Jofo Alves do Llmn. 275, Brás, para
o cemitério de Tremembó, —
Aos SS ano.
SIt JOSÉ' PLACIANO
do Idade, casado com a «ra. Ocnocli An-

Caetano „„ Kl„'' p"r« o „.,., CJ fc
1» Idado, oasodo '„,?'? - As,.
tfo, Deixa pt Iii|.,„" .""«.FüJ;
o sr. Ma,,,,,., M,L''««tesr»
itos, casado nm « .,,. ,e °»t'í, i
Deixa neS.°o'^»"«K
?o.
M horas, da
W3
&,£*;
,:Pc"«m,
o cemitério do„,' Dta™
fis
. SUA, ANTONIA Í>| w.
Aos r,7 »,,„, tlc idnde
«;u, Bíifi,
f «mando Mitl.ru £?'• JND
W
Aiipllna, Letl.i(» H i-'. D> V
llole. as 11 hor». i °'„ a Ibpè.'
TOTU.- -1.S07, ZJtatth*»^
rio do com,,,, „,,.,.,.''"•-. Mi,,-;
ML riiUIlO daSio
,
Idado, casado com
» .. *" II,'.
Deu
Illhos?0?,™,r^Aí
o Mariaps Teresa n , . Jcii. p*»h
Padro Antônio Link S, 'lh«u 7,
rcirn. para o m:,;>,\, í/, Ia"» ti
SUA. KITAHUMIv' tl\<
70 anos de dade, ,&'"•««».
Castro, Deixa o, fffi! *>»• U»
"S
Mario o Jmn, tí(m
netos, o íerí-ro sairá V£?•
* " liS
1» tua Dona EitrlaVí V.,'5"'
para o cemitério do Santana. "' *

Dr. HENR1 SANNEJOUAND
^^

A Diretoria do Grupo Rhodia agradece as manifestações de pesar pelo íalecimento de seu ex-Superintendente

O BANCO

ocorrido em Paris no dia 9 do corrente e convida clientes e amigos para assistirem a missa que, por intenção do saudoso extinto, fará celebrar nó próximo dia 25, terça-feira, às 8,30 horas, na Igreja de São Gabriel -— Avenida
São Gabriel — Jardim Paulista.

MERCANTIL

às 9,00 horas do dia 21

de fevereiro

_
áMm. >I ¦h.lKhift^

1969, sexta-feira,

7'° "'A

t.MNO — a-, 9
i,, i: ™W
Inácio de Lojoia. hora,
rua' fi»"
Amanha;
SR. MARIO TEIXEIRA _ i
na isreja do II. a. da rvJí,'
Silvio Romero tra«li,,
SRA. SIATIIILDE
»
RA - As 10 horas, RÒnBIGEri
i«- f .P
Conceição, urn« Sílvion» &.,'•'
UE 30.» DU
Hoje:

de

no Mosteiro

DE

VICENTE

Pinvíiia
A* 8 horas. „n ™,&W Wsil
cramênto. rua TutiVa
SR. JOSÉ' 1'lltAxj
Igreja de São Pran^lsi h " teu
risco.
1» Slt|
SR. ANTÔNIO DE M.MHni
horas, na tecia do
¦ a"' c«v
Maria, ma laBiiarlbr 6anSA

São Bento.

MAGISTRADO

Mimm DE AüiüMOVESS

Jfi\o

imi»,
"S"

DIVERSOS

RCA BE SEU
WMfIliibIH0 OU TRATOR?

Abrigo colorido

LICEU EDUARDO PRADO
.19U.JIID.1- L'|.MÍf«k1

**
/7N IR HEIIBIII BS

v/tlHIUi

4on.no

--

Metálico Bálvtmi-

zado NCrS 2G0.00. Coljemiras de ái-éas, toldos. Focilita-se o pagamento.
ABUIGOS TONISON
Telefono 70-2457 (recados).

Móveis e

g

mwn MÓVEIS
"CLAMOI"

p'1

R. Tondnro Sampaio, 15(15
R. Tcodòro Suntpaio, 1,"}}
Av. Olso Gnroia, 4255
R. 12 de Outubro, 43:<
At. Liberdade, 510

SINÔNIMO DE GRANDES REALIZAÇÕES.

"ÁBESC

SENSACIONAL
LIQUIDAÇÃO
Dormitório eavlurià 115.nti
C o n ,i u r u tio
ic.í.on
Jaoaranda . . .
Copa forniica . .
85,(11)
Sala de visita . . . 5u,tJ')
Colchão de molas
c 10 anos du garontia
28 00
...
(?raiide estoque dc perus
avulsas e preços baixos.
Atende-se ale as 20 hora*.
Despachamos para todu
Brasil.

PREÇO FIXO — SEM
REAJUSTE SEM —
CORREÇÃO MONETÁRIA

PRAÇA DA REPUBLICA, 272 - 9.0 AND.
FONES: 36-9027 33-2471
RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 231 - 8.° ANDAR
ABRIGOS PARA CARROS

APARTAMENTOS - VENDEM-SE

Alirleoi pnr.i aulotniívrls de toilDH ns tfptu.
Coberturas e murqul^H
para áreas rra ceral.
(Plsrln.iH, Jardlnt. áre;»s
residenciais, comerciais
a iniltfi(rtaln>. Coberfn*
ras em n.1 umlítIo, chupa
K-ilTiiimiul., ou P.V.O.
(pliistlro nííí» ,nfl!*m;i.
rei). IMaiifJiinirntn r
exrcurío lln qualquer
tipo ite mlcro-estrutura.
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| CORRETORES (AS)
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Necessitamos dc vendedores (as) com
pratica
para trabalhar na Capital, cm vendas de conceituado jornal de grande circulação. Damos
completa assistência, com ótima possibilidade
de ganho. Trabalho ilimitado. — Rua Alblon
n." 218, das 8 às 1? horas, com Dona Norma.
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HCr$

793,

1
(
§

jornal
de grande circulação, em Pinheiros e 1
bairros próximos. Completa assistência,
não sendo necessário prática. Rua Teo- |
|
doto Sampaio, 2621. l.o, sala 104, peta =
manhã.
|
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IOFOSCAL
lodo - Fósforo - Cálcio

icÒRsc^%É^r|cl|f
';''•<#.''\iifQuímica' Indüsfribl
¦¦•HvS
._
eletrônica
V.i- '•
'¦'-..,'%;V,.'.
'
Administração
.
'}f'rM*'í-;'
•'
Telecomunicações
Petroquímica (em orgánízqíqpl'!'''
Metalúigica (em organização)')''.:
'
.„v*<(?v„:'v/
..'•:'

Ginásio Vocacionai
Ginásio

Intensivos de.Línguas

(com

laboratório eletrônico)

METROS DA AV. PAULISTA-PONTO FABULOSO!

ÜCEÜ EDUARDO PRADO
81, .(p^ximo-Sá^rniq %üatem'i) tsls.: 282-6108. èj8%22
Acèír'am-se tfahsf&çftptjfi ^á/unòsprje-outros èila'be/écime4?/o/,co/r) $p'éfà\ífâgm;

- slraus não admite
de forma alguma
que voa; fique sem
o sen televisor!

POR ISSO
RESOLVEU
CONTINUAR
VENDENDO

PELO MESMO
PREC0 DE
UM ANO
ATRÁS!

do empreendimento:

S/l

BIRROS

LOUREIRO

IDMIIIISIRIÇÍ0 E COMÉRCIO

"SIBIRC0".

Informações no local a Rua Prof. Plcarolo, 145 - dlArl.im.nto inclusive
sábados,
domingos • feriados, das S as 21 hs.
EXCLUSIVAS.

»* ¦ ¦¦

UHIIIs.

fHI.3AII.l1l Fones: 34-9318§37-1331-(SindicalizadoCreci7t3)

DINHEIRO E HIPOTECAS

do DIÁRIO DE S. PAULO
e DIÁRIO DA NOITE

l^^^ffir^^^^^H

lidos por um publico de real

capacidade aquisitiva

que tfm boslji pif(è
e cuja urina re decot
facilmente devido h rt-tt:
uncontram na l'R0í"0;.
NA DE QIFFOXImn
dadelro especificai. p«i
ela não 56 fãdlllieiBt
ta a DIUHESS, c«-i&
feia a BEXIG4 (l W
evitando a ff:i'.:.t!(So d
t.i e a iníecçâo ò o:gs:
mo pelos produtos d:S.:a
composlçío. Numerosos 1
tndos tini nwis r.cüvCi:
dlcos provam a ma ti:

URGENTE
Instalações.
Balcões.
Prateleiras, Vitrinas. Una
7 de Abril, 71. Fone
ru-17l]ii.

ACHADOS E
PERDIDOS

PARA AN
NOS

PE R D EU- SE
a cart. profissional e certlficado de Reservista perU-nccntes
a Edson
Josó
Almeida.

CLASSIFICADOS
TELEF0ME 239-5
R AM AL SI

esisío
Entra. 3.000.00 fácil. Lindo fobr., nova.e
trega Imediata, jto. à Est., prox. fl praça pri"
pai, recuado, isolado, com: jard., entr, !
terr., sala, copa-coz., 2 dormts., banh.,
coberto e quint.
Sal:lo em prest. dí SM
250.C0 sem parcelas. Corretores à'rti» J*!>
lista, lõ, s. 2. frte. íi Fst. de O?asco. ORGAMÜ'
CAO LEANDRO LTDA, R. Santa T««
(Sindicalizado CRECI 702).

veja: I V SlRAUS
diretamente da fábrica por
apenas:

1* PAGA^NT0S

'Ç*

ncrS

MENSAIS e'iguais
SEM MAIS NADA!
Só Straus pode vender assim barato!

TV SlRAUS
a maior indúslria
tlarônica da América
Latina em r-ndas diretamente da
fábrica !

RÚOIO E TELEVISÃO STRIUS S.ll.
1.1 anos de
tradição!

promovem negócios pois são

Vende-se

PESSOAS I
OU NÃO

SOB8AB0

Por que no gênero é a indústria
que
mais vende televisores no Brasil!

Os Anúncios Classificados

AS

¦;?¦¦*

CASAS VENDEM-SE

Entrada apenas NCrS 1.460,00- mensais somente NCr$495,00
A 2 MINUTOS DO CENTRO: R. PROF. PICAR0LO. 145
(ENTRAR NA AV. PAULISTA. 1510 E SEGUIR EM DlRFCAO À AV. 9 DE JULHO) -LOCAL ALTO E SAUDÁVEL. COM VISTA DESLUMBRANTE! IMENSOS JARDINS A
SUA FRENTE E BEM PRÓXIMO AO PARQUE SIQUEIRA CAMPOS. DEPENDÊNCIAS:
2 e3 ótimos dormitórios, boa
sala, copa-cozinha, 1 • 2 banheiros sociais, dependências de serviço,
play-ground para recreação de seus filhos, etc.
Edilicio sobre pilotis, de requintada arquitetura. Projeto a direção técnica da obra ¦ cargo dos renomados arquitetos
BOTTI E RUBIN. NOTE BEM: CONDIÇÕES REALMENTE EXCEPCIONAIS NESTA ETAPA. TOTALMENTE SEM
JUROS. SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E PRAZO FIXO DE ENTREGA EM CONTRATO. Incorporação administração
•

:f.:(
Av. GdogV Jardin

."¦•Rua-^euçiicl,

MENSAIS
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1 PINHEIROS
| CORRETORES
Para venda de assinaturas de

PRIMÁRIO Mt

00

SS. m> DANTE MESTIERI ^^,^tásSSS5

Precisam-se para venda de assinaturas
g de jornal de grande aceitação.
Damoi assistência completa aos elcmen= tos sem prática.
Apresentem-se no período da manhã noa
g
= seguintes endereços:

OPORTUNIDADES

(meio andar)

ENTRBDfl SOMENTE NCrS 2.995,00- TOTALMENTE SEM JUROS! SEM C0RRECÉ0 MONETÁRIO! PRAZO FIXO
0E ENTREGA- CONDIÇÕES REALMENTE EXCEPCIONAIS NESTA ETAPA • A APENAS 5 MINUTOS 00 CENTRO!
NA NOVA RUA CARDOSO DE ALMEIDA,654- PONTO MÁXIMO! LOCAL ALTO E SAUDÁVEL, JUNTO A
UNIVERSIDADE CATÓLICA E AO COLÉGIO SANTA MARCELINA. APENAS DOIS APARTAMENTO POR ANDAR.
servidos por 2 modernos elevadores, contendo: 3 amplos dormitórios com armários embutidos, 2 banheiros sociais, enorme living-sala de jantar em forma de "L", com lavabo
e jardim de inverno, copa-cozinha, dependências para empregada, uma ou 2
garagens
individuais e opcionais, além de completo "play-ground"
para recreação de seus filhos
Edifício inteiramente sobre pilotis, de rara beleza arquitetônica. APROVEITE SEM DEMORA AS
EXCEPCIONAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. NOSSO PASSADO E A SUA GARANTIA: CENTENAS DE APARTAMENT0S INC0RP0RA00S NOS MELHORES DAIRR0S DE S. PAULO.
Informações ¦¦ local à Rua Cardoso de Almeida, 654 • diariamente inclusive sábados, domingos e
feriados, das 9 ás 21 horas

EMPREGADOS PROCURADOS

ãiltlllllllllllIlIllillllliiniitiimiiHit'

3 DORMITÓRIOS APERAS

PERDIZES

Orçamentos
sem
compromisso
ESTRUTURAS
METÁLICAS
AKAKI
LTDA.
Fone: 63-2774 - Silo Paulo

Penha: Av. Celso GarciH, 5377, l.o, s| 6.
rinhelros:
Rua T. Sampaio,
2621. 1 o,
Santuna- Rua Aviador Gil Ot|ilhM-"f H.
Rua Alblon o o 21f — sala 104.
Lapa:

Normql ."
.Científico . "- .
•Clássico
h ¦?

OUTROS CURSOS

NAO PRECISA SER RI.
CO PARA
COMPRAR
NA A B E S C. E' SO'
QUERER.
D p

2.° CICLO

1.° CICLO

tapeçarias

KfU,llBI,WJJ,r«lf.l nTiTunT!

Matérnal (3. anos)
Jardim de Infância- (4
Intermediário (ó.onbs)

Primário'
;'"'''
Admissão ao Ginásio

"Cu.rsos

ii A

i->:.r.irfir>ií-i

¦ ¦[«INMIH.I.-»

'PRÉ-PRIMÁRIO
NCrS

AGORA VENHA ESCOLHER O
PLANO DE PAGAMENTOS, DE
ACORDO. COM SUAS POSSIBILIDADES; V. S. FARÁ' SUAS.
CONDIÇÕES.
VENHA
VISITAR-NOS,
SEM
COMPROMISSO,
E TENHA A
CERTEZA DE SAIR COM SEU
CARRO — CAMINHÃO OU TRATOR, JA' ASSEGURADO.

|
|
|
|
1
|

de

SR.

.

'
Ql'i:S DA SILVA i, '¦"¦
:';*
iKreJa do Santa Ccclli» larnci
Cecília. »»«.

CLASSIFICADOS

|

note,

DE SAO PAULO S/A.

convida seus amigos e clientes para a missa que será celebrada por intenção
de seu antigo e leal colaborador, Sr.

Dr. HENRl SANNEJOUAND
L

MISSAS

MISSA DE 7.° DIA

CENTRO: Av. Liberdade, 851
PINHEIROS: R.Butantâ, 141
(Pertinho do Lgo. de Pinheiros)

Sto. ANDRÉ: R. Cél. Alfredo
Flaquer, 92

¦iMrnui mÊÊmMimmaMMmmWÊMÊÊmMwmM * mh ¦¦¦
sis-ar-LVi.mm ¦

CASA

ERREA
OSASCO

Entr. NXr$ l.fiOO.OO fácil. Lugar alto 11»
c| todos os melhoramentos, nova. entrega £•
diata, farta cond., material de l.a. com: 1
terr.. sala, 2 dormts., coz.. banh.. tangue cobíí
quintal. Isolada de 1 lado Saldo cm p*'NCrS 190.00 sem parcelas. Corretores à rui i*
Batista, 15, sala 2. (rente á Estrada ée 0.*'
ORGANIZAÇÃO LEANDRO LTDA. R'3
"
Tereza, 31, 8.o. (Sindicalizado CRECI

SOBRADO
Entr. NCrS .I.OOO.Ofl.
FORD. com: )nrd.. eiir..
2 dormts.. banh.. quintal
NCrS. ÍSO.OO s pariSanU Tereza, 31. S ". 31
CRECI 7321.

OSASCO

(acil. PrroW O"
"^j
p' carro. terr; O*
c1 tanqiif. Saldo *™*í p
ORR IXAXDSO JW'^
2149 r SS-ttSS

CASA

OSASCO

":-"J í!>:^"^-i'.f'
Entr. NCrS l.GPO.GO. fac:'.
cond.. ca«a terrra. entrcRi Imcdfaia.
„_T(s-<la. 2 dormts, coz.. ba:ih, quintal C "••;™.
prtst. de NCrS 150.00 sem parct!at- «8Ü;
LTDA. R. Santa Tereza. 3!. So. r>?
dicalizado CRECI 792).

MATERIAIS PARA CüE

PERf
CORTE E
00BRA Aifi !/*•
C0f« MiURraL CJ
SOMiOOt CB«4
aSSiSTfmCtâ TfCN i

GR,

r, :.

.-ru,

if/xoi.
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Quinta-feira, 20-2-/969 —

DN —

f.° cocferno 7

Sensível reforço de água para São Paulo

,,_,,„ deste ano, o abastecimento de água da Capital de*,é' ,eforcado com mais 2.000 litros por segundo, ou seja,
1 se" í" bilhões de litros diários. Com essa nova adução,
^ Jnvernador Sodré, dentro do plano que vem sendo exe^ in Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria de
i»do Pel lzar o problema de falta de água que se verifica
(S da Capital — especialmente da Zona Norte — até
".concluídas as obras definitivas que proporcionarão
*,,<el abundância para toda a Grande São Paulo até o ano
W-, .m juros por segundo, para reforço do suprimento da CaW sr retirados da represa de Guarapiranga. Esse volume de
distribuído entre as quatro regiões
%fW,nis de tratado, seránecessitadas.
Os trabalhos que se reamais
fi
atualmente
do governador Abreu Sodré,
'W'„'
"'¦« ccntido, por determinação
um resultado prático: a falta de
desde logo apresentarverificando
há mais de 10 anos, não
1 forma como vem seestará
em condições de aguardar, com
nrrcrá E a cidade
— a solução defiJuqueri
do
Sistema
«¦folgai ° término
Mildo" o programa elaborado para o aproveitamento da
K 2 000 litros por segundo, a primeira região a ser beabrangendo os bairros de Jaçanã,
ida será a Zona Norte,

Santana e parte de Vila Medeiros. Para lâ serão enviados 850 litros1 por segundo, sem desvios cara qualquer outro bairro. Nesse
sentido, estão sendo executadas obras nas ruas Antônio de Oliveira e Taquari, de modo a que 03 bairros do Brás, Moóca e Pari,
passem a ser abastecidos através da subadutora Moóca-Consolaçao.
Outros 300 litros
segundo serão também enviados para
a Zona Norte, para o por
bairro de Casa Verde. A água destinada a
esse bairro percorrerá as subadutoras de Alto da Boa Vlsta-Franca, pi,n'o, França Pinto-Vila Mariena e Vila Mariana-Consolação,
sté chegar aos reservatórios de Vila Espanhola e Vila Nova Cachoeirinha, de onde será distribuída para o bairro de Casa Verde.
ZONA LESTE
; Vila Formosa, Itaquera e parte de Artur Alvim são os bairros
ca Zona Leste a serem beneficiados
segundo, da
com 350 litros
nova adução de 2.000. Esse acréscimo de volume por
de água permitira a ampliação da distribuição, como no caso de Itaquera, onde
estão sendo assentados 61 quilômetros de rede distribuidora.
Ainda no plano de distribuição dos 2.000 litros/segundo, 300
serão destinados à Vila Romana. A água chegará àquele bairro
através das instalações de Vila Mariana, Avenida e Vila América
e do "booster" em construção no reservatório da Lapa Cbooster"
é uma elevatória feita na própria linha de recalque que aumenta

a pressão da água, permitindo alcançar distancias e alturas
maiores).
A região sul da cidade receberá 300 litros/segundo no plano
de distribuição dos 2.000 litros/segundo. Interlagos, Socorro e
outros bairros das imediações serão beneficiados, havendo a possibilldade de assentamento da subadutora Chácara Flora-Interlagos.
Os restantes 200 litros/segundo não terão uma destinação especifica. Serão destinados a atender ao aumento vegetativo das redes distribuidoras existentes.
PROGRAMA PARA SANTOS
Também Santos — e toda a Baixada Santista — foi Incluída
no programa do governo Abreu Sodré de melhoria do abastecimento de água. Esse programa prevê água para 900 mil pessoas,
levando-se em consideração que Santos tem população fixa de
400 mil habitantes e outra, flutuante, de 250 mil.
Três biliões e 200 milhões de cruzeiros velhos estão sendo
Invertidos em obras de água para a Baixada Santista. Essas obras
consistem na complementação da segunda etapa da Estação de
Tratamento de Água de Santos c na recuperação da primeira
etapa, trabalho que deverá estar concluido em, aproximadamente, 360 dias. Além da Estação de Tratamento de Água de Santos, consta do plano a aquisição de equipamentos, materiais decantadores e construção de depósitos para produtos químicos.

AS MOCAS NAO QUEREM
MAIS CASAR COM VELHOS
vir
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Atualização em
tireoidopatias
^ffiji0»id!?r,24 0SlarA M 'n»ciando no Hospital do Servidor
MÍi»Hm"w u,IS0 Intensivo sobre Temas de Atualização cm
Saitew.ii^? duraC5°h' de seis dias. As aulas, no período nocn1uant<> Que as aulas praticas serão
fé'co di- '30
""d* in!r'ntr' em horarl° a scr estipulado de acordo com o
Pira inscrever-se, os médicos pagarão uma
Grliwiü?'
w?
*o,00 e estudantes • residentes, NCr$ 5,00.
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fcedo José Carlos nasceu, a casa ficou em polvorosa. Sua
Milhava como domestica em casa de duas moças solteiras.
ítsm mais do 30 anos. E a mãe de José Carlos morreu
itíssequeiieia do parto. As patroas não sabiam o que fazer
Mino. Mas não tiveram coragem de entregá-lo ao Juizado
Mores. C assim José Carlos cresceu na casa de duas mui sozinhas. Tratado meio como filho, meio como subalterAssim cresceu, timido e ressabiado. Um pouco sonso. Não
Ri mais do que o ginásio.
íi lutoras não eram ricas, mas tinham uma modesta renda
pai viviam razoavelmente José Carlos, adolescente ainda, foi
Mar num escritório. Quando fez 30 anos, uma de suas tua morreu. A outrn, que ele chamava de tia Mariquinhas,
i preocupada com a sua honorabilidade' de solteirona impofttie não lhe permitia morar na mesma casa com um rapaz
lilinal de contas, não era seu parente.
m Carlos era timido o ganhava pouco. A solução enconi lol uma só; c casamento.
Um pouco por gratidão, um
? Por receio de enfrentar a vida fora do ambiente familiar,
Carlos casou-se cum tia Mariquinhas. Ele tinha 21 anos.
li!.
!á muitos casamentos cm que um dos cônjuges tem mais
f* o dobro ii,i idade do outro. Nem sempre o movei da união
LWercsse econômico, embora cm quase todos os casos o consais velho é o de melhor situação econômica. Na grande
P no: ca.-os, n homem é o mais idoso. Geralmente é viuvo.
Mente o casamento c precedido de muita briga e dibcus«i casa, os filhos não querem, aceitam sob protesto.
alt "'" c
d° Código Civil, obriga & sepa!ih"V
«flt bens para Os Para8rafos.
casamentos em que o homem tenha mais
a.mulher'
a6 5(1 M0S, proibindo ainda as doações
km depois de niais
m
um casamento destes ns brigas continuam.
M o cônjuge mais idoso pode ninda dispor de seus bens. E
lne
de fazer doações em dinheiro ao outro con85
' apesarproíbe
das restrições legais, o "golpe do bau" acaba se
f
«suzanao.
,. NUMERO DECRESCE
•«entanto,
os funcionários
de registro civil cons«qoe tem decrescido muito deo cartórios
numero de casamentos de ida,'worcxas. Lembram-se que até 10 ou 15 anos atrás, era
casamentos como estes: ele com 71 nnos, ela
•is
a ?omum
•í. Ambas
solteiros, sendo ele alto funcionário aposentado e
K~frarecém-formada; Ele com 76 ela com 21 (comer(,omest1cas). Ou então aquele caso em
a,
fcrilS »S'
'"' ° mar|do 28. Este por sinal que não deu que
certo,
li-vn.
'.¦•a.o.oi desfeito
antes de um ano de prazo.
Srnl "CI,,prt'«ada domestica. Tem 23 anos. é bonltlnha,
Braclosa"' Na0 e burra, tem curso primário comPíiim
casar com um velho rico. Matilde
-Hm¦i «vista
i-m P"!todos ambicfto:
os vcndelros, açougueiros c outros "coroas"
ro- Se é íoItell'° ou vl'«v°. da se faz dengosá.
Vd-i h t ii
íjí;';15 Pam os moços. Matilde tem certeza de que um
Ml:
c'''C0Ilt™r um velho rico e disponível.
&sa.nJr«ii
"HeatM „ 1Ides noJe cm dia estão se tornando mais raras.
mteres£e.
com idades dcscombl\ tin*&A aSra(|o dasprincipalmente
moças. Faziam-se mais quando ha-Itfflcíí..
rnasA
mulher
agora
»JiiSt«
quer se sentir livre, quer
5 escolher
"o oc
o marido sem nenhuma Ingerência da
j,

E à medida em que se tornam mais raros os casamentos de
idades desoombinadas, também decresce o numero de noivas que
assinalam como profissão prendas domesticas.
Essas, que eram
80% há 20 anos, agora não chegam a 40%.
MULHERES MAIS VELHAS
Um outro dado Interessante, que se obtém pesquisando-se proclamas de casamento. Grande é, atualmente, o numero de noivas
mais velhas que os seus prometidos. Cerca de 30%. Quase sempre a diferença do idade é pouca. Um, dois, três anos. Mas tambem ha casos da noiva ter 40 a » noivo 28, ou 30 e 22.
Esses dados indicam, em conjunto, a paulatina libertação da
mulher. E' bem verdade que, muitas vezes, a noiva mais velha
procura esconder a idade. E chega a pedir que esse detalhe não
seja divulgado na cerimônia do casamentd.
Grande é o numero de casamento; de idades bem próximas,
embbuã ainda se verifiquem, com certa freqüência, diferenças
de 10 a 15 anos, sendo o noivo o mais velho. Grande também é o
numero de casamentos entre jovens de 18 a 22 anos.
Uma observação feita por funcionários de cartórios é que
cerca de 70,;'o tios casamentos se fazem com a noiva tendo de
18 o 25 anos e o noivo, também menos de 26. Raros são os casos
do noivo ter de 28 a 35 anos. Dizem os funcionários que lidam
com isto que o homem, geralmente, se não se casou até os 25 anos,
só se casará depois dos 35.
Casamentos entre raças diferentes também estão aumentando,
e brasileiros ou
principalmente entre descendentes de japoneses
descendentes de raças brancas. Examinando cerca de 200 proclamas a reportagem encontrou maior numero de enlaces entre ms-

Guarnições de renda e aplicações de bordados
s* '- - '*!!
, _:„
realçam o bom gosto da dona da casa.
ki O arranjo do lar* moderno exiee
¦:= ¦;';.:::-..'..¦ ]
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Concurso de Escultura na Areia
Está chegando ao seu final o
na Areia,
Concurso de Escultura
"Air France" e
promovido pela
"Diários Aspatrocinado pelos
sociados. Clube da Orla, Prefeitura Municipal do Guarujá e
"A Tribuna de Santos". A data
de sua realização está marcada
para o dia 22 do corrente, a 'a*
se eliminatória e dia 23, a escolha do vencedor, o qual irá
disputar em La Baulc, na França, o titulo mundial. Este ano, o
certame cm foco, despertou um
interesse fora do comum, tendo
a sua realização se estendido
pelas praias do litoral sul e norte de São Paulo, contando com
a participação de representantes
das praias do Guarujá, Ubatuba,
São Sebastião,
Caraguatatubá,
Ilha Bela. Bertioga, Santos, São
MangaPraia
Grande,
Vicente,
guá. Itanhacm e Pemibe, que
irão se reunir na praia das Pitangueiras, em Guarujá, para a
disputa final.
Dada a repercussão da iniciativa e o alto alcance artístico
que ela encerra, os seus responsáveis, que contam com o apoio
oficial lia Secretaria do Turismo do Estado, a qual premiará
os vencedores em dinheiro, constituiram um corpo de Jurados
de muita expressão c gabarito,
formado por personalidades des-

tacadas dos nossos meios artísticos, sociais e culturais, a saber: governador Roberto de
Abreu Sodré, deputado Orlando
Zancancr, secretário do Turismo,
Esportes e Cultura do Estado,
Joseph Halfin, diretor da "Air
France", cm São Paulo, João
Ferreira Fontes, diretor do Clube da Orla, Roberto Santini, diretor de "A Tribuna de Santos", Odetto Gucrsoni, gravador,
Fracarolli, escultor, Flávio do
Carvalho, arquiteto, pintor e cscultor, Noemi Carvalho Neves,
Carvalho,
pintora e Napoleão de
vice-presidente dos "Diários Associados".
A colaboração eficiente dos
patrocinadores ofertando vallosos brindes aos participantes,
além da premiação cm dinheiro
por parte da Secretaria do Turismo, e o envio do l.o colocado
à França, nas asas da "Air France", deu um estimulo e um Incremento muito grande ao Concurso de Esculturas na Areia,
projetando-o de tal forma e com
tanta evidência que, acredita-se
ter no próximo ano, um número
imenso de concorrentes, numa
evidente demonstração de que
os promotores estão cooperando
para o lmpulsionamento e o
aprimoramento dos dotes artisticos da juventude brasileira.

Renda c beleza - Renda c J^OSpCKc
FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS

fl

ml
m

epcfce)
Rua Felipe Schmidt,' 139 - Ciixa Postal, 123
Fone: 3-50I - End. Telegr. "Sordados"
Florianópolis - Santa Catarina
Representante em Sáo Paulo
t

./«-

¦

Ws M

MÁRIO G. FRANCO

/

Rua Cav. Basfllo Jafat, 6ô - 7.° - s/ 71 e 1±
Fone: 33-2500

%

H:w*
\-

Mam

¦ -"^

Y WÈf

1ÊY^0* trA ,

MÍ|Í
— aüàÍJL—¦

•¦.¦-¦¦ . tr.^>:.'t\:L-l.-i<r-

.;f>ii-*.i't»É <. .«, *,..«m i'iàt*J

*êàiMMíx~l iÃ T !¦¦¦ 0Êi*\.iiYtY'it

% #
iiÚ i .—--^.rf--;

mJ^M^M^StmmmWtmmmWmmm

Emocionantes capítulos finais

W^^lm. ^ j '¦¦¦mm-' ,<0?* ''i^iÊyLMM

I

ii^mWÊÊÊÊmWÊt^ÊBÊmm^ÊmWt

:1

Sska

seis e brasileiros do que entre nissels e nisseis. Mas entre brancos e pretos continuam não sendo freqüentes, nem em bairros
operários, embora haja muitos enlaces entre mulatos claros e
pretos puros. E geralmente, nesses casos de diferenças de raças,
não há interesse econômico, O "golpe do bau" só se verifica ainda
em casos de diferenças de idades.
Vários observações podem ser deduzidas da análise de um
grande numero de proclamas de casamento. Entre estas, a da
emancipação da mulher e da tendência para o maior equilíbrio
entre os cônjuges. De idade, de nível social e econômico e ate
profissional. Parece também que, cada vez mais, é o emor que
leva duas criaturas a unirem as suas vidas.
Mas enquanto é o amor que faz os oasamentos equilibrados
ou os de raças diferentes, não é ele o móvel dos casamentos entre
idades dispares. Dizem que o amor é cego. Mas a conclusão a que
Ee chega 6 que nem tanto.

!rr^w^^^'f^!y!^m!:

Com ess3S medidas, estará garantido o funcionamento continuo
da Estação de Tratamento, com capacidade para atender perto
de 1 milhão de pessoas.
Para Guarujá e Vicente de Carvalho, na Ilha. de Santo Amaro, foi determinada a recuperação da adutora que abastece a região, aumentando a sua capacidade de 120 para 160 litros/segundo, o suficiente para uma população de 70.000 pessoas. Paralelamente, o governador Abreu Sodré autorizou o empenho de uma
\ verba de 2 biliões e 100 milhões de cruzeiros velhos, destinados
à construção da 2.a adutora, que terá uma vazão de 400 litros/
segundo, o necessário para o abastecimento de 240 mil pessoas.
Praia Grande e Bertioga também serão contempladas no piano de abastecimento de água. Varias obras estão sendo realizadas na área que vai do Boqueirão a Pedro Taques, para atender
a uma população fixa de 25.000 pessoas e outra flutuante de
50.000. São obras de captação, adução e distribuição e Já no primeiro semestre deste ano, essas duas regiões estarão recebendo
os benefícios dessas obras.
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Patrão apaixonado

Mulheres revoltadas tentam
linchamento no ceminterio

matou empregada
RECIFE. 19 (Meridional) — O comerciante Antônio
Carlos Gomes, casado, de 36 anos, eliminou com um tiro
de revolver no rosto, sua empregada Maria Lúcia Rodrigues, solteira, de 22 anos, no interior de seu estabelecimento comercial, evadindo-sa em seguida.
O comerciante empregara Lúcia no ano passado
e
transcorridos alguns meses começou a tentar conquistá-la,
sendo sempre repelido. A comerciaria alegava a seu patrão que era moça seria e que gostava de seu namorado,
razão pela qual não queria nada com ele.
Todavia, o comerciante continuou insistindo.
Ao se
convencer que .não conseguiria conquistá-la, passou a fazer
ameaças, até que ontem, matou Maria.

Enfermeira baleou
cobrador de ônibus
RECIFE, 19 (Meridional) — A enfermeira Antonia Francisca Diana, ao levar uma bofetada do cobrador de ônibus Ednaldo
Ferreira de Almeida, sacou de um revólver calibre 22 e o feriu
no tórax.
\
A acusada íoi conduzida à Delegacia de Policia enquanto o
cobrador foi conduzido para o HPS, onde ficou internado em
estado desesperador.
Segundo as testemunhas, a enfermeira, ao entrar no ônibus
superlotado, quase levou um tombo. Ao reclamar, foi ofendida
pela vitima. Não conformada com as ofensas que o cobrador
lhe dirigia, a enfermeira respondeu e foi esbofeteada no rosto,
replicando com um tiro de revólver.

Adulterava notas
para roubar leite
PORTO ALEGRE, 19 (Meridional) — Com a adulteração das
notas fiscais do DEAL, Pedro Ernani de Oliveira conseguia retirar algumas dezenas de litros além daquelas que realmente
havia vendido. Com este expediente sempre sobravam-lhe litros
de leite que vendia com facilidade, obtendo um ganho extra
diariamente. Agora está preso.
Pedro Ernani de Oliveira trabalhava como distribuidor de
leite do DEAL. Desta sua condição se aproveitava para. logo
após haver entregue o produto solicitado por alguma casa comercial. adulterar a nota fiscal, acrescentando uns litros a mais
no total registrado. Com a apresentação de todas as notas
retirava o total de litros marcados.
Ao confessar o que havia feito, Pedro Ernani de Oliveira
indicou ter aprendido o golpe por influência e indução de
Roberto Neto, que trabalhou durante algum tempo como distriprodutos do DRAL. Além de causar prejuízos à aupuidor deRoberto
tarquia,
Neto também aplicou vultoso golpe em seu
causando-lhe
patrão,
um desfalque de quase dois mil cruzeiros novos.

BORDEUS, 19 (UPli — A policia teve que agir com energia, hoje, para evitar que um grupo de mulheres enfurecidas
atacasse a ex-esposa do pedreiro André Fourquet, que matou
seus dois filhos e suicidou-se a seguir, na ultima segundafeira,
Micheline Berton, casada novamente após seu divórcio
com Fourquet, esteve a ponto de ser surrada pelas donas de
casa irritadas quando saia esta manhã do cemitério após presenciar o sepultamento dos corpos de seus dois filhos.
As. mulheres foram em sua direção e estiveram a ponto
de surrá-la quando a policia agiu para protegê-la, conduziudo-a até o edifício da administração do cemitério.
As enfurecidas mulheres não esfriaram com a presença
da policia, e através das janelas continuaram a gritar insultos. A policia pediu reforços para dispersar as màriiféstántes. Três carros blindados com guarnições estiveram no cerniterio.
A TMAGEDIA
Fourquet fechara-se em sua pequena granja no dia 2 de
fevereiro ultimo com os três filhos do casal para exigir que
sua ex-esposa voltasse a casa e se suicidasse diante dele, para estar certo de que jamais poderiam ter contato com cia os
seus filhos. A filha maior conseguiu fugir durante a noite
e avisar as autoridades, mas os outros dois filhos, Aline, de
13 anos, e Francois, de 11, foram retidos pelo pai.

Micheline em momento algum se aproximou da casa em
cujo interior estavam seus filhos e o ex-marido, mas advertiu
a policia que, se tentasse recuperar as crianças de forma violenta, seu pai não vacilaria em matá-los e suicidar-se a seguir.
Fourquet demonstrou que não pilheava. Um policial que
se aproximou demasiadamente da casa foi morto a bala. No
tato da casa, convertida em fortaleza, Fourquet expôs uma
bandeira negra, dos anarquistas, e uma bandeira francesa.
A policia manteve sitiada a casa durante duas semanas,
até que o drama se precipitou na segunda-feira, quando teve
ordens "das altas autoridades judiciais" de penetração pela
força e detenção de Fourquet.
Enquanto os gendarmes se aproximavam da casa, Fourquet matou a tiros os dois filhos e suicidou-se.
O caso Fourquet abalou toda a França, cujos jornais ainria discutem as circunstancias que culminaram com a ultima
e desesperada ação do pedreiro. A onda de criticas sobre a
policia mal supera, contudo, as expressões de censura contra
Micheline. a mãe das crianças, que afirma que já recebeu numerosos avisos ameaçadores,
Micheline fora encarregada da custodia de seus filhos no
processo de divorcio, embora confessasse que mantinha outras
relações amorosas, e que Fourquet unicamente tinha permissao para ver as crianças por períodos de dois dias.

Bandido agonizante denuncia criminoso
SANTOS, 1(1 (Da Sucursai) — Antônio Carlos
Raimundo,
de 2,'i
'branco,
anos,
vulgo "So"caranneca",
ladrão
vezes
(duas
guejein"
autuado em flagrante),
receptulor e traficante
de maconha, condenado
a pena de uni ano de
reclusão,
como incurso
nas
sanções do artigo
281, do Código Penal
(tráfico de cntorpeeen»
tes), foi preso em 14 de
outubro do ano passado,
cumpri'aquela
para
sentença, mas. obtendo o
"sursis",
benefício do
cstava em liberdade.
Hoje, às 3,50 horas da
madrugada, como noticiamos, "Soneca" matou
um outro ladrão, GuiIheririe Antonic Grenho,
de 20 anos, solteiro, vul"Alemãozinho,
ocorgo
rendo o homicídio no

cruzamento
das
ruas
Francisco de Souza Dantas co.m
Saturnino de
Brito, bairro do Marapc.
A própria vitima, ames
de expirar, ofegante e
numa voz
sumida é
lêz a acusação:
quem
"Foi o "Soneca"
que me
feriu...".
Guilherme
Antônio Grenho havia
sido atingido por 4 tiros

de revólver desfechados
por Antônio Carlos Raimundo, dois dos quais
penetraram-lhe na reguio tóraxica. Em estado
gravíssimo foi transportado para o Pronto Socorro
Municipal,
mas
não chogou a ser medicado. Morreu logo depois
de revelar o nome
do
atirador ao guarda civil
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fundador dos Diários Associados: ASSIS CHATEAUBRIAND
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Diretor: EDMUNDO MONTEIRO
S, Paulo, 5."-feira, 20 de fevereiro de 1969

Soni e funcionários de
serviço naquele posto de
curativos
O delegado Marco Antonio Caldas, do 2.o Distriío Policial, presidiu o
Inquérito em
turno do
crime, io quai funciona
o escrivão Edmundo Alves Muisa Ribeiro c ns
diligencias
para localizar e capturar o bandido
matador, o qual todavia
até a noite de hoje continuava foragido. Os motivos determinantes do
assassinato ainda não foram esclarecidos. A partilha de produto de fui'tos podaria tè-Jo ocasionado, mas,
também, c
admitida a hipótese de
"Sonec-i" o
Alemãozizinho" terem se desentendido por
causa de
uma mulher,
no baile
carnavalesco de um clube da Vila Belmiro.

Hora de trabalhar,
Plenimúsicá e Factoramá,
ninguém
que
é de ferro.

Lesava inquilinos:
"conto
da fiança5*
rio Ferreira Passos por ter praticado boIdp, i r "i
"Conto da Caução" e "Conto da Fiança".
Seu pia
sistia em oferecer através de colunas especiall;
jornais, apartamentos e casas a preços vãüiai
-¦''
condições excepcionais. Diante do interessado di1'^
stin
que não havia necessidade de fiador ou do"m...
"''"''Wentoj,
fiança e antecipação de aluguéis, apenas exigiàV
de 200 ou 150 cruzeiros novos para
oura apartamento^0^
apartamento'o
respectivamente. Dezenas cie casos foram n...;,.... : S!í
Iradosül
S
Delegacia de Fraudações.
Mario Ferreira Passos, que está recolhido ai
adtsjil
disposição da Justiça, foi detido quando ia buscar"'su1"
"'"'
'¦
uíj
iniciar
uma
viagem
Ias já prontas, para
do Uruguai.

Vendia carnes falsos
_ Ft)i
PORTO ALEGRE, 1!) (Meridional)
jovem Moacir Quaresma, que, cm companhia do v--'
da Silva Barcelos, vendia carnes falsos da "Grande?1
rançada", uma promoção pró-construção do autodroãio?
"co"
Turuman. Na Policia, Moacir contou que aprendera
fácil
de
ludibriar
mais
maneira
Adão a
os incautos se
valioso, dispentó»
por ganhar prêmios
pre ansiosos
pouco dinheiro. Chegaram a vender algumas dezena
carnes. Mas o fato foi levado ao conhecimento das auv
ridades policiais que, após varias diligencias, conseguir!
deter Moacir Quaresma. Agora estão procurando Adão?l!
Silva Barcelos, o homem
que tem um método' «petiil
para a venda dos carnes e que levou Moacir
praíla
de falsificação de recibos.

Represália a
jornalis tas em Maceió
MACEIÓ, 19 (Meridional) — Furioso com a descobe-.
Ia de bárbaro espancamento de um marginal, o novo titu
lar da Delegacia de Furtos e Roubos, major Estevão Reli
mandou prender todos os jornalistas que chegavam àquèi
E quase todos foram agredidos. Entrei
Especializada.
detidos estão Jurandir Queiroz, do ''Jornal de Alagoas
"Diários
Associados" no Estado; Jorge OI1
órgão lider dos
veira, da "Gazeta de Alagoas"; Carlos Alberto da Silvi
do "Correio de Maceió"; e ainda Ciro Alves. SevcrinoMa
"Diários
Associados'1
quês e Alfredo França, também dos
Toda a imprensa se mobilizou. Uma comissão, com re
presentantes de todos os jornais e emissoras, dirigentes ds
Sindicatos de Empregados e Empregadores, íoi ao Palácio,
mas o governador Lamenha Filho estava no Recife. Fa
ram à residência 'do secretario da Segurança — corone
Adauto Barbosa — que determinou a imediata Jiberiàíli
dos detidos.
O fato alcançou enorme repercussão, registrando-a
logo, as mais expressivas manifestações de solidariedai
aos jornalistas, de todos os setores de atividades, inclusive
do interior de Alagoas.

Carnaval: 102 mortos
e 2.167 detenções
No decorrer dos quatro dias de folguedos carnavalescos, S
ram entrada no necrotério do Instituto Médico Legal, cento
dois cadáveres, cujas mortes ocorreram na Capital pautes
nas regiões do ABCD (Santo André, São Bernardo, São Má
e Diadema), Osasco e Pirltuüa.
Trinta e =eis casos foram dados como morte natural, Irea
acidentes diversos, dez desastres, cinco ntogamenios, dea sulff
dios. catorze atropelamentos e catorze homicídio;, dos qtttl
quatro cm circunstancias misteriosas.
NA POLICIA
Das 2.1(i7 pessoas detidas, í.üãfl eram do sexo masculinoi
50R do sexo feminino, custodiados nos quarenta o três oistritt]
policiais supervisionados pelo delegado Nemr Jorge, titulart
l.a Divisão Auxiliar de Policia Trabalharam, Inintcrnptffiõ"
te, dezenove distritos, enquanto que os demais, em numerei
vinte e quatro, operaram no horário das 7 horas da manta à
hora da madrugada.
A margem da rprecnsão de 92 armas diversas, íornn iam
dos sessenta e um autos do prisão em flagrante, dos quais "ufe
ze por tráfico de entorpecentes. Alem de 45!) rases de agressií
foram registradas 3(36 queixas, a saber: 102 furtos de automoKÍ!
73 furtos qualificados (arrombamentos), 51 roubos (assaill
90 furtos simples, 3 estelionatos e 41 diversos.

Vigia assassinado
Os ladrões que na madrugada de segunda-feira do tartl
vai assassinaram o vigia da mansão da rua Paracatú, 331,6
Jabaquara, muito embora tenham vasculhado todas as d#
déncia.s da casa, roubaram duas armas, unia das quais se ft
centrava com a vitima. Algumas Jóias, constituídas de a:K
relógios e outras, foram encontradas espalhadas no apostW
da filha do dono da casa. Este, o industrial Dante.Colclessi,!?
teve ontem na equipe "F" da Especializada
de HorrJ*
quando prestou esclarecimentos ao deleitado Fábio da M«|
Sampaio, informando que um revolver era de marca "TasW
e outro uma arma automática de calibre 22.
INVESTIGAÇÕKS
A vitima, o operário Vicente de Paula '46 anos. casado.:?
rador na rua Humberto de Campos. 84', foi solicitado pelogrente da firma da qual Dante é diretor, para viuiar a res»
cia durante sua ausência, pois viajou com a família P-V
Guarujá. Estava sozinho na casa, numa sala-de-esiar, tpj*
foi abatido pelos criminosos, sendo atingido por cinco p»'
rações de calibre 38. Um projétil de igual calibre foi rt;a:1
de um sofá. Por sua vez, um projétil na porta daquela dej»
dência, indica que íoi o disparo feito pela vitima.

Permutam-se duas cadeiras de Trabalbos Nanuais na (apitai com duas em
Sanios ou proximidades.

plenimúsicá é muito mais
música, melhor música e sem interrupção.

DIA

factoramá é a notícia colorida
e movimentada. Em língua de
gente.
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Edson já é tricolor

§
Dlwtori EDMUNDO MONTEIRO
Paulo, 5.«-feira, 20 de fevereiro de 1969
í.j
S.
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CONTROLE DA SELEÇÃO
FICARA COM
KIO, 19 — (Sucursal) — João Saldanha, técnico
da Seleção Brasileira, e Lidio Toledo, medico da Comissão Técnica, já se encontram em Bogotá, Colombia, para onde partiram às primeiras horas de hoje,
a fim de examinar o local de concentração dos brasileiros, para as eliminatórias da Copa do Mundo, que
serão realizadas naquela capital. Assistirão também,
amanhã, ao encontro amistoso
entre Colômbia
e
União Soviética.
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João Saldanha, nos primeiros dias de sua ativldade como técnido da Seleção, tem sugerido diversas
medidas revolucionárias. Uma delas, é a de maior
liberdade sexual para os atletas integrantes do selecionado, na fase que antecederá as eliminatórias da
Copa do Mundo, e também para as partidas do Mexico, se o time se classificar. A exemplo do que ocorreu
cm Huampanni, no Peru, durante um campeonato
sul-americano, a C. B. D. poderá alugar chalés para
que os jogadores casados possam levar suas esposas
e filhos, enquanto os solteiros teriam mais liberdade
de ação.
C. B. D. IMPEDIRA VENDA DE GERSON
Mesmo que Gerson tenha sido vendido ao América do Méximo por .'I7õ mil dólares —- cerca de um
bilhão e meio de cruzeiros antigos —,' a C. B, D. não
concederá sim transferência. Quem garante é o próprio presidente da entidade. O sr. João Havclange,
lembrou a existência de um regimento interno que é
da mais alta importância para o destino da Seleção
Nacional: a proibição de conceder transferências
de jogadores convocados para o escrete antes da Copa do Mundo do México em 70. "E o "Canbotinha"
— diz — "Está na lista do Saldanha".

Antes de embarcar, no Galeão, Saldanha declarou ter descansado bastante no sitio do jornalista Januário Carneiro, diretor da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. A técnico ficou durante dois dias no Hotel
Del Rey, na Capital mineira, concedendo várias entrevistas. O diretor da Federação Carioca de Futeboi, e um dos diretores da Seleção, sr. Antônio do
Passo, acompanhado pelo preparador físico Admildo
Chirol, estiveram presentes ac embarque de João
Saldanha. Foi organizado um roteiro nlanificado de
tudo o que o técnico deverá fazer em Bogotá, visando dar as melhores condições para o escrete nacional, quando de sua visita oíicial em agosto próximo.
>
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A reportagem apurou que, a fim de tratarem do assunto referente à transferência de Edson para o São Paulo,
estiveram reunidos, ontem, os presidentes Laudo Natel e
Wadih Helou. O encontro entre os dois paredros deu-se,
ontem, à tarde, num escritório comercial de um mentor
sãopaulino,
Tudo indica que o sr. Laudo Natel concordou em pagar a quantia de 400 mil cruzeiros novos para a compra
do passe do famoso zagueiro. Como se sabe, Wadih Helou
havia pedido essa importância ao tricolor, para ceder o
craque.
Edson, portanto, pertence, praticamente, ao clube do
Morumbi. Falta, porém, a assinatura do contrato, fato
esse que se dará nos próximos dias, já que o craque manifestou o seu interesse de defender o São Paulo.
Essa é a boa notícia aos torcedores sãopaulinos. Não
existe nenhum problema quanto ao aproveitamento de
Edson deniro de um curlo prazo.. Tão logo assine contrato
passará a treinar com os seus novos companheiros, a fim
de ganhar a necessária ambientaeão. E não será surpresa
se defender o tricolor já no clássico contra o Corinthians.

Começa a briga pela TV da Copa
MÉXICO, 19 (UPI) — O "Telesistema Mexicano" ne- existia o "acordo formal" de que o "Telesistema" lhe regou houvesse rompido qualquer acordo com a União Eu- venderia os direitos para a Europa Ocidental, e que foi
ropeia de Difusão sobre os direitos de televisão do cam- nesse entendimento que a EBU comunicou à FIFA
que não
mundial a ser realizado no México em 1970.
objetava a que a empresa mexicana adquirisse os mundiais.
peonato"Telesistema",
O
empresa comercial particular, afirA EBU alegou que em lugar de respeito ao compromou haver adquirido os direitos para a Europa Ocidental. misso contraído, o "Telesistema" cedeu os direitos europeus
A declaração do "Telesistema" foi a resposta dada.on- à "Wodl Wide Sports, Ltcl", da Grã-Bretanha, numa trantem à acusação formulada em Genebra pela EBU de que sação que qualificou de "nula e carente de valor real".
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i 16 horas e todos os
sdo plantei rubro-verde
mm no gramado do
3 da Força Publica, lá
«Ida Cruzeiro do Sul.
iaico Lula juntamente
Jfislcultor Wilson Bu'iniciaram
os exercicios
aais para desintoxica«músculos. Dtu-anle 60
•ü a rapaziada correu e
•'«o tempo um tanto
Batam bastante, atenlüordens de Bugaribé
S?Poupou ninguém dos
Wados tipos do exerciEstos.
Sj Ulisses não
¦'* individual. Oparlicijovem
W o Bessò do
cs*mas "Indã não pé
parti(«os exercicios físicos
P- pois está se submcj torno",
PE COLETIVO
P» Lula marcou, pairoanhS, treino coleiido Grêmio da
gamado
™'!". às 0 horas cia
* *ste coletivo po'anunciada
a formapara o jogo
^pe
Ia
na Vila BelmiB
Sj o Santos F.C
manhã, haveS".pela
•«ividual
e, em segui-

¦

•i;-.•/¦;-;

¦:¦•¦-;-/¦-;:-.¦•::

'¦:¦¦,¦¦¦¦¦

¦:¦¦.¦'¦¦:¦¦•.¦-.
¦¦.:¦,.;¦. .¦::•"¦:
¦¦'¦"¦:
;-/-¦-:•:, ¦'..
-itfíW-v.
¦:¦.'.¦.....¦¦
"¦:¦>¦! v:

lilP
mf

da, os atletas designados pelo
técnico seguirão para Santos
onde manterão regime rie concontração.
CARAVANA LUSA
A secretaria rubro-verde
solicitou aos jornalistas presentes ao treino para que divulgasse aos aficionados do
time do Canindé que está
sendo elaborada uma caravana de torcedores para presenciar o jogo sábado, à noite, na Vila Bclmiro. No sabádo, a partir das 12 horas,
ininterruptamente sairão onibus lotados para Santos. Onibus da Empresa de Turismo
Benfica. O ultimo ônibus a
descer a serra sairá do Canindé às 17 horas, Ida e volta custará apenas NCrS 5,00.
Devemos ressaltar que na
secretaria da Portuguesa de
Desportos, à rua da Piscina
33, também estará à disposicão dos interessados, ingressos para o jogo Santos vs.
Portuguesa. As reservas para
os ônibus e também para ingrossos poderão ser feitas
pelo fone 83-4522 e 93-7225
nu então, pessoalmente, das
8 às 12 o das 14 às 18 na própria sede rubro-verde.
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Há um mundo de oportunidades na

grande,audaciosa e bela África do Sul!
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África do Sul • fascinante e moderno gigante industrial da África • esta a apenas 9.50 horas do Rio de
Janeiro. Este é o tempo necessário para se alcançar
Johannesburgo com o novo vóo da South African
Airways cruzando o Aliàntico Sull
Sinta pessoalmente o desenvolvimento da Indústria
Sul-Afrlcana de mineração, que produz 74.'i do ouro
do mundo livre, metade dn platina do mundo, máls
antimónio do que qualquer outro pais, e que ainda
coloca a África do Sul em terceiro lugar no suprirnento mundial do cromo, manganês o urânio. A
África do Sul também possui a mina mais profunda
do mundo, a mina do ouro Weslern Deep Level.com
profundidade de 3.650 metros • quase dez vezes a ailura do Pão de Açúcar.
O desenvolvlmcnlo econômico cem precedentes, ern
Iodos cs ramos e atividades na África, representa
enormes oportunidades para o intercâmbio internacional! Embarque no Boeinçj 707 Stralojet da S.A.A.,
no Rio. c verifique pessoaimente.

Vy^~^E»* *^^J> a\'

Os Boeing 707 Slratojels da BÂÀ. ligam hoje Johan-

nesburgo a Londres, Lisboa, Madri, Paris. Roma.
Frankfurt. Zurique e Atenas. A S.A.A. atravessa tambem o Oceano Indico.atè Perih e Sydney.na Austrália,
oferecendo proniss canexces para o Extremo Ürier.ie. E agora, inaugurou uma rota inteiramente nova
sobre o .Atlântico Sul. ligando a África da Sul ao R>o
de Janeiro e New York, O vco do Rio a Johannesburgo ofereço conexões imediatas para Lcurenço
Marques e Angola.
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Calorosa acolhida aguarda você na África do Sul terra de praias douradas, panoramas espetaculares,
fascinante fauna selvagem e cidades jovens e mocornas. A África do Siri é tudo istol
Para maiores informações consulte o seuacente de
viagens ou nossos escritórios.

È O MUNDO DA

S.A.A. EM EXPANSÃO
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SOUTH AFRICAN AIRWAYS
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Neves entra no clássico
0 Palmeiras não está mesmo para brincadeira.
O quadro que estava disposto a
entrar no campeonato para valer; tomando pi r bcse o que fizera o São
Paulo, ao ver o Santos F. C, ficou mais
certo ainda de sua responsabilidade.
Mesmo porque, os velhos rivais, Corinthians e Portuguesa de Desportos também estão presentes, isto sem contar
todos os demais que movimentam o
"Especial".
Daí a razão pela qual "Don Fiípo"
não quis saber de brincadeiras e deixou que os jogadores fizessem ensaios
de carnaval com a redonda, dentro do
gramado.
ZECA É O PROBLEMA
O problema do Palmeiras está na
lateral esquerda» onde o gaúcho Zeca
está com sua presença incerta. No treino realizado ontem, um coletivo de 60
minutos, Neves ocupou sua posição,
aliás, com muito realce. Mas como o
gaúcho estava entrosado dentro do ti-

me, sua ausência está sentida embora o
Departamento Médico esteja fazendo
de tudo para ver se poderá reconquistá-lo.
O coletivo teve a duração de 60
minutos, vencendo os titulares com gol
de Dudu, que incansável como sempre além de empurrar seus companheiros, foi buscar o seu. É deu a vitória
aos titulares, sinal de que o time suplente não queria saber de entregar o jogo
na moleza.
TITULARES
Com a ausência de Zeca que não
treinou o quadro titular contou com
Chicão, Eurico, Baldochi, Nelson,
Neves, Dudu, Ademir, Copeu, César,
Artime e Serginho.
Os suplentes que deram o que fater contaram com Neuri, Giba, Luís
Pereira, Miruca, Wilson, Júlio Amaral,
Pedrinho, Cassiano, Cardoso, China,
Marco Antônio.
"Jardim"
Quem esteve no
gostou
da movimentação, do entusiasmo dos

jogadores, de toda a dedicação que derom ao exercício. E tinha que ser assim,
não apenas pelos torcedores, mas tamL .i porque "Don Filpo" está sempre
em cima.

Hoje haverá individual, amanhã
um bitoque, sempre com observações e
sábado cedo concentração na Chácara,
pois clássico é clássico e o São Paulo
está tinindo.
I|1ÍÍ1I|IÍ«ÍÍ:SII1Í
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Tricolor afia as marras
Foi multo movimentado o Ultimo treino
coletivo do üão Paulo.
Durante 75 minutos
os Jogadores estiveram em ação, enfrentandose titulares e reservas.
ps primeiros venceram por 2 a 1, tendo
Babá anotado os dois pontos para sua equipe,
respondendo Teia para os suplentes.
Somente Picasso foi vetado pelo Deoartamento Médico, ao passo que Tenente e Ricardo que não praticavam com bola há algum
tempo movimentaram.se com inteira liberdade.
O lateral inclusive chegou a surpreender
por seu desembaraço mo&rando que, efetivamente, é um atleta que se recupera com extraordinária facilidade. Com seu trabalho TeSente garantiu, em termos práticos, sua presença no clássico diante do Palmeiras.
Apenas uma alteração foi feita dúranta o
ensaio, o revezamento entre Edilson e TV.ente. O conjunto efetivo formou com Cláudio,
Cláudio, Jurandir, Roberto Dias e Edilson
(Tenente); Carlos Alberto e Nenê, Miruca, Zé
Roberto, Babá e Paraná.
Do outro lado estiveram Sérgio, Antoninho, Arlindo, Eduardo (Lima) e Tenente (Tadeu); Benê e Carbone (Paraguaio); Walter,
Nelsinho, Ricardo (Teia) e Claudinho,
a»—a>»i»i^

Além de Picasso esteve ausente o meia
Terto que se encontra em Recife, devidamente licenciado pela direção técnica do Sâo
Paulo.
Embora pretenda confirmar a escalação do
quadro somente após o jogo treino de hoje
contra o Saad, o técnico Diede Lameiro deixa
claro que para a peleja contra o Palmeiras
lançará em campo: Cláudio, Cláudio, Jurandir DUs e Tenente; Carlos Alberto e Nenê;
Miruca, Zé Roberto, Babá e Paraná, confirmando-se assim que Benê e Arlindo serão sacriticados.
Jurandir reaparecerá na equipe do São
Paulo depois de longa ausência e Cláudio — o
goleiro — terá finalmente sua grande oportunidade, pois até aqui somente ficou na suplencia.
Para a concentração deve ser relacionados
também: Sérgio, Antoninho, Arlindo, Edilson,
Benê, Nelsinho e Teia.
Movimentação final dos sampatilinos: hoje
jogo treino contra o Saad; amanhã — halteres
e tiros a goal; sábado — treinamento tático.
Após o jogo diante do Palmeiras os tricolores
não terão qualquer atividades na segunda-feira voltando ao Morumbl terça-feira, já então
visando o novo compromisso pelo campeonato.

Protesto do
Conselheiro «jjllltj
Ary Sily,
Em plena quarta-feiri de cinzas não noüia a rua «•
to estar com outra cara. Aliás, face à nossa nrescniiíí*
no escritório de Santana, temos chegado, ulllmamenl» • ^
de, depois das 12. Começou na última semann ,. „ i il'
será mantido. Porque não há Campo Rolo. ó (•,.- . í'1»
Cunegnndes manda sua correspondência que pode ser líl "
qualquer momento. Quanto à Elctrodisco, esti'«tní •**
permanente contacto com a alegria. E ontem era mí "
13 horas quando começamos a ler à correspondência v l!
preciso dizer que a carta do Conselheiro Cuncfrundec i
'
pois saberíamos distingui-la entre mil, pelas arn»
brazões assinalados e a cor, de um rosa fsnm.iu'
n.J. {1
speolal.--.cora»aa.
dias
os
cm
casa, paia dosa
bamos ficando
quatro
Pontaniuj,
do tnarzáo malandro, fato que ocorre pela primeira v
a
22 anos, chegamos com a tranqüilidade de qUcm estí
tina. E pegamos a carta sem a mini ma idéia do qup'
nosso amigo escrever, ele une nos garantira que iria 5,®
o Carnaval em Ipauçn. Mas, vejam .o ane o velho espf ¦
"Meu caro, nesta terça-feira de carnaval, enquanto
ren de uma noite em claro, etnlmra sentado, p<|is ü carcan
lendo
os Jornais min todas as iin\Siv
ajuda mesmo, estou
a respeito da seleção brasileira. Tenho a impressão nue k i
a loucura em tudo e em todos. Porque tantas são as rt, •,
tações, tantos os choques, os desapontamentos; a's tr3
que não estou entendendo mais nada. .lá dis.e e'repito
. como sempre, sou a favor do técnico. De. modo que ele tèS?
o João Saldanha tem o meu apoio como se ele fossc „ ¦¦
Francisco. Porque no final, se for tudo trncarin cm iiita?
gente conclui que em matéria de. técnicos o Ilrasil não aí
daquele arroz e feijão que se repete, desde que Inventaram
sua Importância, tirando a Importância que no meu \tm
era do diretor esnortlvo ou do "capitão". Porque "eatlii?
v. lembra bem, não era para tirar o cara ou enroa, Era nn
cantar de galo dentro do gramado, era o lugar-íerieiiteaôi
retor técnico que ficara rnendo o dedo lá fora. Mas 'cnlendi
surti»!
os técnicos. Os diretores esportivos passaram a não
de nada, pois queriam apenas tirar fotografias ao lntlo tios ií
gadores e obter realce. Eça de Queiroz dizia, nos "Ecoti
Paris", que a imprensa é a moderna assopradora da yaldij
humana. Hoje tem rádio, tem televisão, tem Jornal e natural
mente diretor esportivo, de time que tem gênios de futebs
quando o cara nunca pegou na bola cm toda a sua vida i
não tinha bossa, não tinha condição c não gostava, Mas cott
os diretores esportivos não manjam nada, os téenlccs pnt
ram a ensinar ou a fazer de conta. No duro nn duro, pojen
que nos últimos trinta e cinco anos a mudança foi quase si
da. Eles mudam de clube, Isto sim. Mas os homens não nu
dam nada. Dal eu estranhar esse chiado dos professores i
educação física em torno da presença do João Saldanha,p
eles nunca deram no couro nunca ligaram mesmo, pois tu
V. bem disse o técnico da eliminatória de 1557, ultimai
qual o Brasil participou, não tinha diploma, mas entendi
do riscado, pois seu nome era Oswaldo Brandão. 0 qutti
tou colecclonando, porém, são as lngratldõcs. Xão voo íi
nomes para não dar cartas a quem não merece. Mas ali Ji
gador que viajou para Londres, protegido pelo FEÒIA, pii
não tinha condição de sair do Brasil, andou deitando fali
ção afirmando que agora sim, tudo está liem'. Cenlc quen
dou na seleção à custa do Aymorc, ainda há pouco, sera condi
ção, também falou o mesmo. Francamente, é o ilm do muni)
E por essas e outras é que eu, o Conselheiro Cunecundfs.m
tinuo firme nos meus protestos, e os faço veementemente",

I

Tenente reage e
Picasso ficará de fi
Hoje o lateral Tenente serã
liberado
pelo Departamento
Medico do São P.uilo. e assim
sendo o técnico Diede Lameiro se julfiar o atleta em condições poderá lançá-lo contra
o Palmeiras.
Tenente inclusive particlpou do coletivo de terça-feira
aproveitamento e
com real
ontem voltou a so movimentar sem nada ter sentido. Por
isso mesmo suas possibilidades de enfrentar o alviverde
são inumeras.
Hoje o tricolor tara mais
um jogo-treino contra o Saad,
ocasião em que o treinador
colocará em ação o conjunto
que deverá estar cm ação no
próximo domingo.
Picasso continua cm lntensa atividade, mas tem ainda o
local ria contusão protegido o
que leva a concluir que o golelro estará de fora no prelio
de domingo.
Mesmo que se
"parcialmente,
recupere
o l.inçamento de Picasso seria uma
temeridade.
O arqueiro Sérgio também
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está ligeiramente contundi
mas seu problema cão ipi
senta maiores cor.iplicaçõí
Caso de Edson cotillmil
ao presidente Lu
tregüe
Natel que deverá soluçicii;
ainda hojn pois deverá u,
para o Rio de Janeiro (ww
velmente amanha e a-sim .v
do pretende o máximo i
datario tricolor ter já o fi
acertado para que de pw
Edson possa iniciar SM! I
Vidades no clube do Mote
Aliás é desejo da cíü;
técnica do Sao Paulo tei
o profissional exatamentect
tr.i o Corlntians, dando >»
grande motlyaçío a» eto
que se aproxima.
Os jogadores sst.?»
que não pararam durWj*
periodo carnavalesco ej»
ram concentrados to^1
ontem após o exerciC-31
vidual foram dispensao»?
Hoje retornarão ao»
Cicero Pompeü cc J^
ra um jogo-treino. f
serão relacoM»
qual
l.1
que ficarão em retiro
tir de amanhã á noi:e-

Show de futebol de sal
do Palmeiras no l Iruiii

UM GOSTO AMARGO
DE FESTA

De segunda.

à sexta-feira,
às 18,30
pelo seu

canal

TUPI

?arapuã

Patrocínio das
Super Lo'|os
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AS EMOÇÕES DA JUVENTUDE
DE HOJE VIVENDO UMA
COMOVENTE HISTÓRIA DE
AMOR.
O DIÁLOGO ABERTO
ENTRE PAIS E FILHOS SOB A
DIREÇÃO DE ÍTALO ROSSI.

A Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã
do Brasil, de clubes, em
Futebol de Salão, jogou
de 3 a 9 do corrente no
Uruguai, conquistando a
l.a Copa Montevidéu e
o Troféu Intendència de
Maldónado em Mar Del
Plata.
Participaram da Copa Montevidéu as equipes do Penarol, Sporting,
Bchemios,
Neptuno
e
do Palmeiras.
No dia 3, no Ginásio
do Bohemios o Palmeiras jogou e venceu o
Bohemios por 9 a 0 com
Arnaldo, 2; Sergino, 1;
Carlos Ângelo 2; Sorage
2; Adilson 1 e Carlinhos
I, mercando para o time brasileiro.
No dia 6 o Palmemos
enfrentou o Penarei, ro
Pclccio Penarc!, vencendo por 14 o 1 cem Aercio marcando 4, Serginho 2, Carlos Ângelo 4,
Sorage 3 e Adilson í
tento.

No dia 7, no Ginásio
Bohemios o Palmeiras
jogou e venceu o Neptuno por 10 a 1 com Sorage 3, Serginho 3, Adil'marson 3 e André 1,
cando para o time esmeraldino.
No dia 8, no Palácio
Penarol,
Palmeiras
o
venceu o Sporting por 2
a 0 com Serginho e Adilson marcando os tentos
da representação "periquita".
Com essa vitóra o time de futebol de salão
brasileiro ficou de posse
da Copa.
No dia 9, no Ginásio
Arvion,
em Mar
Del
Plata o Palmeiras ven-

ceuoSpcrcr.gP^
••
com 2 tentes de
nhoe 1 de Adüson'
TroJ'
quistando o
Me*
de
tendência

do.

c\
Os atletas q"e
QSreni,:
c
deram
P°r
orientado
Luiz Vareio de
tcruni cí segulníí
Antônio, Carlos
tü, Arnaldo, An**
cio, Osvaldo, 5e.s
Adilson, Carfinh*. j
v.Nicolau, Sorage,
&*
Ângelo, Marcos,
Carlos. ..
Está de rcrc'':?;.
cf _,
presenteção
***"
àc
de Salão

Benfica derrotado
LISBOA. 19 (AFP) — O Aiax d«
o Benf.ca por três a um. rm uma parit^f^
_b'£i
retumo de quartas de final da Copa ^JJ^es»»
peões no Estádio da Luz. aqui esta noite. U P^ a
po finali2ou com vantagem de três » «*°
landeses.
*.{&&'
'
Marcaram Cruijff íaos 9 e 10 minut»' *
f?
32) para o Ajax, e Torres (aos 70 mlmi!«' Pfica. Arbitrou o italiano Antônio Suado»*
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Bilhete do corlntlano
Adherbal: — "Onzman,
o cidadão que teve a Infeliz
Idéia de proibir o "Transplante de Corlntlano" nos bailes
do Palmeiras, deve estar, ho*
je bem envergonhado.
Re*
velou multa pobreza de esplrito.
Palmeiras é grande
demais para abrigar tipos dessa natureza.
Agora, vamos
apoiar Athlc, o presldtnte
mais vitorioso do futebol bra*
sileiro.
Com ele, na chefia,
o nosso escrete pode pensar
na conquista do titulo. Final*
mente, um recado ao meu
amigo
Wadi:
se
o Corlnthians jogar, como no sa*
"goleada"
bado, vai tomar
no
confronto direto contra os
"grandes". Rlva, meu filho,
o que há com você? Corlnthlans, o resto é pilan.ragem
da pior espécie..."
-*O "peixeiro" Almir Gui2
marães, cá da casa, sempre irreverente, deixou-me
Com. * tod.
— "Meu caro
este bilhete:
de Bebidas
Guzman:
Concordo
plenamen0'ABHONZO
te com a feliz idéia do companheiro Adherbal Figueire.VEmIm d. mama euza, «4
do ao sugerir o nome de meu
ÍjScICABA - E. S. PAULO
e 6-330
dileto amigo Athiês Jorge
iSffleii 4-480, 6-132
para a chefia da sele"""™ Coury
ção
brasileira ao Mundial de
Concordo desde que a seleção seja integrada unicamenque o técnico seja santista,
ie por jogadores do Santos, desde
j.Se que o supervisor seja santista, desde que o massagista
Ria santista, desde que o preparador fisico seja santista, desde
M i roupeiro seja santista, desde que o medico seja santista
i finalmente, desde que os uniformes da seleção sejam confec-ionados em Santos. Se isto for possivel, nós santista, nos restitulo".
pçabilizaremos pelo
"7
TC —
Que coisa dolorosa, meu Deus! Porque cantaram "Trans*
» plante de Corintiano-' alguns garotos foram colocados à
Iipa jiara fora do Parque Antártica, na matinée de segundaUiradc Carnaval...

#n$t>

essa deplorável ocorrência no Pari Enquanto se registrava
que Antártica, "Periquitinho Verde" era a marcha mais
lutada nos bailes de Carnaval do S. C. Corinthians Paulista...
C o problema criado pelos dirigentes do Palmeiras, proibin• do de ser tocada no Parque Antártica a marcha "Transdar muito pano prá manga...
planto tle Corintiano", ainda irá
-k —
"í Em hipótese alguma a grande família palmeirense pode ser
atingida pelo procedimento' deplorável de alguns nascios
(te cm má hora eníeixam nas mãos poderes para dirigir de
uma forma comprometedora uma das mais tradicionais e glorio=as agremiações desportivas de São Paulo.

•-

" Seja quem for o responsável por esta Imbecilidade, uma
' coisa deve ficar bem claro: os próprios corintianos saberio respeitar sempre a S. E. Palmeiras, que é composta por
homens, mulheres, jovens e crianças das nossas melhores ca*
Devem ser repudiados, apenas, os tipos des*
nadas sociais.
qualificados que agindo com tanta estreiteza de espirito, tenImm mas náo conseguiram conspurcar as tradições da familia
ilvlverdc.

• -

0 Causou espécie nos meios esportivos de São Paulo a estranha idéia do sr; Filpo Nunez de transformar um treino
te jogadores cio Palmeiras mim espetáculo inédito e chocanje.Isto é, os craques alvlverdes, no invés do uniforme comum,
eavam vestidos de mulher.
Houve até o requinte do penFrize-se que Ademir da Guia, homem de
Ho feminino.
rio, refratario a excessos dessa natureza, negou-se a vestir
a saia e blusa para participar ria pratica, concordando apeBlai dirigi-la como juiz... Qua barbaridade!
Quanta torpjunta!
• í Orlando Ferri, que já foi diretor dc futebol do Palmeiras,
poderá ser o substituto de Rafael Dclfino no Deparlamcnli Social. "Uaf Valonc" tem sido muito visto, ultimamente,
um o presidente da diretoria c com o presidente do Conselho
Mberativo...

-• -

Anastácio Pereira, o gordo de 230 quilos,
|0
dos", esteve no Parque Antártica, cantou
Corintiano" e chegou .a ser advertido por um
ratoeiras. Anastácio não gostou, e bronqueou:
lichana cara do primeiro que se meter a besta

• -

dos "Associa*
"Transplante
do
súbdiretor
"Dou uma bocomigo..."

|| 0 meu amigo Salvador Tojcr, da Estrela, fugiu do Carnaval c so mandou para a Europa. Ele retornou ontem,
Pi manhã, muito feliz porque "Mlnguinho" estava à sua cs(na no Aeroporto de Congonlns.

• -

|2 Aproveitando a folia do Carnaval, o presidente do Fia„ liiengo, deputado Veiga Brito, vendeu Luis Carlos e Mutopara o Vnsco da Gama, O
primeiro, por 500 mil cruzeiros
«vos e Murilo, por 100 mil cruzeiros
novos. Os entendimentos
pm mantidos cm sigilo, para evitar protestos da torcida e de
pala do Conselho Deliberativo, que eram contrários à vèn" do quaisquer jogadores.

• -

I* Palmeiras deverá mandar um oficio ao Canal 5 e ao anl*
mailor Silvio Santos, por criticas feitas, cm seu progra¦* "o clube do Parque Antártica,
consideradas injuriosas •
'«vas as suas tradições.

H

A bronca" maior dos dirigentes do alviverde é contra
>0£rim
jWredo Borba, que disse no programa de Silvio San*
"Palmeiras
era clube de carcamanos". A moçada do
p? j1""
3 } ¦ P,sando cm ovos e o nome de Borba, está sendo
t<ltlos as cant0" do clube...
1 c nos clubes
i°m cariocas
andam com a corda no pescoço. Vc15
iam, por cxcmploi o caso do Flamengo, que está à beira
-'¦*-

ifalnicia. Já vendeu
dois jogadores. O Botafogo tentou, no
Cl".!,;,r "'sum dinheiro com Gerson. Mas não encon*
tttòm
.ff mercado, Quem viver, ainda
verá: no segundo semestre
n a'a*»nte .Tairzlnho estará vestindo a camisa de
i»..a'",''
Sfranfleclubc paulista...
1" Os baHia.de Carnaval do G. E. Pcrlquitos do Bris nl.,.r,oanP,am grande sucesso.
Felizmente não se registrou
"'"'if010. e a tão decantada marcha de Silvio Santos,
ES.
P;|rque
Antártica,
foi tocada a noite toda na rua
H í?
5*i no belíssimo ginásio, bem ornamentado.
fe¦rWniiií
cluh i,or<,ir:l'
'''n Domingos Ianacone. Tinha mais gente no
U
hnlo
do l"6 cm mult0° salões famosos de São
"""ninho",
17 °
o que você tem na cabeça, hclm? Deixar
com vcsllmcntas femininas ficou pauli-tal» >"«i
iií??,„l/,e,nar
«¦Imcnlnlio", o que você têm na cabeça, helm?...
Io *¦ tiiferenca que separa Edson, do São Paulo, é de apenas
''IcrUu„ cruzeiros novos. Corinthians não arreda pé: quer
»*ttín»í„ ma,ls í«u«"*do" ofereceu 300 mil. O problema será
íe-jo":. wiSfí? ,*i°ie quando o sr. Laudo Natcl Irá conversar
Helu- Un,a cotsa é ccrta: o tricolor irá conftáriim
*&sticoj niaiorc" craques do Brasil. Edson, é um lider
TcK"ira PKcisa cuidar com mais atenção dos
?rín"'rS1,nr ^''"'hi-ns.
*•* Porin^
O lime. pelo que apresentou con
•^r,*,"","1 s-,n,i5,:>. <•*«•> "caindo aos pedaçus". Riveli*
lcrmin°u o Jogo no bagaço, enquanto Dirceu
• ¦**.•«. «,,.
"""'""do P"lo amor de Deus para o "1homemkt-Hf,"
, u"1 crni
0 "rlh"
a historia...
20 Quer *™ elíminir
Domingo* Ianacone do Concelho
Dflibei
do Palni'!*aS
ele andou fazendo algu
it4ralií"
'^¦as, por final, porque
ao presidente do clube...
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D,Z TLD°. O
MELHOR TELEVISOR DO MTNDO

O. Cunha foi alegria
do treino corintiano
Depois da folga que receberam no
carnaval, os jogadores do Corinthians
voltaram aos treinos ontem à tarde,
quando se movimentaram durante
105 minutos, com treinos dirigidos
pelo prof. Teixeira e por Dino Sani.
DIVERSIFICAÇÃO
Os movimentos do ensaio foram os
mais diversos
em
possíveis, tendo
mira, além de alcançar mais "áreas
de exercício", nos físicos dos craques,
atingir, também, a parte recreativa.
Assim, houve individual, com ginástica, corrida e treino tático com bolas.
DINO E CONCLUSÕES
Nessa ultima parte do exercício, a
principal preocupação, de Dino, foi
corrigir os defeitos notados no quadro, quando do cotejo estréia no campeonato, diante da Portuguesa santista. Defeitos de lançamentos, de entendimentos, entre defesa e ataque,
naquilo que o técnico acha que tem
de mudar, desde que tomou o quadro

O preparador confia
em suas mãos.
em que, já na segunda apresentação,
diante do São Bento, no Parque São
Jorge, o time renda muito mais.
MACIEL POUPADO
Com distensão na coxa esquerda, *»
lateral Maciel, que no jogo de sábado saiu de campo de maça, substituído por Pedrinho, foi poupado pelo Departamento Médico, sendo que o facultativo corintiano dr. Orlando Plantulo diagnostica uma ausência de pelo
menos vinte dias para Maciel ficar no
"estaleiro".
DIOGO E LULA
No primeiro jogo do campeonato,
o Corinthians não pode contar com o
seu arqueiro titular, Lula, que sofrerá
uma entorse na coluna, na excursão e
nem com Diogo, que machucara um
dedo da mão. Alexandre não commesmo porque fdi pouco
prometeu,
empenhado, mas a situação não deixou
de criar preocupação.
Ontem,
tanto Lula quanto Diogo movimentarám-se com cuidado, sob a observação

Quinta-feira, 20-2-/969 —

DN—

BhPJvIMB

Bg^jS^K

BlE^iaTa^KsP '^BM ISry—^^BsTT^KiíJjiT^M

^mM^mUm

estreita do dr. Orlando Plantulo, que
ia medindo as suas reações.
CUNHA VOLTA
Já a nota alegre do treino, foi o
retorno, sem restrições, do lateral direito Osvaldo Cunha. Como se sabe,
o lateral vinha treinando, mas limitadamente e ainda condicionalmente.
Ontem, porém, Osvaldo Cunha pode
treinar, completamente liberado pelo
Departamento Médico. Embora poucas, existem as possibilidades do Osvaldo Cunha voltar ao time no jogo
de sábado, mesmo porque, com a conusão de Maciel, a volta de Osvaldo
Cunha facultaria a deslocação de Lidu para a esquerda,
pois Pedrinho
ainda é "verde" e precisará ser mais»
"burilado"
Só os
para ser lançado.
treinamentos' desta semana, contudo,
é que darão a ultima palavra, sobre o
aproveitamento
de Osvaldo
Cunha
contra o São Bento. Hoje cedo, às 9
horas, Dino pode submeter o plantei
a um coletivo, que seria o "apronto"
para o jogo de sábado.
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Mengo está em guerra:
Luiz Carlos no Vasco
RIO,
19,
—
(Sucursal)
Veiga Brito, presidente do
clube de Regatas Flamengo,
aproveitou o ultimo dia de
carnaval, evitando assim uma
reação muito maior dos associados e torcedores rubronegros, negociando os jogadores Luis Carlos e Murilo, ao
Vasco da Gama, por NCr$
600 mil. A venda dos eraquês indignou os conselheiros da oposição, bem como
aos associados do rubronegro,
que
pretendem decretar o
"impoachment"
do atual presidente.
A movimentação iniciada
pelos demais diretores, contrnrios a decisão dc Veiga
B.rito, poderá reverter na
queda do mesmo. Segundo os
conselheiros Roberto Abranches e Hilton Santos, Veiga
Brito comprometeu-se formalmente, na ultima reunião
extraordinária do Conselho
Deliberativo
do Flamengo,
a não negociar os jogadores
apontados pelo tecnico Tim
como indispensáveis ao elonco. A venda de Luis Carlos
foi consumada ontem, no apartamento do presidente do
Vasco da Gama, sr. Reinaldo
Reis, para onde o sr. Veiga
Brito levou o jogador a fim
rio acertar os detalhes da
transação,
VEIGA NAO TEME A
QUEDA
Veiga Brito, no entanto,
declarou não recear que sua
cabeça role antes do tempo —
seu mandato
expira dentro
cie um mes e 10 dias — afirmando ser muito mais importanto cumprir o compromisso moral que assumiu com
os credores que emprestaram
ou avalizaram dinheiro no
clube, débitos estes superiores a NCr$ 833 mil

— No Flamengo existem
alguns abnegados que sustentam o clube. Agora, essas
receber
o
pessoas querem
dinheiro que empregaram e
deixar a entidade em virtude
do baixo nivel em que são
discutidos os assuntos do Fiamengo — o presidente, refere-se a Helal, Gunnar Goranson,
Francisco
Lacerda
Aguiar e ele mesmo. Veiga
Brito. Estes são os "abnegados"
dique emprestaram
nheiro ao Flamengo e agora
querem sair do clube.

mantido
contatos
secretos
com os presidentes das duas
agremiações, e que ambos eatão contentissimos
com a
transferencia.
Murilo, declarou que já tinha perdido as esperanças de
ingressar no Vasco, e
que
a proposta lhe foi feita
de
surpresa, foi levada às pressas para a casa de Reinaido Reis, e em poucos minutos
acertou as bases da transfcrencia. Perceberá
o salário
teto do Vasco, de NCrS
1.800,00, e mais NCrS lõ mil,
referentes a 15% do total do
sou passo, avaliado em NCrS
1110 mil. Luis Carlos ganhará idêntico salário teto, mais
NCrS 75 mil, referentes
a
15%] dó seu passe avaliado
cm NCr$ 600 mil..
Além das somas já recebidas, Veiga Brito espera ter
cm mãos, até o fim da semana, os 40 mil dólares (cerca
de NCrS 180 mil), referentes
no passe do jogador Silva,
vendido há poucas semanas
ao Racing da Argentina.

JOGADORES ACHAM
ÓTIMO
Luis Carlos e Murilo revelaíam que há alguns dias têm

Rodriguez
profissional
CARACAS, 19 (UPI) — Franc'sco
Rodriguez, ganhador da
medalha de ouro de pugilismo
dos pesos n;osoà nas olimpíadas
do ano passado; anunciou hoje
oue vai passar a profissional.
A primeira lula de Rodriguez
como profissional está prevista
para julho próximo.

Dinfermline
classificado

O presidente do Flamengo,
temendo certamente a reação
dos conselheiros e associados
do clube, não é encontrado'
em sua residência desde ontem.
Enquanto isso, o Conselho
Deliberativo da agremiação
articula-se em reuniões extraordinárias, para discutir as
medidas de represália que serão impostas a Veiga Brito.
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a ducha mais gostosa
dormindo!
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WEST BROMWICH (Inglntorra), IS (France-Presse) — O Dir:fèrmliue (Escócia) clriísiMPOu-ro
para ns semifinais da CVpà de
Vencedores cie Copa, ao derrotar o West Broinwlch, por 1:;0,
em pr.rtiria de futebol ciur ,';o jorou hojo nqui perante 40.000 exportadores.
No jogo de turno da eliminatoria, houve empato de zoro a
zero.

to. Caia em campo, preocupavase muito com o juiz. Me parece
defeitos estão
que hoje esses
corrigidos.
êle sofre
Quando
uma falta, se têm condição do
continuar o lance, o faz normalmente, acreditando' na lei da
vantagem, Ele aprendeu a jogar
mais duro, sem
ser
desleal.
Compreende melhor que só apitomos ai infrações intencionais
o que nós, juizes, as apitamos,
indistintamente, dentro da área,
nas suas Imediações ou no meio
de campo. O jogador brasileiro,
felizmente para èle, está deixando dc se preocupar com o juiz.
Está, por outro lado, procurando familiarizar-se. Com tudo
isso quem ganha 6 o espetáculo,
consequentemente, o público".
Ao falar em público. Goicoclica faz questão dc salientar:
"Também o
público está se
disciplinando
c
procurando
aprender as regras de futebol.
Isso nos deixa mais tranqüilos
e o Importante,
sempre faço
questão de destacar, c que se
aprendeu na torcida que o apitador pune a falta intencional.
Intcrcssando-sc
leis, o
pelas
torcedor pode julgar melhor o
árbitro c pode reconhecer que
temos frações de segundos para
decidir sobre um lance. N«Ss cr*
ramos e isso é normal, porque
ninguém é infali.el. Mas devem
compreender — e estão compreendendo — que esse erro é
fruto ce falha humana e nun*
ca o fazemos Intencionalmente.
Quanto mais gente conhecer regraí. quanto mais gente se lllts*
t ar no assunto, tanto mais nossa tarefa será simplificada e seremos menos crucificados".
Para Goicocliea. nesla meihora sensível de entendimento das
arbitragens a imprensa teve um
papel muito importante.
"A crônica, na sua campanha
de análise e divulgação das coisas das arbitragens está prestando um serviço importantíssimo.
E' a imprensa, cumprindo a sua
missão de orientar e informar.
Nesse trabalho
profundo que
estou observando, o futebol brasileiro sairá fortalecido
e os
f utas serão r/olhidcs brevemente. principalmente na can-.panhl
de 70, quando o Brasil tentará
trazer a taça pela terceira vez.
Sou um homem feliz porque faço o que gosto e mais feliz ainda, por ver muitos gostando daquilo que eu gosto. Peço a todos: Ajudem • jai*-"

Em Bragança Paulista — Sob a forma de testes
Inf: - Av. Rangel Pestana, 203 - 17.o - Tel. 36-1699
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\amos ajudar o juiz?
No ano passado, nas arbitragens, só deu Roberto Goicocliéa. No campeonato o no "Robertão" o argentino foi o numoro 1. Veio Ü9 c com èlo o
campeonato. Embora estejamos
no começo do certame continua
só dando Goicocliea. Todos querem Osso apitado', um homem
com "H" maiúsculo, uma figura
humana conduzindo uma partiria. Goicocliea «5 uma bandeira
no apito. Seu grande mórito, para nós brasileiros, foi criar uma
nova escola na arbitragem, acabando com o vedetismo do homem do apito, um mal que Armando Marques introduzira na
mente dos nossos apitadores.
Todo livro de regra do íuteboi, têm por obrigação terminar
dizendo que: *o melhor juiz 6
aquele que não aparece no
—
E' uma grande
campo".
verdade: a grande arbitragem «>
aquela que não aparece para o
público; è aquela cm que o ârbitro pa?a sem ser notado pela
torcida.
Roberto Golcochea conseguiu
trazer essa preocupação aos apidc São Paulo,
tadores novos
fruto de uma boa fornada nos
últimos dois anos.
Não à só no campo que esse
írbiro dá "show"' no bom sentido. Ele mora cm Sâo Vicente,
onde conseguiu alugar um apartelefone.
Nas
com
lamento
praias, afastado dos bastidores
do futebol, Golcochea faz ginástica
com a sua familia — a
espo=a e 3 filnos. Pelo tílefore éle recebe a sua cscalação e
dc Sâo Vicente vai direto para
o campo onde deve atuar. Isso
c bum c o isola de contatos oue
poderiam dar margem a inter*
dúbias no seu trabaho. Quanto mais longe dos bas*
Íiretações
tidores estiver um apitador,
maior será o seu sucesso e mais
respeitado será.
Na praia, brincando com o*
filhos, que ado*am a vida que
estão levando e sempre olhando a janela do apartamento para onde se acena uma toalha
vermelha, sinal de que "a bóia
está pronta", conversamos um
povero wm Goicocliea.
No bate-papo. sentimos que o
apitador vê a!?umzs mudanças
boas nos nossos atletas com rclação ao ano passado, embora
éle tenha atuado pouco n?. :•
certame que está só no começo.
*0 jogador brasileiro
tinha
e não conhecia
muitos vidos
Mm as regras. Reclamava mui-
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Haras Faxina está mandando
nas carreiras de dois-anos
Já tem muito maior substância, em relação aos anterlores, o rol dos parelheiros que correrão pela primeira vez em pistas paulistanas. E o contingente de ex*
pressão, como não poderia deixar de ser, é constituído
-pelos produtos de dois anos, que participarão de três
"números,
dois deles destinados aos potros, na domingueira, e o outro, na sabatina, com elementos da ala
feminina. O renomado Haras Faxina apresentará quatro "two-years", todos eles defensores das tradicionais
-sedas aurinegras do sr. Henrique de Toledo Lara. As
potrancas correrão em parelha e os dois potros estão
distribuídos nas duas séries, sendo que Cara de Pau
já deveria ter estreado naquele páreo vencido por Gastãozito, mas foi retirado em virtude dos seus responsa. veis terem optado pela presença do companheiro Chardin, protagonista de fraca atuação, na
' oportunidade.
A RELAÇÃO
RUSTIC FIRE — Masculino,.castanho, 2 anos, Rio de Janeiro, por Fogoso e Rustic Rose, Criador, Haras Vargem Alegre.
Proprietário, Douglas Zarvos. Azul e preto com listras verticais.
, M. Tiberio.
DELORA — Feminino, castanho, 2 anos,
São Paulo, por

O Sombra,
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Compreendo mas não
justifico o starter
Só podia dar bolo aquele negócio de se tentar, a todo
custo, fazer com que a Wcndy, unia fera no partidor, acaliassfe largando.
A bicha não se acomodava de forma alguma. Custava a entrar no partidor elétrico e, quando o fa-ia, saia esfuziante pelo outro lado. Num determinado momento, chegou a cair.
Felizmente, sem maiores consequências, nem para o jóquei, nem para ela.
E o "show" de Indocilldade continuou.
O "starter" Rui Benitcs foi infeliz, mas compreendo bem
sua posição.
Afinal, Wcndy era a grande favorita da competição, e todo mundo sabia que, largando com as outras,
sua chance de vitória era enorme.
Benitcs deve ter pensado também no movimenta' dc apostas, que anda muito na
base do mixuruco.
Unia retirada dessas, Ingo no segundo
E note-se que, apesar
páreo, acabaria pondo tudo a perder.
do que houve, as apostas hão chegaram nem perto dos 700
mil cruzeiros novos.
Diante dc tudo isto, Rui Benitcs deve ter tentado encontrar um jeito de fazer a Wcndy largar.
Satisfaria, assim, a uma porção de gente, e atenderia a muitos interesses:
do público, que fez da filha de Sandjar a sua favorita; do
proprietário do animal, que receberia o prêmio; do jóquei e
do treinador, que "faturariam" as porcentagens de praxe; e
do próprio Jóquei Clube, que não seria prejudicado no seu
movimento.
Por isso, tentou fazer com que a égua largasse sem que
fosso fechada a portinhola do trás, unia vca que Wendy ficaria por instantes acomodada naquela pf/.íção, embora não
fosse a posição ideal.
A partida foi ordenada e o desastre
lago se viu.
Para começar, Garçonettc não quis partir.
Disse, depois, o Clovis Dutra, que, abertas as portlnho-ts,
sua égua nem se mexeu.
E quando o fez, foi exatamente
para ir pra cima da Wcndy, que também bobeara de uma
vez.
.Na volta, senti a preocupação de Rui Benites, principalmente diante ft» manifestação rstrcpitosn do público.
Estava
"íbisbaixo e inconformado.
Foi um golpe de má sorte.
De
minha parte, eu o compreendo, muito embora não o justifique, pois acho que o normal seria ter retirado a égua do
partidor, doesse a quem doesse, prejudicasse a quem prejuPassou o tempo — zás -- é botar para fora do
dlcasse.
parco o animal irrequieto.
Neste momento, éle deve estar convencido de duas coisas:
primeiro, que, nesse tipo dc partida, com "boxes" elctrlccs,
não adianta estar inventando nada de novo.
A coisa é matemática: fazer o animal entrar, fechar as portinholas da
frente _e de trás, e apertar o botão.
Segunda: que para
evitar esses transtornos, o melhor c seguir o regulamento e
mandar recuar o concorrente que, dentro do prazo, não cstiver alinhada» com os demais.

FORMADOS OS PRÓXIMOS PROGRAMAS
SÁBADO
I.» PAREÔ
— As
Pr. "Ilnrpallo"
13,30 horas — Distancia
1.609 metros — Grama
1—1 Alô G
57
2—2 Emissário
87
Fantltto
3—3
57
4—4 Interprete
57
5—5 Juvevü
57
6-€ Mozunibo
57
t.' PAREÔ
Premlo "Rroclir" — As
14,05 horas — Distanciai j
1.400 metros — Grama
1—1 Buril 57 8
3-2 Caslno 57 1
3—3 Clocheman
57 4
4—4 Insolent D'Or 57 3
5—5 Isl&o 57 2
6-« Pancho Vila
57 fl
7—7 Judlcator 57 5
" Lltorln 57 7
3.» PAREÔ
— As
Premlo "Jalla"
11,40 horas — Distancia
1.000 irarlros — Grama
1—1 Dclora 55 8
2—2 Desavença 55 9
3—3 Gianra 55 10
4—4 I'...c.,r.il 55 5
5—5 Op Art 55 1
<>-- Olirica 55 2
7—7 Patina ' 55 4
I Quadram* 55 3
8—9 C.itlrv.-i 55 g
" Colombe 55
7
l.o Páreo — Pr. "OpaUna" — As 13,30 horos
Dlst. 1.609 m — grama
1—1 Inusitê ... 57 2
2—2 Millionalrai . . 57 1
3-3 Obclla ... 57 C
4—4 Oi-una ... 57 5
S-5 Tai Takt ... 57 4
6—8 üni«5aníra . . 57 3
2* Piira?o — Pr. "Dang""
As 14.05 — Dl;tanc'a
I.ooo m — erairaa
1—1 Bacuncelro . 51 3
2—2 Intimo .... 55 4
3—3 P»r*tano . . 5! 5
4—4 O- -¦ •••¦< . . 55 2
5—S Ratuiit . . . B «
6—Ç R.*y*i ...
55 1
3 o Pàr»-» — Pr. "Clayael"
As 14.40 ha>t.s — Dist.
1.0*0 tn — Grama
t-1 Cara de Piu 55 3
2—2 Err*ràn . . . 55 4
3—3 G<m-i?Tme . . 55 8
. , , . rs i
4—i j
S—5 Ouro Príto . 55 9
"
*—- P -."
v:t . 55 t
7—7 Rmíir Flre . 53 5
i—STim. Flott- . SS 7
» Quipa . , . . SS 2

4.» 1'AREO 7—7
52 1
"Tourmenl" — As 8—8 Sorto Latin
Pr.
52 6
Quart.
15.13 horas — Distancia •' Quibus
52 2
1.400 metros — Grama 7.° PAUEO
1—1 Acdo
55
Premlo "Meiga" — As
2—2 Dummkopf
58
17,10 horas — Distanrli
3—3 KlnK Gustav £8
1.400 metros — Grama
4-4 Sideral
58
1—1 Trois do Juln 57 11
5—5 Tiango
58
2—2 Balaninha
57 8
6—6 Wundenliar
55
3 Qulra
57 2
7—7 Laisser Falre 58
3—4
B:alira\maya
57 13
" Urupungtt
53
5 Uvara
57 9
8—3 Gtmclio
53
4—G
Alis
57 3
" Intermédio
53 10 7 Zamora
57 4
5.» PAREÔ 5—8 Insolanc»
57 6
"Inambu"
— As 9 r.Iass Calhamb. 57 12
Premlo
15.50 horas — Distancia 8-10 Korltza
57 14
1.400 metros — Grama " Prouesse
57 7
1—1 Bromcllnha
56
7-11 Genitsa
57 3
2—2 Cananga
53
" Canjcrana
57 1
3—3 Florala
56
8-12 PanapaVâ
57 15
4—4 Josca
58
" Perlclesa
57 10
5—5 Jubílada
56
8.° PAREÔ
6—6 Vanlurkan
56
Premlo "Emol" — Aj
V—7 Vlllcfranche
56
17.59 l.nra. — Distancia
8—8 Pal?agem
56
1.3C0 metros — \r. Var.
" Pcdrolvn
56
1—1 Brlgbt Spot
58 10
«.• 1'AREO 2-2 Clepora
55 2
Prêmio "Karatí" — As 3—3 Demorada
55
3
16.30 horas — Distancia 4—4 Jibóia
55 9
1.6C9 metros — Grama _—5 Pedra Bela
55 II
1—1 Ascot
50
6—8 Bambola
55 6
2—2 Kameranlto
53.4 7 Romantlqtae
55 7
3-3 Karatê
53.5 7—8 La Cltm.»l
58 4
4—4 Osman
aíO
9 Vandatia
55 5
5—5 ricax-adlo
51
8-10 D.->na Zaila
38 8
6—6 Pocnnè
52
" Noaevcd
55 1

DOMINGO

4.0 P;.r«<. — Pr. -Xama- 4—I Janota ... 56 «
rá" — Às 15.15 horas — 5—5 Limo-rs ... 56 &
DUt. 1.0D0 m — Grama 6—6 Verone-e . . 56 ?
1—1 Cry no More 55 2 7—7 Vcrcotto
. . 56 3
2—2 Grrban-o . . 55 1 7o Páreo — Pr. "Pon3—3 Jamo .... 55 7 «o" — As 17.10 horai —
4—4 Joreté .... 53 4 Dlst. 1 400 m — Grama
5—S Má<man ... 53 a 1—1 Braaue ... 56 4
6—6 Mulatüo ... 55 S 2—2 Cani-rú ... 56 8
7—7 Qiain-So ... 55 3 3—3 E-:-.,ce . . . 56 1
8—8 On lhe Trall 55 9 4—4 lone .... 56 7
9 Quirch. ... .'4 S 5—5 ,'»velot ... 56 S
S.O Pireo — Pr. "Fran- 6-6 M'nueto ... 56 6
cisco B?nto de Oliveira" 7—7 Porto Artur . 56 3
— Ani!r-id_o — As aU-JSM 8—8 Verrelll ... SR 2
horas — Distanciai 1.400 8 o Páreo — Pr. "Na-mfrm — areia
Ho" — As 17.» horas —
1—1 A!-arav!a
SI
Disl. H»_- ar-j,
2—2 Exatytfo
. 59
l—l Jsaka . . . sr> 9
3—3 Jo!1r Girl
1—2 Muda ...ws
. 55
59
3—3 Ra» P. ultra 5» 4
4—4 M.rhin»
.
4—» R*.-»1e!o . . . 0 3
5—S '<-••-- .
. '»
IS-* Mar-iala . . 59
S—S Tjit-o . . . S6 12
7-7 Vir! le . . . 55
6 St—edith ... 51 2
6r» Páreo — Pr. 'JUT
6—7 Tii!>nçh . . . S* 6
8 Promete- . . S» 11
dia!" — As 1639 hor.-n
- Dást. 1.41* — _ C*:__a 7—9 Pn-ian Prinee S* I
10 ARxrren ... 58 M
1—I C-diro . . . : i 7
2—2 Corintlo . . . 5* 2 S-II FI Serfactor . S7 7
" Evoé ....<_» 10
3-3 E-c-íero . . 5» 1
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Aram e Insndia. Criador, Haras Paineiras H. P. Proprietário,
Stud Xiririca. Azul e preto em listras horizontais. A. Nappo.
GENDARME — Masculino, castanho, a anos, Paraná, por
Melody Fair e Baba an Rhum. Criador, Haras São Luiz Gonzaga. Proprietário, Antônio Zen. Preto, cruz de Banto André,
branca e vermelha. A. Andretta.
OTIRICA — Feminino, castanho, 2 anos. São Paulo, por
Nordic e Tirlrica. Criador, Haras São Luiz. Proprietário, Stud
M.M.M. Preto, cinta e braçadeiras vermelhas. J. B. Gonçalves.
CARA DE PÁU — Masculino, castanho, 2 anos. São Paulo, por
Heros e Sea Spray. Criador e proprietário, Haras Faxina. Ouro
e preto em listras horizontais. A Àltermann Filho.
GARBANZO — Masculino, castanho, 2 anos, São Paulo, por
Pintor Lea e Gameia. Criador e proprietário, Haras 28 de Outubro. Verde, boné branco. A. R. Ramos.
PATINA — Feminino, tordilho, 2 anos, São Paulo, por Coaralde e Humorista. Criador e proprietário, Haras Louveira. Azul
e branco em listras horizontais boné azul. O. Franco.
JIQUIA — Masculino, castanho, 2 anos, São Paulo, por Mat
de Cocagne e Zarra. Criador, A. J. Peixoto de Castro Júnior.
Proprietário,. Estud Julieta.
Vermelho, estrela e boné ouro.
L. Osório.
JAMO — Masculino, tordilho, 2 anos, São Paulo, por Prosper
e Anfora. Criador, A. J. Peixoto de Castro Júnior. Proprietário,
Stud Julieta. Vermelho, estrela e boné ouro. L. Osório.
TIMOTHEO FLORES — Masculino, alazão, 2 anos, São Paulo,
por Incisivo e Horestina. Criador, Oberdan Fialdini. Proprielistras verticais.
em
tario, Stud Gladiateur. Celeste e ouro
W; Xavier.
CRY NO MORE — Masculino, alazão, 2 anos, São Paulo,
por Ogan e Livadia. Criador e proprietário, Haras Faxina. Ouro
e preto em listras horizontais. A. Àltermann Filho.
CATLEYA — Feminino, castanho, 2 anos, São Paulo, por
Ogan e Herodiade. Criador e proprietário, Haras Faxina, Ouro
e preto em listras horizontais. A. Àltermann Filho.
COLOMBE — Feminino, castanho, 2 anos, São Paulo, por
Heros e Veleda. Criador e proprietário, Haras Faxina. Ouro e
preto em listras horizontais. Al Àltermann Filho,
QUIPO — Masculino, castanho, 2 anos, São Paulo, por Caporal e MIsfeasance. Criador, Haras Jahú e Rio das Pedras. Pioprietario, José Luiz Guimarães. Verde, mangas brancas. C. Arthur.
MULATILLO — Masculino, castanho. 2 anos, São Paulo, por
Kalaus e Gabina. Criador e proprietário, Castello Cozzolino.
Azul, mangas azul e branco em listras horizontais, boné vermelho. C. Arthur.
QUADRAMA — Feminino, castanho, 2 anos, São Paulo, por
Burpham e Fancy Bird. Criador e proprietário, Haras Jahu e
Rio das Pedras. Cinza e verde em litras horizontais. P. Nickel.
GIANCA — Feminino, castanho, 2 anos. São Paulo, por Jarinú e Bianca Perla. Criador, Haras Terra Branca. Proprietário,
Hercules Castagonli. Ouro, V e mangas pretas. W. Xavier.
PROMETEU — Masculino, castanho, 5 anos, Rio Grande do
Sul, por Profundo e Dark Puppet. Criador, Breno Caldas. Proprietario, Sutd Beira Mar. Azul e branco, em xadrez, mansas
ouro. boné azul. J. B. Silva.
alazão, 3 anos, São Paulo, por
VERZOTTO — Masculino,
Boxeur e Capela. Criador, Haras Prelúdio. Proprietário, Roberto Maluf. Branco, mangas azuis, braçadeiras ouro, boné azul.
E. Feijó.
MINUETO — Masculino, castanho, 3 anos,
São Paulo, por
Minuit e Kirela. Criador e proprietário, Haras Iperó. Branco, costuras. mangas e boné azuis. L. Orellana.
VILLEFRANCHE — Feminino, castanho, 3 anos, São Paulo;
por Lucidon e Noria. Criador e proprietário, Haras Patente. Azul
e vermelho, mangas azuis, braçadeiras vermelhas. A. Oliveira.
PIQUE — Feminino, alazão, 4 anos, Rio Grande do Sul, por
Faiscador e Pilar. Vermelho e branco em xadrez, mangas e boné
pretos. L. Previattl Netto.
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Como provas de melhores dotações temos os quarto e quinto números.
Naquele, Prêmio
"Headline", em 1.200 metros, cstarão em luta Arrastão, Decidido, Estrilo, Guasco, Mar Red,
Nogales, Nylon, Porecatu, Fiambelo e King's Juror, vários dos
quais com possibilidades acentuadas. Destacamos, contudo, os
nomes de Arrastão, Decidido e
King's Juror, optando pela dupia 18, com este pilotado de J.
P. Martins no comando.
No outro numero estão inscritas Emergência, Equiria, Gilclròd, Orchim, Rampour, Varieté, Zorral, Daylight, Revê, Van
Araby e Voraby, devendo desertar uma das duas integr;ntes da parelha nova. A remanescente, contudo, contando com
de A. Ricardo,
será
a direção
nmi das forças. Emergência e
Orahim, as figuras seguintes.
ALTER F.GO PODE GANHAR
Alter Ego está bem preparado
e pode lazer sua a vitoria no
segundo numero. Terá a direção de J. P. Martins e apenas
pode ser prejudicado pela baliza, Mostndor, com
Albenzio
Barroso, é seu principal adversario, ficando Coche como diferenca ria formula.

DELANTERA E' FORÇA

Delantero está em boa forma
e deve correr com realce, embora também
sacrificado pela
escolha da baliza. Oscar poderá
dificultar
sua tarefa,
sendo a
dupla bem indicada,
l.o PAREÔ — 1'ral-mlo "Oscar" —
As 15,45 horas — NCrS 1.109,00 —
Distancia i.-.",o metros
1—1 Aruja, A. Barroso .... 53
2—2 Bardo. L. A. Pereira ... 54
3—3 Don Fogo. A. F. Correia . 57
4-4 Filtro, F. S. Machado . . 57
5—5 Rennls-once, A. Rocha . . 55
6—6 Zctilo, J. Santos .... 57
7—7" Campo Lindo. J. Roldão . 57
Escanteio. G. Calrrs ... 54
Io PAREÔ — rrimlo "Aldam"
As 20,20 horas — NCrS 1.000,00 —
Distancia 1.400 metros
1—1 Alter E-to. J. P. Martins 54
2—2 Coche. A. Araujo .... 58
3—3 Gll Blás. J. S. Pereira .
52
4-4 Gongá. J. R. Olguin . .
54
5—5 Kangaroo, N. Pcreria . .
53
6—6 Lord IMaiglo. D. Freire . 58
7—7 Lumuc, A. Cassante . .
53
8—R Mostrador, A. Barroso .
52
9 Tli.inkipi Arul. O. Nobre 56 1
3.0 PAltEO — Prêmio "El nianco"
— As 20.55 horas — NCrS 1.100,0» —
Distancia 1.30» metros
I—1 Cabo Martim. N. Pereira . 54
2—2 Delantero. J. S. Pereira . 54
3—3 Kal.-inigo. L. A. Pereira . . 56
4-4 Kinn*s Joy. J. P. Martins 5S
5-5 Kiamutus. O. Nobre ... 58
—6 Llsró. E. Amorim 58
7—7 Oscar. A. F. Correia ... 54
8—8 Zariico. A. Santos .... 59
4.» PAREÔ — Prímio "Headline" —
As 21,30 horas — NCrS 1300,0* —
Distancia 1 !'-o metros
1—1 Arra.fo A. Araujo . . . S8 1
J—2 Decidido. 3. Alves .... 56 4
3—3 Estrilo. J. S. Pereira . . 56 8
4—4 Guasco. C. Lira
56 8
5-5 Mar Red. F. & Machado . SC S

6—6 Nogatcs, J, Santo 56 3
7—7 Nylon, A. Bolino .... 56 2
Porecatu, G. Massoli . , 56 10
8—1)" Flambelo, W. Rosa ... 36 9
Glng's Juror, J. P. Martins 5G 7
5.o PAUEO — Prêmio "Pata Pata"
— As 22,05 horas — NCrS 1.300,00
Distancia 1.100 metros
1—1 Emergência, J. S. Pereira . 5G 10
2—2 Equlrla, C. Lira
56
1
3—3 Gildred, F. S. Machado . 50 2
4—4 Orni-im, J. Alves . ... 56 8
5—5 Rampour, A. F. Correia . 50 3
6—li Varlettj, G. Massoli . . , 5fi 9
7 Zorral, E. M. Dueno . . PR 11
7— Daylltjht, A. Araujo . . . 5C 7
" Revê, A. Cassante
... 55 4
8—9 Van Araby, A. Ricardo , 56 5
" Voraby, A. Ricardo
. . 5fi 6
C.o PAUEO — Premira "Marlalt"" _
As 22,40 horas — NCrS 1.100,00 —
Distancia 1.4(10 metros
1—1 Adjuvor, A. G. Silva . . , 55 11
2—2 Afonso, R. Mirtlnez . .
8
3—3 Aramy, W. Rosa . . . , 57 r,
4—4 Brams, J. R. Olguin . . 55 3
5—5 Fsrinnador, A. Rocha . . 55 4
6—0 Garantido, E. Amlrlm . , 55 7
Genaro, J. S. Pereira . , 57 9
7—R Goa-ch, A. Mnsto
51 1
Orleu, O. Antônio F.o . , 57 5
8-10" Soraíate, ,T. Cnründn . , 57 2
TTr'Hn — NSo cnnrrá . . 57 10
7.0 PAUEO — Príml" 1'Altster'
—
As 23,lt horas — NCrS 1.083,00 —
Distancia 1.2M) metros
1—1 />ld"m, O. Nobf> . ... 53 R
2—2 Clrene, A. F. Correia . . 56 1
3—3 Flnobol. Ma Freire ... 50 9
A—A Gold, E. Amorlm .... 58 6
5—5 Hnnaiia. M. noe'-a . . , . 5S 3
6—ti Ltyerpool, D. Freire , , 5S !
7—7 r.nrlen — Nfan correrá . . 58 4
Marrnnl, E. M. B'-a"'o .
M 7
8—9 Ptieirftlo, J. S, Pereira . 56 5
10 Xlnxllá, A. Caçíanle . . 57 10

Nossos palpites
Hipodromo de Campinas — Hoje a noite
ARtUA
ALTER EGO
DF.L..XTERO
JINT.-S JIP.OR
VAX ARABT
BRAFIMS
AIDAM

Renaiwnce
Mostrador
Osarar
Arrastão
Etnirr-nci»
Adinrar
Gold
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CAMPO LTNDO
COCHE
CABO MARTIN
DECIDIDO
ORAHTM
AFONSO
CIRENK

j-fg^~

_

(BZZZZ....

_J

V_

_^y

9

VOCÊ,CAPITA', FARÁ'

fl*TA4!NÃrà^

BZZ...

í|_s|§||í?S

IgaPEPDIS...

©

es
o
_KS_Bt_ária-aflP

--•* O "*s^

^^"

^^^fSAW f_«\-CEU "fc

^^""V
\-t^mmm

mAwAr^

^*m\

EUaOBMIRWlEWlE CDNl- ^BP*""^
PREeMCtaKILDRREi Eü
Wmm
ERA O QUE SE CHRMFNB
UM K1RU RTOR 15T0 FOI
NA érocfí RN1E6) QUE
Oô PiPULTOS rEWTR_6£W
COMPREEM •.
DER 05
PiCOLES
CEM

RvímErt E' üwTcHRWlAfiii-Vw^^
'.jssi!
m !\i___ promwjeuiaemteJ v>,
cHEaou ft essft cdkclo-^
^ryjmt

fOBRE
MENINO POBRE
lEU
EU ERA UM MEN1WO
WER
j\! E mài
ROU-_^Sf_€ PE?J.
COMECDU POR KQ^j^A^.ArAA
QUE CDmEí^mR
6BR CfltDrft&aõASOLIr-JJf W ISTO ft SEL
NA EM _IFto __fflL_iFe9EIID?
WE* OlEfiRR
ICSCARH-S!.

rcERTi- nm am quewí êle. estwrvY

ZENDO CHfiMTRSEM- VOCÊ OU 3ENM\^<W

James Bond
BI IAM IUHHS
0RAWM6 BY HORAX

» Jf

es me- mmmmmiA' *wi
y fCosrE}\ [ **noo
Ty-^/IPoOi/^eSc^;J

|ÍaAk"/

I1

L

¦ n/to os

MATOU

w_^^*w_L

JK^^^^

Bond fica /u.eç.
Tfl Ao ouvte watt}
Ç* WBUAOA HACQ.
OIM XXSS BHNDIDO!'.

©

«5

Us estreantes
no Boa Vista
MAR RED — Masc., east., 3
anos, R. G. Sul, por Marcher
e Lajará — Criador e proprietário; Diamantino C. do Menezcs — Branco, cruz de Lorena vermelha, gola e boné
azuis — O. Gahi.
NOGALES — Masc., castanho, 3
anos, São Paulo, por Fiamboyant de Fresnay e Glory
Criador:
Haras Ipiranga —
Proprietário: Stud Texas —
Verde, cinta, braçadeiras e boné cinza — J. B. Gonçalves.
ARRASTÃO — Masc, cast., 3
anos, SSo Paulo, por Falrplay
c Grande Gala — Criador:
Paulo José da Costa — Proprietario: Paulo José da Costa Neto — Verde — A. Prenriim.
RAMPOUR — Femino, cast., 3
anos. Paraná, por Iror e Ecliose de Madri,. — Criador: Haras São Joaquim — Proprietario; Roberto H. Lucas de
Farias — Ouro, V, mangas e
boné verdes — A. Cabreira.
VORABY — Fcm., cast.. 3 anos,
Sáo Paulo, por Maganah e
Miss Arnby — Criador: Dante Marchinne — ProprietárioOlymoia Marchinne — Branco, cinta vermelha, bracadeiras e boné azuis -r W. Javier.
AFONSO — Masc, cast.. 4 anos,
Sfio Paulo, por Companheiro
e Lomharda — Criador r nroprietario: Antônio de Toledo
M. Pereira — Branco, rinta e
man»-* pretas — A. Schlavôn.
ADJUVAR — Masc- cast- 4
anos, São Paulo, por Al Mabsoot e Sufeta — Criador e
proprietário: Stud São Ca->tano — Branco, manoas verde» e
branco em llítr*s Vinririntais,
boné verde — W. Xavier.
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Melhor o programa
campineiro
Firma-se, aos poucos, o turf
campineiro, agora
como setor
do Jockey Club de São Paulo,
graças'à melhoria das dotações,
que concorrem para novas e
substanciais inscrições, e a pre.
sença de pilotos de alta categoria, como é o caso de Albenzio
Barroso, A. C. Silva, Sebastião
Massoli, José Alves, A. Bolino,
A. Ricardo e tantos outros.
O programa desta semana, por
isso, já apresenta outras caracteristicas com um total de sess^nü e sete inscrições e poucos
"íoríaits".
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qae. fundarMi em
Presidiários «lemliea, "Sindicato
doa DeJ? do »"o passado o
ff.„ cadelas Alemãs", agora pretendem
• 1* levantaram mais d»
mirim 1"»™°.
•»1?.otosl(iue somos do sindicalismo, acha"Sln..idéia excelente. Poderíamos ter o
Brasileiros'»
lutar
para
Presidiários
ff!t»
*ffI dw
interesses da classe. Lamentavelmente,
Cnoderemos ter um Banco dos Presidia.
Nossos presidiários
í? Tom capital deles.
¦•'.im nm tostão — sfio paupérrimos. Aliás,
dinheiro, nfio estariam
tivessem algum

i

Tifl

¦¦¦

Em sua origem, a Associação "Alumnl" teve
por objetivo dar aos brasileiros que fossem est"''T nos Estados Unidos um curso de orlentação para facilitar-lhes a adaptação ao "Ame&.m way oi life" e, principalmente, ao sistema universitário daquele pais. Ana Maria
Lobo e Harry Slmonsen, dlrigcntes-fundadores
da entidade, acham que é muito pequeno o
aproveitamento de um jovem que vai aos EUA
pela primeira vez, sem que saia daqui com
algum "background" a respeito dos usos
costumes dos norte-americanos, de suas instltulcões e, em especial, da terminologia e da
vida universitárias,

0 PROTESTO NU

n «abio rei Salomão aconselhava: dispam-se
Vjj vaidades. Mas as mulheres interpretam
lo conselho: ao invés de se despirem de suas
Sales, despem-se por vaidade. A nudez femiTTeJfo rei mais acentuada e admirada, foge
para constitulr-se em In«nrlnclplos da virtude
"strip-tease" não é uma forSiiroáõ pecado. O
«deprotesto, não tem nenhum fundo moral ou
Sdttdicatorio. É simplesmente uma exibição pe««tosa um espetáculo herético, ou melhor, eroJT Entretanto, a nudez não foi criada para
Snnr o perado; para estimular o pecado, taatiram «s roupas.

¦ Hsl SbHbBBBMHBJ
Mhimsbí
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VERTICAIS

— Jornada.
— Nota musical.
Letra grega.
— Entrar na posse de herança.
Tapír.
— Capital sul-americana.
Vas:ourar o forno depois de
aquecido.
8 — Furna — Toca.
Senil.
— Erguer — Içar.
Existência.
— Tecido fino como escumllha.
Símbolo químico do Índio.
— Penúria.

COLÔNIAS NUDISTAS
fristem em muitos países civilizados colônias
Mistas onde impera a mais rigorosa moraliw» o nudismo é um regresso à natureza, à pum primitiva; é uma pratica naturalista, isenta
Klouer sentido pecaminoso. E por Isso dizia
m líder nudista sueco: a imoralidade não está
ti nossos corpos, está nos vossas olhos.
CURIOSIDADE

MALSÃ

Iinlo isso é verdade, que onde o nudismo é
«ilido, nem todos se arriscam a praticá-lo;
tu não falta quem arrisque um olho.

Mirante
J. Jeremias
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SEM PALAVRAS

GORDURA
Wínrlo de Artur Azevedo, que era multo gorMii Josué Montello, cm seu "Pequeno AnedoWd» Academia Brasileira", cil. Martins:
"Outro
episódio pituresco ligado à gordura de
Kir Azevedo (¦ » caso
tio certa bonita senhora
ver o esrrilnr cm Lambari, pôs-se a olhaJUo uma
'"li
ponta de insistência, como se quisesse
' com ele, no hotel cm que se acham hoso*! um romance dc estação de águas.
dia o escritor acerca-se da senhora, disJto
»a tirar a limpo os seus olhares constantes.
-Minha senhora — disse ele — noto
que me
dos tmtros hospedes cnm uma atenção
jMM
™»r, Crcln não ser importuno ao
procurar
'«fora a causa de sen interesse.
'•senhora, sorrindo?
~* We o senhor,
assim com
cara gorda,
¦ tünrlf, a barba raspada, é o essa
retrato vivo de
""mat, tiuando morreu..."

NA CADEIA
ladrões estilo na mesma cela.

Pergunta

PELO MENOS
toem ator chega ao escritório do empre-

«VrâiS* a<1''1 uma comedia que vai fazer suÊ uma nlstorla imprevista, psico"fa.no-i ^aos ver. Pode fazer um rápido resumo?
iti-rr. ' Tra,'1"?e dc uma aspirante a atriz
£«oi, mais imoliü-nte que bonita, mais coItEmii0Wm' E',pcr>tra um empresário Jobrr.f',.f'Uc 'o^0 ** apaixona por ela e dizeslrcIa de varlos Hlmes. dar-lhe-á
S» x,n,{
sÜsairt TOra P''c!níl- «m "Cadillac", conhí™ íe>a "ia eepDsa. Ela, sentindo que
a Proposta...
!£,'?»
Ul»v), ótimo. Está
aprovada.

amplia atividades

EMPRÉSTIMOS
Um dos planos da Associação "Alumnl" para
o futuro, mas já em fase de estudos, é a constltul ,.„ de uma fundacáo com a finalidade de
empréstimos em dinheiro a jovens
brasileiros, para que possam fazer estudos uni;/;-.,
versltarlos aqui no Brasil. Tais empréstimos
seriam pagos pelo beneficiado a partir do tér,
,
mino do curso, quando começasse a exercer a
conceder

A "Alumnl", presidida atualmente pelo sr. profissão para a qual se formasse.
Mlly Teperman, já ministrou mais de uma
Outro plano, já em execução, é o preparo
centena desses cursos de orientação. Paralelamente, a associação oferece cursos de orlen- d uma es¦ é , de ..ílchar,0
profUisional.. mm
taçao para professores e estudantes norteamericanos que vêm para o Brasil, proporcio- informações sobre brasileiros que «e tenham esnando-lhes conhecimentos básicos a respeito
pec|alizad0 no9 EUA em qualquer ramo de atldo nosso Pais e do nosso povo. Elementos do
"Peace Corps" também têm freqüentado esses vidade e que será posto à disposição de firmas
cursos.
qUe
estejam em busca de elementos de alta
qualificação para preenchimento de cargos.

NOVA ETAPA

DN —

Outro programa que há muito a AA vem
operando é o de hospitalidade. Ela se encarrega de orranjar casas de famílias locais para
hospedar

estudantes

20 DE FEVEREIRO
G. A. Penteado
' Inspetor
de seguros transformado num dos mais brilhantes escritores do mundo latino, nasceu Georges Bernanos em Paris a 20 de íevereiro de 1888 e morreu em Nauilly-sur-Ssino a 5 de julho de 1948.
Estudou em colégio de jesuítas e
distinguiu-se como polemista, panfletario, defensor veemente da liherdade e dignidade do homem: catolico convicto, lutou pela vivência
cristã sincera e integral; foi contra
o nazismo e outras formas totalitarias: prevendo as invasões de Hitler na Europa, tentou residir no
Paraguai, porem, não se adaptando,
transferiu-se ao Brasil, residindo
principalmente em Cruz das Almas,
sertão de Minas Gerais. Entre suas
de
obras, disputadas por leitores"Sob
todo o mundo, mencionam-se:
"Diário
de um Pao Sol de Satã", "O
Grande Medo
roço de Aldeia",
"Grandes
dos que Pensam Bem",
BERNANOS
Cemitérios Sob a Lua" c outras.
Regressando a seu pais, depois de sete anos no Brasil, escreveu na
Tunísia "Dialogo das Carmelitas" representado com grande êxito
no cinema, obra-prima que põe em- destaque a força das operaçoej
de Deus nas almas.
*
Em Bourges, França, nasce o poeta Emile Deschamps. Admirador de Goethe, fundou com Vitor Hugo a "Musa Francesa".

pÉll
\4Êks'w

1791

1877

Inauguração do ramal da Estrada de Ferro de Itauna, em
Piracicaba, neste Estado.

1879

*
No R1° de Janeiro nasce o jornalista e escritor Artur Mota,
autor de "Historia da Literatura Brasileira".

autorizada a ministrar exames
do Certificado de Proficiência

aceitará, pelo menos por ora, alunos de menos em Inglês da Universidade de Michlgan bem
de 17 anos de Idade. Cursos adequados a ra- como quaisquer outros exames de que depenpazes de Idade Inferior a essa poderão ser dam os candidatos a bolsas de estudos ofere•;
cldcs pelo governo ou por particulares dos Esfuturamente organizados.

DO

NUMERO

ANTERIOR

—

Horizontais:

Freqüentando o curso de inglês Intensivo.
o aluno poderá sair falando Ingês em menos Os
de um ano, capaútando-se, então, a fazer os dos os
outros cursos. A associação oferecerá, também, rior cm

MUNDO DOS LIVROS

As águias e o galinheiro

osdirigentes da "Alumnl" acham que tobrasileiros que já estudaram no Extequalquer pais devem congregar-se em

1S®TEIR0 NOTURNO

MONTERRI
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Moon Light
Av. Ipiranga, 919 • Loja 22 (Galeria)
(Ectre Rio Branco e São João) — Fow: 31-3350
A mais encantadora c confortável de tot'ns os e::istentes no estilo escandinavo. Das .r) ás 3 horas,
drinlts e OBOrltiVOa musicados cem cs maiores sucessns cm fita c ao vivo. O local ideal, para os seus
momentos Oi romance. Aberto nos domingos.
* " * ¦**»»»*»*"¦*'****
VLTAnAnAT 1j"i'*if*»*i*i*i*i**'"*'"

CHURRASCARIA GÜA1BA
1UA LIMIOIA, 70 — (Esquina da rua Maria Daifré
— Vila Prudente) — Fone: C3-14CS
ANTARCHCA — Filiado ao "DlncrV
THOPP"
"Rcnllur"
— Churrascos, vilelas, carneiros, codore
nas, blstccaa c costelas na brasa, fr.-.ngo no espeto,
massas, iiirzes e rrato do d!a. Jantarei musicados
cl Carlos Vieira (cantlr c Lldlnhn (ocordeonlata).
Ambiente familiar. Salões para lestas c banquetes.
~^\i-LTLi\j~u*V'u~«r*^**>"-f*^~ »¦,»¦»¦*»*» m^m^^mm mmmítmmm»
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BOITE LA LICORNE
Rua Major Sertorlo, Cül — Fone: 30-72.0
A melhor e a mnls animada casa de dlversSo de VIIa Buarque. Multa música, alegria e diversão todos
as noites.

Para dançar dois completos conjuntos de ritmos.
Ambiente elegante e que vscê gostsrá.
--»

CACIMBA
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"OS SONHADORES", excelente com seu vocal,
i atração no "Gold-Urink" da Galeria "Clncrama".
ALTEMAR DUTRA, o frovailor da nova geração,
"Varlcly poderá
NIrIiI
receber de Elzlp Augusto, empresário do
Cltih" e "Biiltc Dokar", proposta porá uma teniporodo
ambas
casa,
de uma semana, na primeira ou iiegunila
Instaladas na rua Major Scrtórlo,

UAIÍ-DRINKS MUSICADO

BAR E RESTAURANTE MUSICADO
Aberto das 11 horas cm diante.
Tcdos os dias almoço» e Jonfircs musicado* com o
Scrginho
e os mais destacados valores arplattlsul
tlsticos do mtislc.il nacional e intcrnaclnnal. Perfeito
srrvíço a Ia carie. Às quartas p iAtAdo% feijoada.
Fechado ros domingos e feriados.
SOBRELOJA —
AVENIDA IPIRANGA. 1^51 —
FONE: 33-3S31

FATO ESTRANHO

ROBLEDO & CONJUNTO e a típica portenha de Jorge,
são grandes atrações para o púhllco cada vez maior do
"Selvático".
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sento na noite de São Paulo, O seu sucesso, justifica-se
cm primeiro lugar, pela ótima posição dc seu proprleagradável
tário junto aos noctivagos. Em segundo,
"Glno pela
J sltotv". Em
e animada música do conjunto dc
terceiro, pelo ótimo atendimento que os freqüentadores
recebem dos garçons que lá trabalham, Na foto um deles,
Silas que já foi boêmio, e hoje é um dos mais rcquisltados garçons dessa ca.n.

LA CAMPAGNOLA

RESTA UR,1*TE — CHURRASCARIA — HZZARU
Jantar-dançante todas as noites, abrllhanudo pelo .
UCJIO
novn e exclusivo som Instrumental
"PIZZAdj FRITA".
GAETA. Grande especialidade:
Corlnha Internacional e Italiana. SalSo para »«t.-s
e banquei".*. Ambiente familiar. Acs domingo*
•lmoços-musicadas. F.<trad* das Usriirin, ICT —
Inicio da VI» Anchieta — Fore: Í5-I9IS.

jTj\nnru~in-iTnrir-i"i~i" -----»---*-—-¦***m¦¦¦ — ¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦

ABRIL EM PORTUGAL

RESTAURANTE TÍPICO — FOLCLORE
(ar condicionado perfeito)
O encanto e a bele?a de Portugal no coraçSo de
o? mais
Sflo Paulo. Almoços c jantnres diários com "Shows"
deliciosos pratos da cozinha portuguesa.
SILVA
cl AMÉRICO
(reVelaçSo portuguesa) e o trio
de guitarras e violões do pro.'. MANUEL MARQUES.
KUA CAIO TRADO. 47 — FONE: 31-7218

LA

RESIDENCE

A CASA ROMÂNTICA DA CIDADE
Os Jantnres-dMiÇantea mais ecléticos ria cidade, com
2 conjuntos; e p canlor Mário Marcl. Musica moderna e o unleo cm São Paulo com mesas no redor
d« uma piscina.

aiii:rto aos domingos

Direçllo d":
J. I ni-, Casta e Darlo Brandão
NOItBERTO,
55!) — Altura do
JOAQUIM
RUA
07& da Av. Nova Cantareira. — Fone 29S-2Ü19.

O

BECO

Tclclunc: 3I-S428
Rua Bela Cintra, 300
O novo endereço paru seu jantur-donçaute. Apreas ultimas produções de Abelardo Ftcueiresanta"Bola
do,
Frente1', "Batucada etn Luz Negra",
pra "Samba
"Barbarelo",
de Verflo" e "Ainda e Sempre Bossa Nova", com Yoko, Irocity, Benilde, Marilrne Silva, Antônio Carlos, Irene Lima, Zozima,
GngUlnhn. — Dois conjuntos: "The Llon's" c "Som
Bico", com os cantores HARETON e MARLENE
MARQUES. Fechado ao<! domingos.

GOLD-DRINK
AV. IPIRANGA. 919 • LOJA 1 - FONE: 37-73»
(Galeria Clncrama)
Um local para o seu api-ritlvo dc todas as noites.
Ambiente, conforto, distinção e muita música com
fita mapnítlca sonora. Lury Lessa e o aplaudido
"Tum ni -;o\riAnnT(FS"

VARIETY NIGHT CLUB
Itua Major Sertnrlo, 120 — Fnnc: 239-1384
Todas as noites, os melhores conjuntos para vocò
ouvir ou dançar. Cantorc* de maior destaque na
noite bandeirante, tais como:
AMELINHA c CLÁUDIO
Hoje e todas as noites-, pr,ra sua maior satisfarão.
.Tnrc<pntnr5o e^ectal rie formldiveh ntraçoes.

<<»%w^w»*^<tV¥¥vwi^^^ w m*m**i*0m0m*Atm*th$1mlmr*m)0*mj*

POLLO

WON WOH-DRINKS
GALERIA METRÓPOLE - SUBSOLO. LOJA I
Direção dc HBRMIN10'S
Um verdadeiro encanto para os «eus momentos de
menos preocupação Todas as noites, opcrlli«t» muslcadcs com os cantores e viclor'stas: Pcdrilo
e Martinl, todos expoentr-s da musica nacional e
Internacional.

EDUARDO
RESTAURANTE — CHURRASCARIA — PIZ.TARIA
A casa preferida dos Artista, de Sito Paulo.
4*s E BABADOS A MELHOR FEUOADA
Relacionamento próprio.
RUA NESTOR PESTANA, M

CUCA

DORADO

Frangos feitos na brars e temperados, entre outras
coisas como: "whisky", "S.in Rafael", e-rveja, Rom
vinho etc"Airerlcan-Bar".
O melhor de São Paulo. Modernisslmo
Mesas io ar ilvre.
Avenldji Anrítlr». 2.135 — Tcl.: S2-03H

Selvático Night Club
Av. Washington Lula, I.MT — Fone: Cl-ntt
(Após o Aeroporto d- Congonhas 1500 metros!
So'> a direção do "maltre d'hotr>" Ncslor dni SanIns. Em «usplcio*a fase. propicia jantares-dançantet
todas as nolles sbrilhantürias por Jorge e *un típica
de tangos e o conjunto ile ROBLEDO. E'p -clalidades: Pato com puro de maçã. Camarão à Callgula e
Scalope à Papa Borgta. S;.'.õcs para festas. Estaclnnarpento nr^nrio no local

PUSSYC.AT

RESTAURANTE - DRIVE-DI
Almoces a Ia carte
Diariamente Jnntarcs-darçantes com as trcthorw
"Calch
rrú icai do
Box". • partir das 18 boras.
Emcrlalidadcs internacionais.
AVENIDA ARNO. Ifõ
MOOCA - IPIRANGA
Estãcisnameoto próprio

BAR E RESTAURANTE-DANÇANTE
Prata Franklln Roosenll. IZ — Fone: 32-C1I]
Jantares-dançantes toda; u nollei com os maiorea
sucessos nacionais e internacionais em fita. Diariamtnte durante tsta remana, apresentaçr>t ao
vivo do canlor e humorista chileno JIMMY PIPIOLO. Aos sábados SUCULENTA FEUOADA.
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Ornar Cardoso
- DF, 21 DE MARÇO
A 20 DE ABRIL —
Novn disposição para Investigar assuntos ocultos é
o pressagio desta quinta-feira. Aja com daermtnação e otimismo sobretudo.

ARIES

— DE 21 DE ABRIT.
T n it p
A
I U U I\
MAIO —
2o de
O Snl em Peixes, a partir de hoje, lhe haverá de
pressaglãr uma fase muito promissora de sucesso
em todos os sentidos. Viagens.
_ DE 21 DE MAIO
A 20 DE JUNHO —
Adote atitudes mais praticas, se deseja ser feliz e?
ter sucesso hoje. Evite vacilações ao falar, principalmente ao tomar decisões.

GÊMEOS

— DE 21 DE JUNHO
A 21 DE JULHO —
Quinta-feira em que o Sol entra em sua Nona Casa
de Influencias, a mais apropriada rara as questões
relacionadas com a espiritualidade.

CÂNCER

- DE 22 DE JULHO
A 22 DE AGOSTO —
O Sol entra na sua Oitava Casa Astral. Ha lndlelos de que sua saúde poderá sofrer um declínio,
devendo ser cuidada com interesse.

LEÃO

— DE 22 DE AGOSTO
A 22 DE SETEMBRO —
O Sol em sua Sétima Casa do Zcdiaco. n partir d*
hoje, promete-lhe exito no amor. Terá, agora,
maiores chances de se casar e ser íeliz.

VIRGEM

— DE 23 DE SETEMBRO
A 22 DE OUTUBRO —
Sua fase é propicia para tratar dc assuntos filantrópicos. Sfja mais caridoso para com os mal»
humildes. Noticias agradáveis

LIBRA

— DE 23 DE OUTUBRO
A 21 DE NOVEMBRO —
Eitrada do Sol em sua Quinta Casa Astral Posslbllidades de lucros rápidos e maiores rhances da
êxito na loteria. Atração pelo sexo oposto.

ESCORPIÃO

— DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZ. —
Tome providencias no sentido de incentivar-se a
si mesmo, em especial diante dos obstáculos. Convltes, incentivos e recepções agradáveis.

SAGITÁRIO

;fl

OE

janeiro

—

Hoje) tem inicio o transito do Sol pela sua Terctlra Casa do Zodiaco. Período excelente para novas viagens «• amizades benéficas.
— DE 21 DE JANEIRO
II i I? I O
**t íl
A 19 DE FEVEREIRO _
V W «»¦» *• V
Nvas influencias far-?e-5o sentir de ora em dlante. com evidencias d? suersso nos contatos ca»
pessoas hierarquicamente superiores.

ANTARCT1CA

p
1 P
A
r' 1' Y
De hoje em
pTia Casa de
de favorecer.

^<í>«C'

6£M PALAVBAS

HORÓSCOPO
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estrangeiros

por períodos
curtos e longos. Além disso é a única enUdade
de São Paulo
para obtenção

2.° caderno'S

EFEMÉRIDES

HOSPITALIDADE
A nova etapa da existência da AA será
marcada pelo oferecimento de cursos de inglês
de alto nivel, ministrados por professores, cuja
língua de origem é o inglês. Oitenta por cento
deles são formados e especializados por universidades norte-americanas e estão apt03 a
utilizar, em suas aulas, os mais modernos materlals didáticos.
Os currículos são elaborados
por especialistas da embaixada dos EUA e por
consultores de lingüística. Objetivando oferecer um ambiente de estudo adulto, a AA não

Quinta-feira, 20-2-1969 —

J. Hcrculorto Pires
nin,ho de aguias díl Llvrar!a Garnler contrastava com o
iilinheiro
u?
tra_da Confeitaria Colombo. Mas alguns galinaccos mostra1) Coronel. 2) Rapar — Ta. 3) Mar — Sir. 4) As — Laparo. 5) Roma
ram-se tao
aguerridos que acabaram ganhando promoção Tornaram-se águias. Com isso perderam o chiste de Paula Ney, como
Arai. 6) Avisar — Ra. 7) Cal — Nas. 8) Or — Lidar. 9) Calamar.
aconteceu com Bilac Guimarães Passos. Mas em compsnsaçáo conseguiram galgar os céus do parnasianismo em remiglos impossível»
Verticais: 1) Caracol. 2) Or — Sovar. 3) Ram — Mil. 4) Opalas
aos galinaceos. Assis Barbosa coloca bem esse problema no
três cursos de extensão universitária reconhe- entidades congêneres para dar aos que ainda
prefa"Recordações do Escrivão Isafas
La. B) Nara — Anil. 6) Er — Parada. 7) Sar — Sam. 8) Tirar — cldos pela USP, sob a responsabilidade do vão um mínimo de orientação necessária para rio de
Caminha", dc Lima Barreto.
Mas o curioso desse episódio é que se o ninho de águias chocou
o ovo da Academia — para nos servirmos da imagem feliz de Assis
Ra, 9) Marolas.
prof. Paulo Vlzioll: História Cultural e Inte- um bom aproveitamento.
Barbosa, o galinheiro produziu também as suas ni•>* * *•****• **••••••••••*••••••••••*** •••••••••••••••••*••••••••••••*••*•••••••••••* <£ nhadas. O tempo se incumbiu de desfazsr os enganos na "belle epeque" brasileira, misturando
*
águias e galinaceos no computador literário. Hoje
*
tomos as contribuições de Machado de Assis (p!n¦<mW:"M * *"'
I
tainho dos morros que acabou chefiando as águias)
*
*
de Coelho Neto, Olavo Bilac, Graça Aranha om*
breando com as rie Lima Barreto e seus companhelros de marglnaüsmo literário do nosso nove*
centos. A pi-oposlto, o leitor ganharia muito numa leitura do livro de Brito Broca sobre a época:
"A Vida Literária no Brasil —
1900", Livraria José
Olímpio.
Assis Barbosa faz Justiça ao Positivismo, lem*
brando a influencia de Teixeira Mendes sobre Lima Barreto. Influencia decisiva no tocante a um
*
problema que ainda hoje pjrdura, como vimos recentemente no caso do livro de Agrlpino Grieco;
¦K
"Poetas e Prosadores do Brasil",
ou seja, o da
concepção cie literatura. Agrlpino ainda conserva
5 Jrts^ .* „„
a idela (essa vaga idéia diletante que não chega
GERALDINO RODRIGUES, está convicto dc que este ano
*
a ser um conceito) de que a arte literária tem
O
CASAI,
WILSON
ALVES
DF. ALMEIDA, dirigentes do
será o seu. Já nos informou, sua próxima gravação, em
*
Restaurante "La Rcsldcnçc", continuam com o etiliirismo
uma das mais importantes empresas. Enquanto Isto não
"Noite
*
por fim o divertimento. Lima Barreto, jã no seu
do sucesso obtido pnr essa rasa na sua última
do
acontece, aprcscnla-so ele, canlantlo c tocando seu vio"Goldcm-Arm-Drlnks",
Hawaí". Não (fuereiulo perder a continuidade, c dando
lão
no
agradável
tempo, graças ao Positivismo e à leitura de Trine
que está
"Viva
mostras dc capacidade prornoturii, mandam anunciar paMaria",
ocupando o lugar deixado vago pelo
e Brunetiere se opunha a essa ideia e firmava o
ra sáhadn dc Aleluia, a sua primeira "Noite da Bruxa*
ria". Nessa noite, a jantar será oferecido graciosamente,
conceito de arte como função social.
a todos os »|tie compareceram á última festa, podendo
dele
todos os demais Interessados. Quem foi &
São dos mais significativos os trechos da con"Noiteparticipar
do llnuni", não ti-rá despesa dc jantar, e os que
ferencia de Lima Barreto, na cidade paulista de
não foram, panarão o preço normal de outros dias.
*
Mlrassol, sobre literatura. Conferência pronuncia*
da no fim da vida, no limiar dos quarenta anos.
ADELIA PEDROSA, CARLOS ALBERTO c o orrianlsta
"Souza Cruz", da
Mário Simões, serão juntamente com o "trio" dc cordas
qual Assis
publicada na revista
do professor Manuel Marques, as próximas atrações no
'**•* m\ '' ffiüKfr
"Ahril cm Portugal!',
sH
¦*
Restaurante
de Lima
Barbosa
faz
transcrições.
A
as
posição
*
O BAR-DANÇANTE que Pcplto Orlola comprou no coBarreto no assunto deixa as águias à distancia.
*
meço da avenida 9 dc Julho, está surpreendendo multa
RESULTADO

tny
- m, "e no"">hro, tranqüilamente
J* Wa casa, j„nt!, à ,arrira
quana0$ m
ir »Vn'"'"5<% ""TRicamcntc Impelido a
',
htn? an'«- O apelo era IrI ,
, :
*i Oi»«.
. Poh f!*a decisão lhe salvo»
fMaV3
lá 'ora ao ar livre, ouviu
'BaiVÍS
*>«« «Z/ Vi.° que "• l"anUvam do te"*htrim. ." i,r porlra- Pooco depoU. to™° que acontecera: enquanto
4 i t^HL
' BtKü, J* ,'s,>ufri,•». » chaminé da lareira
"*' de "»uilw de ¦«*« e mat"-'rVm
•"" >
poltrona onde esUrera sentado.

— Mentiras.
— Símbolo do didimio.
Terminação dos alcoois.
— Parente por afinidade.
O mesmo que potassa.
— Extraordinária.
Pequena argola (plu.).
— Encolerizar.
Ajustar — Combinar.
— Proprietária.
Infantil menino ou menina.
— Letra de nosso alfabeto.
O substrato instintivo da
psique.
— Indivíduo multo assíduo a
Igreja.

*

- Que tf
que voe* fez?
Iiicé' Uma vaca' Scls meses de Pris5°-Eu rptib?|
um reloptlo. Três meses.
Toco depois,
~we horas p:rriunta ao do relógio:
cão?
•Deve ser
a hora de ordenhar a vaca —
*» o cutro.

H1

PROBLEMA N.° 144
HORIZONTAIS

"Alumni"

Orlada em 19E0 por um grupo do brasileiros lectunl dos EUA, a cargo da trta. Carollne Miltii.úJ. ..„„ «...« —i- ti^i..—
Estados Unidos como ... M'A'
,,
que haviam estudado nos«Alumni",
EUA pela Unlver"
em Hlstórla dos
desta Capl- Mt'
bolsistas, a Associação
tal, vai Intensificar suas atividades a partir sidado de Stanford: Romance Americano Condo março próximo, com a instalação de varlos temporane0i
peIo proí. statlton Garneri e Diacursos em sua nova sedo, à a ameda Ministro ,etolo8,a
pea profa, Suzanne Kemmsles. Ésesquina
da
alame413,
Azevedo
n.o
Rocha
trôs cursos poderão ser leitos gratultamenda jaú.
sos
alunos da Universidade de São Paulo,
_
..,_
.
,.
le
por
Entre os novos cursos, figuram Inglês, portambém algumas bolsas 1 disposição
literatura
americana,
havendo
estrangeiros,
tugués para
dlaletologio, história cultural e Intelectual dos de outra3 peSsoas interessadas.
EUA, comunicações, leitura dinâmica • redaas
matrlcuas poderão feitas a partir do
ção em inglês,
dia 26 do corrente, das 16 às 20 horas, na sede
ADAPTAÇÃO da «Alumnl».

mmm "™~" "¦""" "-™-^íbbbbL-«
^-m. — —

•Pu sou o mensageiro de Messias. Tirai
•" „,mas
e uni-vos a nós, para aguardarmos
"9 i, do Senhor", disse o homem completa• . mi aooirpanhado da mulher e ÍUhos, tam•.¦;. A cena ocorreu há, poucos dias em Hol^ i nos Estados Unidos. E como n&o podia
m-À aContecer, o mensageiro do Messias foi
na cadeia, com mulher •
jf tom o» costados
"fiils Isso acontece no mundo inteiro. Os faJ« os inconformados usam a nudez para exSr cs seus protestos. Há uma Oexplicação
homem
SSítal para esse procedimento.
8S! e a nudez é a inconformidade com toas
sociais.
todas
imposições
f'L costumes, com
é o homem autentico.
pelado
5tomem
A NUDEZ E O PECADO1

ft;

Associação

Nilton Ayres

Eduardo Palmério

|»!j
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PALAVRAS CRUZADAS

ponto e Vírgula

pre**
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— DE 20 DE FEVEREI.
P
*'
RO
A » DF MARÇO —
diante você terá o Sol em sua pronatlvidade. o que muito lhe haverá
Aguarde noticias e :.y..._.:;:.
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NOTAS DE ARTE

Weatro

^TEATROS VOLTARÃO A
I FUNCIONAR HOJE
Kilton Viana
' ¦

-V

¦
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Renê e o Carnaval
-QUIRINO DA SILVA
Renê de Castro, nosso amigo
• companheiro nos "Diários Assoclados", foi um folião lnveterado. Ainda há uns anos Rena
puxava cordão no baile do Teatro Municipal. No Rio, quando
êle lá mourejava, perdia-se na
voragem da folia carnavalesca
e só voltava a tomar aquele aspecto sisudo depois da quartafeira de cinzas. Conhecl-o cronista de- teatro. Havia chegado
de Campos, sua cidade natal, e
já tinha os cabelos grisalhos.

dade. Raz5o pela qual tem êle
recolhida, na sua excelente memória, uma farta documentação
de quase tudo que aconteceu,
que se passou na minha cidade
de Sáo Sebastião do Rio de Janelro, desde o começo do século
até os nossos dias.

Renê sempre manteve excelente memória. Quando somos
atropelados por qualquer dúvida
sobre a idade de alguém ou sóbre um nome, data, enfim, qualquer que fôr a dúvida, recorremos ao Renê. Até o momento
presente não falhou.

Vezes há em que o nosso Renê
se recusa a narrar, ou melhor,
a responder a uma nossa indagação. São instantes em que éle
não está lá de muito bom humor. Mas, passada a borrasca,
êle responde e responde certo.

Muito embora tenha nascido
no Estado do Rio, na cidade de
Campos, Renê pode-se dizer carioca, lá viveu os seus melhores
dias de sua já longínqua moci-

Ainda agora, tendo certa dúvida quanto a coisas ocorridas
no carnaval, recorremos a êle
— e, como sempre, Renê não
falhou.

coisas sobre o
Perguntamos
carnaval e êle respondeu assim:
"Carnaval do nosso tempo.'
Quirlno.
Em fevereiro de 1934, encon-

Para ser
trava-me em Paris.
preciso o carnaval começava no
dia 12.
o dia num
Comemoramos
Montmartre,
de
apartamento
com uma fabulosa feijoada carioca, preparada pelo acadêmico
Joracy Camargo.
Vinha eu de Lisboa, onde descobri as origens do carnaval
carioca, talvez por obra e graça
do séquito de Dom João VI, introduzido no Brasil cm 1808. O
bairro carnavalesco de Lisboa se
-chama "A Madragoa", sendo um
misto de praça 11 e largo da
Lapa, onde nós vivemos meio
século atrás as delícias do carnaval carioca.
Entrado, farinha de trigo, barris de água, formavam o carnaval antigo, com toda .a sua
violência.
Depois,
fumes da
fumados
mas mais

vieram os lança-perFrança, os limões perde cera e outras fordelicadas de brincar.

Carros abertos e população
menor permitiam o encanto do
"Corso", um dos aspectos mais
decorativos do carnaval.

I

Ranchos e cordões, na segunda-feira- gorda, eram o que havia de melhor parr. rós, inclusive Villa Lobos, Slnhô, Pixine Donga, quase todos já
güinhá"carta
de chamada".
com

Maria Delia Costa Marilu Martinelli, Luiza de Franco, Marilia Pedioso, Jairo Arco
e Flexa e Sônia Oiticica são alguns dos artistas que hoje voltarão ao palco
estréia deverá ocorrer na pride março, No
reira quiazena
Migliacio,
elenco estão: Dirce
Zanoni
Archangelo,
Jovelthy
Prado,
ator
Fnrrite e Osmar
Fizemos
vindo da televisão.
noticia
na
confusão
primeira
que demos, ao citarmos que a
de Antônio Abudireção era
Abucontrário,
Ao
jamra.
járrira e Altair Lima são somente os produtores.
"OS SETE PECADOS"

Por ordem alfabética de teatros, hoje retornarão ao cartaz
as seguintes peças: No Aliança
Francesa "O Segundo Tiro" cora
Íris Bruzzl, Silvio Rocha, Mauricio Nabuco e Bénjàmin Cattan.
"A Moreninha"
No Anchieta:
com Marilia Pera, Perry Salles,
Lúcia Mello,
Adolfo Machado,
Sônia Oiticica e outros. No Arena, "O Que é que nós vamos fazer esta
Ncite?", com Liliam
Thelmti
Lemmertz,
Restou,
Abraão Farc, Rolando Boldrin,
"O
Antônio Petrin.
Club da Fossa" no Teatro Cacilda Becker
com Liana Duval, Esther Mellinger, Jairo Arco e Flexa, Gilson
Barbosa e Humberto de Lorena.
"O Milagre de Annie Sullivan"
retornou
ontem ao cartaz no
Israelita Brasileiro.
No Maria
Delia Costa teremos a volta do
"Tudo no Jardim" de Albee e no
Treze de Maio "O Cemitério de
Automóveis".

na próxima sexRéestreará
de
ta-feira no Teatro Brasileiro
a poça "7 Pecados
Comédia,
Capitais" com o mesmo elenco:
Yaryi, Telcy Perez,
Shulamith
Maria Bauer, Oswaldo Barreto,
Castro, Eduardo PiEwerton
cantora
nheiro e Rcgis Lang,
Maria Lúcia
UM MÊS
Esta produção da Setearte permatiecerá em cartaz no TBC somente até o dia 18 de março.
Em seguida "Snack" entrará no
cartaz com a direção de Antônio
Gighonetto e cenário de CarmelIo Cruz.

ESTREIA
Está entre os dias 8 e 11 a estréia do Tonia Carrero cm Sâo
Paulo, no Teatro Bela Vista. No
elenco, Tonia, Jardcl Filho e
Cecil Thirê, pela primeira vez
atuando ao lado de sua bela e
famosa mãe.
;-'

BELA

TESTES
Os novos repórteres, aqueles
que estão no setor há pouco, impressionaram-se com os testes de
Savary. Eles se esqueceram que
há seis anos, quando da monta"Vereda da Salvação",
gem '. Antunes Filho já usou o mesmo
método com os atores e, ainda
deu todas as explicações necessalias para a imprensa. A Cleyde
Yaconis e o Raul Cortez que o
digam. Mais de cem candidatos
compareceram ao Galpão.
E'
impressionante o numero de
pessoas que desejam fazer teatro. Na EAD o numero de candidalos é elevadíssimo este ano.

VISTA

l\r , E como falamos do Bela Vista,
•)«* Renato Romeiro nos disse em
', > palestra que o teatro da rua
/;' Cons. Ramalho, por sinal um
V. dos melhores de São Paulo, deve•Sr rá estar vago a partir do mês
Muitas comj#.nhias
;C de Julho.
y.. que não encontram teativ, deve•!> riam reservar a casa de c-.speta'<
„' culo para o segundo semestre.
/.''
"O IDIOTA"

llll

:

Os ensaios da peça "O Idiota"
;•""_ e que terá direção de Ogenio
.'¦¦ Kusnet, deverão ter inicio nos
•..» próximos dias.
No elenco, já
'.•'¦;",
t com sua permanência certa: Celia
Helena
Zé
Luiz
Pinho. Nee
v»
•»£.__•
cessltar-se-à de 18 interpretes.
A estréia deverá ocorrer no Anw- chieta.
"MARTA-SARÉ"

POMPEU

A critica de Sáo Paulo assistira no próximo dia 27 ao espetáculo "Marta-Saré" que estreará amanhã no Teatro São Pedro. Como sabemos, foi dirigida por Fernando Torres e no
elenco estão: Fernanda Montenegro, Beatriz
de Toledo Segall, Míriam Muniz, Silvio Zilber, Perelo, Antônio Fagundes,
Fernando Lona e outros. A
partir de amanhã os estudantes e publico em geral poderão
comparecer ao teatro da Albuquerque Lins rom Barra Funda.

.I

Estreou ontem na Biblioteca
Municipal da Lapa — por sinal
um dos melhores bairros para
teatro — a peça "Alô, 36-4408",
de Abilio Pereira de Almeida. O
elenco é o mesmo desde a estréia: Eiizabeth Gasper, Alcssandro Memmo, Natan Uren e Maria Aparecida Alves.

ARENA

CLEYDE

Ainda não é certa a estreia
para a critica na noite de amanhã no Teatro de Arena, da
"O
peça
que é quo nós vamos
fazer esta Noite" de Carlos Corostizza e que está sendo interpretada por: Liliam Lemmertz,
Thelma Restou,
Rolando Boidrin, Abrão Farc, Antônio Petrin e Maria Tereza Becker. O
cenário é de Oilbcrto Vigna.

Embora seu nome esteja também incluído na peça "O Gi(lante da Montanha", de Pirandcllo, Antônio Abujanira afirma
que está contando "Ocom a atriz
Escorpião
para interpretar
de Numáncia", do Renata Poilontinl.
RUTIIINEA

"SNACK"
i

6

Como Plinio Marcos aproveitou
o carnaval para reescrever sua
"O Esquadrão da Morte",
peça
João José Pompeu, que era um
dos atores convidados, continua
aguardando o termino da obra.
Alem de o autor ter aumentado
o tempo da peça, criou também
mais um personagem. Pompeu
deverá também ingressar novamente na televisão, interpretando uma novela de Ivany Ribeiro.
"ALÔ"

A atriz Ruthinea de Moraes,
"A
que acaba de interpretar
Ultima Virgem", foi convidada
"Cordélia
Brasil",
para recriar

Antônio Gighonetto
já está
"Snack"
dirigindo a peça
e a

Madrugada de terça-feira, na
avenica, a "batucada dos pobres", que descia do morro para
recolher os caixões de madeira
"feijão
branca, úteis no fogo do
com carne seca".

"IIAPPENING"
Ao invés de partir de um texto, como as
comuns, o
"happoning" peçasde uma idéia,
parte
que pode ser Sugerida pelos próprios espectadores e sobre a qual
atores e atrizes fazem improvisações dramáticas.
Quando o
espetáculo funciona bem e é repetido, acaba por se cristalizar
um texto. É evidente que este
tipo de espetáculo exige muito
do elenco que, além de talento,
cultural.
precisa ter bom nível "O
VenNo clichê, uma cena de
dedor de Ilusões", "happening"
criado pelo laboratório de teatro
do SESC, sob a orientação de
Ruben Meyer, vendo-se, da csquerda para a direita, Ivan Luís,
Ella Durst, Luís e Maria Helena.

v\\

Deverá estrear nos primeiros
"Meti, o
dias de março a peça
seu Criado", do Ciro Bassinl.
No elenco estão: Laura Cardoso,
Geórgia Gomide, Marina Freire,
Felipe Carone, Turibio Ruiz e
Shlrley de Oliveira. O assistente de direção é Alexandre Sandrine e o cenógrafo é o Rojos.
Como Ciro e Luciano Gregory
não nos deram noticias de "A
Celestina" tudo faz crer que
"Ce"Mefi" estreará só e
que
lestina" só será encenada mais
tarde. Iremos confirmar com
Ciro.
VIGNATI
Roberto Vignatl
ensaiar na tnrde
próximos dias o
em São Carlos.
São Paulo ainda
cada.

recomeçará a
de hoje. No3
elenco estará
A estréia em
não foi mar-

ESPERANDO GODOT
Embora os ensaios de "Esperando Got" tenham sido interrompidos, nos próximos dias
Flavio Rangel, o excelente diretor brasileiro voltará a dirigir o texto de Bccket. A estréia
deverá ocorrer no segundo semestre de março, pois a tem"O Club da Fossa"
porada de
terminará no dia 16.
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Bom tempo, hein?
Renê."

virou musica

O Sindicato da Indústria de
Perfumadas e Artigos de Toucador no Estado de Sfio Paulo
realizou nova reunião da qual
participaram diretores da entisetor.
dade e empresários do
os trabalhos, o sr.
Presidindo
Jurandyr de Castro prestou, iniesclarecimentos cm
cialmente,
torno do acordo firmado pelo ramo de períumarias e artigos de
toucador com o Conselho Interministerial de Preços. Destacou
a atuação da entidade para
equacionar os problemas a fim
alcançados os
de que fossem
objetivos. Prestou, ainda, os csclarecimentos solicitados pelos
empresários presentes, dirimiudo dúvidas porventura existentes. A reunião teve prosseguimento com uma exposição sobre
ns últimas alterações introduzidas na legislação tributária,
dando maior ênfase às referentes ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias — ICM. Imposto
de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados, direitos
Os debates sobre
aduaneiros.
essas matérias so prolongaram
por várias horas. Foram ainda
focalizados problemas com relação ao setor de períumarias
junto à Associação Latino-Americana do Livre Comércio —
ALALC, com o objetivo de determinar a posição a ser assumida pelo Sindicato com vistas
à próxima reunião setorial daquele organismo continental.

"Jeca-Tatu", uma estória
trivial e ingênua, deu a Monteiro Lobato mais fama do
que todo o restante de sua
vasta obra. Transformou-o
também no escritor mais lido
de todo o Brasil: desde que
íoi publicada pela primeira
vez, 35 milhões de exemplares do livro foram seguidamente reeditados.
Baseados nestas estatisticas, dois compositores sertanejos — Tuta e Tota — esperam reeditar, no campo
musical, o sucesso literário
de "Jeca-Tatu". Com musica de Theotonio Pavão e letra de Albert, a estória de
Monteiro Lobato foi coridénsadá; Cia agora é uma das
toadas do LP que a dupla
lançou recentemente e que,
de acordo com o sucesso, podera ser regravada num compacto simples.
Oziel Guerra (o Tuta) e
Ulisses Guerra (o Tota) são
dois irmãos que, "por vocação", dedicaram-se à musica
sertaneja. Já em 1960 estroavam num programa radiofonico: Tuta escrevia a
musica e Tota o acompanhava, cantando e tocando. Desde então não pararam mais:
já tôm 300 composições nas
costas e quase 10 discos gravados. Seu maior sucesso íoi

H^'^1

TEATRO 5.° AVENIDA
AV. RIO BRANCO, 82 — TEL. 37-5285
AMÉRICO LEAL apresenta HOJE, das 12 às 24 h.

STRIP-SHOW "M"
12 — Espetaculares "strip-teates" — 12
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Gasper hoje estarão na Lapa com "Alô-36-4408"
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Marika Gidali

RADIO E TV
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oder Jovem
hoje e as dez

Rifa de carro
Será rifado pelo Lar Escola
São Francisco, dia 19 do mês
que vem, um Volks 1.300, com
o produto da venda dos bilhetes
revertendo para aquela casa de
assistência à criança defeituosa,
que 6 mantida
por grupos de
particulares. Esta é a primeira
que o Lar Escola São Francisco
promove uma rifa, pois realmente necessita do dinheiro para a sua manutenção. O carro
está exposto no saguão dos Diários Associados, onde os bilhetes podem ser adquiridos.

»

"Poder
Jovem", que pode ser asso,
Hoje é dia de
tido na TV-Tupi, a partir das dez da noite. 0 temo.
mantido em mistério, mas sempre ligado ao novo
principalmente naquilo que se refere à arte. Se, m
exemplo, os dois produtores — Fernando Faro e Ge.lart de Andrade receberam este ano vários
premi»
como reconhecimento ao trabalho de cunho"cultuH
que vem desenvolvendo neste programa ficarem
sabendo que um artista plástico faz pesquisas cem
novas matérias, fazem questão de serem 03 primeircl
a mostrar ao publico como esse trabalho é feito. Jut.
"Poder
de Oliveira é habitue do
Jovem" onde comp:minimo
como
narrador,
rece no
ou então dizendo ir,:nólogos, ou ainda interpretando personagens. Outra
figura que aparece bastante é Marika Gidali, a bai!:rina, que vem tentando novas formas de expresse
através da dança, e que recentemente declarou a ura
"Tenho
procurado escapar do simbolis.
jornalista: —
mo do ballet e passar a comunicação direta de ura
idéia, de um conceito, como se fosse uma palavi.
falada. Quero dançar como quem conta uma historio,
Ê uma experiência, que eu espero ver bem sucedi:':",
Esta declaração foi feita no momento em que se p*
"Poder
Jovem" a dança queí
parava para gravar no
"Sobre
sua interpretação do poema
o Infanticidioà
Maria Farrar", de Brechr, onde quem dizia o poerr,.
era nada menos que o prêmio Governador do ístaàa
Aracy Balabanian. Houve uma
como melhor
atriz,
simbiose perfeita entre as duas, a palavra desopatecendo às vezes para dar maior ênfase à dança e viceversa: Aracy dizendo a poesia, com uma técnica C9
ballet, Marika dançando o poema com uma técnica
de teatro. Em cima da hora, consegui saber que 1»
programa de hoje, o show dos melhores do Comova]
de 1969, no Rio de Janeiro, realizado ontem noCcnecão é que vai ser o fato jovem em foco: a melto
escola de samba, o Salgueiro; o melhor bloco, o Bai)
"Levanta
a cabeça" etc.
de Onça; o melhor samba,
MUDANÇA PAULISTA
Geraldo Alves, o excedo Calente comediante
nal 7, resolveu voltar para
São Paulo, onde começou
e se projetou como comediante. Escolheu uma linda
residência em Santo Amaro, onde já recebe os amigos para os bate-papos e
es piadas que são seu
forte.
MARTINHO DA VILA
Felicíssimo com o quinto lugar obtido por sua es"Unidos
da
cola de samba
Vila Isabel", Martinho da
Vila, dono de dois sucessos nas paradas virá a São
Paulo a fim de fazer televisão e cantar suas musicas. Martinho é doido por
São Paulo e quando vem
fica sempre na casa do Picapau Walter Silva.
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de Luiz Felipe de Magalhães
Cota 2 estrelas:
Mirkac Gonçalra • Mlza Brioac
T, cí cômicos: V«â c Gamboa.
Msis 6 vedetas e 16 modelos!
Guarda-Roupa Internacional!
m.iR. í» 2t.n c ::.is horas - Ms.
uhadoi * dominem. Tnprnl. às
is.5» hora» a pretos popnlam.
Boje nio havrrá vr<*»tríl

TEATRO

NATAL

Ar refrigerado perfeito
Praça Júlio Mrsqaita n.« *3
Tel.: 35-33:7
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FERNANDA MONTENEGRO — GUARNIEKI

"MARTAem SARE"
Musical de Guarnlerl e Edn Lobo
Estreia dia 21 às 21 horas
Reservas com antecedência na Casa do Espectador, rua 7 de Abril. 127 - Loja 3 - Fone 32-0907
e no Teatro.

Govnr.o ADreu Boore - secretaria da Cultuta. Esportes
a Turismo • Conselho Estadual de Cultura - Comissão
Estadual dt Teatro
A partir do dia ZS v. )i poderá assistir ao super espetáculo do GRITO VNUO. Edgard Gurgel Aranha. Odavias PetU. Paulo Vilaça. Tfara Amaral. Walderez de Bartos. Chico Martins. Jonas Mello. Carlos dt Moura t um
fabuloso elenco em:

O CINTO
ACUSADOR
de MARTINS TEXXA
Cen. CLOVIS BUENO. Dire-cio: BEXEDrTO CORSt

Teatro Itália

Rua São Luiz, 50
Tel. 32-3139

va, além da produtor
"Fic<\
apresentador do
do Picapau", que tem,
duração de três horal r
Radio Tupi, começi
quatro da tarde, ele»
eufórico porque é t«
bém narrador de espedo Canal 4 e ro pre»1'
epreser.tr::
mês estará
um programa de teto»
e produzindo outro, ü
rapaz ds fôlego!
GRATA GSNTILEÜ
Foi uma pena nio|
der aproveitar a giro*
da TV-Bandeirantes, Ç
t-.
enviou varie; convites
en«
de
bailes
ra seus
ou*
no teatro que leva
emissor^
mo nomo da
às«»
que chegaram
na quarta^'
mão-!*•
Cinzas, um pouco
01"
ma da hera para
ics de Momo.

PROGRAMA

JL

^

COQUETEL
DE SUCESSOS
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"O Preço da Mentira",
que
vendeu cerca de 4 mil discos.
Já recebem cartas do exterior, principalmente da Argentina, e fizeram excursões
ao Paraná, Minas e Mato
Grosso, Estados que, com S.
Paulo, constituem a meca da
musica sertaneja do Brasil.
Agora têm uma meta: vender muitos discos com a toada do "Jeca-Tatu", a faixa
"quente" do ultimo LP
que
na Chantecler.
gravaram,
"Se tanta
gente leu a estoria, muita gente vai querer
ouvi-la", é o que dizem. E
garantem que a musica é
boa, igual à estória. Não esperam vender tanto, mas o
suficiente para lançarem um
compacto só com a musica.

VAMOS AO TEATRO

Direção gerahOrtand* Lima. Texto de Olinda Dlai
Com noras e espctacalaica alraçõea
nacional* e internacional!
mw%àÚ&-* TB
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WALTER SILVA
Por falar no Walter Sil-

atração: JYMMY PIPIOLO (o rei da dublagem)
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Quarta-feira, ao meio-dia, o
último ato da tragédia - aguardar a salda dos turbulentos que
haviam sido trancafiados no xllindró pela Polícia.
E depois?
Aguardar mais 360 dias pelo
próximo carnaval...
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"Jeca-Tatu"

Setor de
períumarias
examina
problemas

A^U
v

Quarta-feira de cinzas, largo
do Machado, para comprar o
"Jornal do Brasil"
o procurar
novo emprego, porque todos os
empregados domésticos estavam
desempregados nos 4 dia:, de folia, para poder brincar melhor.

Desenho de Silva Neves

CURTA CARREIRA

ESTRÉIA

_fl-_-_-_-__-V^WW/

Terça-feira — os préstltos.
Náo é necessário lembrar o que
Lazary, Colon, Modestino Kanto e Jayme Silva faziam para
deslumbrar a turba.

no
que' deverá ser remontada
Teatro de Arte, com Emilio di
Biase e Paulo Biar.co.
A atriz
está pensando no convite.

Muita gente comentando a
curta carreira que teve a peça
"A Ultima Virgem",
no Teatro
Galpão. O motivo é porque o
reformado
teatro será
para a
montagem de "Os Monstros". A
CET deverá perguntar porque
ficou tão pouco tempo no cartaz, sendo que recebeu subvenção como as demais peças que
ainda continuam em representação. Onze intérpretes ficaram
desempregados e só irão receber
no próximo dia 25.

•••__ v-Jl

1000 5 Zás-Trasinho
11.20 5 Uni-Duni-Tõ
11,30 4 Jornal da TV
Redação Esportes
12.00
Jornal de Verdade
7 Jornal do Mcio-Dia
D Os Flinstones
12.25 5 Horóscopo
Edição Extra
12,30
Papai Sabe Tudo
7 Filme de Longa
Metraçcm
9 Seriado tie Aventuras
13,00 5 Os Jetsons
Aqui. Ditre Nós
13.20
A Grar.de Mentira
13.30
14.00 5 Zás-Trás
7 Pilire rie Louca

9
1430 13
14.35 4
15,00 4
7
13
15.30 9
13
M.M 9
16,35
7
9
13
17.00

7
9
17.50 9
4
18.00 7
13.15 13

Metragem

Kip Cord
Pelos Caminhos da
Vida
Cocumentarin
Matinê de Gaia
Sessão áas Três
Xênia e Você
O Menino do Circo
_Ic-Tac
Desenhos e S-riado
Desenhos
Mappin Movietone
Pastelão
T,c-Tac
Zás-Trás
Sessão Zis-Zsg
C> Flinstones
Fuenrieim co Asfalto
Durango Kid
Desenhos Aninhados
Sitio do Pu-a-Pa-i
A ..-*?¦: ,1

18_0 7 M»ppin Movie*.one
18,30 4 Um Gmto Amargo
de Festa.

Desenho
^4
fl
»»-•
o
homem
]R,50 13
íü.no 4
3 Passo r,c.s TeSe*^
y;;j
7 /_ ctta»
9 A l.cü-ã° ^
Esquecido*
ín.is n ThunderbiwJ'*"11
1M0 5 A Oran*

Anotai»!

t\TA

A Muralh»
Ultra Soar»
Titula* c..-ài
xr»DOta M«v:f;.
BetóRocieft^
A Gata MJS
Hotfl do Sos*P
O, D!abo'"«*
13 Soveis *>*
20.39 5 Disccte» o*
2P.40 4 ç.v.Sâíõcs
PenéiM»
21.00 4 Os InVâíorcJ
13
o J**
21.30 5 Demian.
22.00 4 Poder Ji>v,'?„
"_
5 Se;jáo d"
9
o
19.45 4
13
19.50 7
20.00 4
S
7
9

13

22.15
2".00
23.05
23.10
23.20
23.3C
24.00
O .10
00,55
0IJ3

V__ff_ri£-

7
9 Alfred B"-"
«5* -*
4 Diário
*f^
na
„_s»
13
4
jorr-ái'
^^
5 joraal c*
.'
paa«
13
5 Seííia &
9 a 9SS_,oc?1^
4 Festas*
"
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A jovem de hoje se chama emmanuelle55
«,.o-Os Jovens de hoje
"5* ..,as inquietações, seu»
«mfmàs sou "cinismo" ài
--.sua auto^"ir^rnu.»
«'''ternura", , -tWVW
tW*;-*j. ,«sua
sua insegurança
*'Í« tíô ^tinhas") estão
iírfMdesabe,
i"fee
sabe, um dos temT«se*""*
Lit. como
cinejnaírno;
kSaos^o
i»» prA versões dos problemas
enfren.
^.juventude de hoje
- na Itália
rfa, receie

— tratamentos diferentes (e às
vêzss até opostos), de acordo
com o ponto-de-vista do diretor da película. Seja como íôr.
o tema -r em si mesmo — é
fascinante e atuallsslmo, O público continua demonstrando
grande interesse por ele e os cíneastas sabem que um "filmo
sobre os jovens" é sucesso quase
garantido. Justamente por Isso,

as películas deste gênero abundam no mundo inteiro. E na
Itália, em particular.
E a vez, agora, do diretor Cesare Oanevari, que decidiu dar
sua própria interpretação da
maneira como uma pessoa joyem procura adaptar-se à vida,
aderindo às coisas c aos acontscimento» que dela fazem parte
essencial

Cotação de filmes
Em cartaz
. pi At TIME (Comodoro) — Crônica com
ooa dose de'humor (sofisticado) do veTatl, onde
iin diretor francês Jaccmes
li» mi so deparar com uma itranha Paris
vidro, habitada por engomados
f Itài e -•¦«¦falam
inBl^ocMsâ0 raovi(ios
mm
ritmo. BOM.

novo
iffltro do um
. iniviNHE QUEM VEM PARA JANTAR
(Windsor) - Mais um filme que procura
.nrrroitar o sucesso de Sidney Poltier e coa questão
E problemas relacionados com casamento
•ríàl Desta vez trata-se dn um
suas
implibranca
e
ntVtim negro e uma
!"um.L familiares. Como sempre, tudo fica
plano muito romântico. REGULAR.
a HISTORIAS EXTRAORDINÁRIAS (Gazeta) - Vadim, Pellini e Malle, reunidos
um só filmo. O espetáculo valo pelos
té? nomes famosos, destacando no elenco:
Baídot, Dclon e Fonda. BOM.
á as MAMCIAS DO AMOR (Bretaane)
007 de
- Brigitte Bardot é o sensacional"poucas"
saias que consegue horrores com as
«raias que possui. E um dos poucos lançamentos que agradam nesta semana. Vale
Pode assistir sem susto. BOM.
pelo humor.
VIVER (Gazetiuha) - Quem
a VIVER POR "Um
Homem, Uma Mulher",
jé assistiu
de Leloiich, vai gostar deste seu novo filme,
me aliás, não tem nada de novo. Os elementos são os mesmos e a forma bonitlnba
do primeiro se repete agora. Se você estiver
a (im òe ver algo novo, procure outro filme;
se quiser passar duas horas visualmente agradáveis, podo ir e consumir. REGULAR.
— O exemplo tiplco
4 A ESTRELA (Ouro)
de uma época ultrapadissima do cinema
americano. Hollywocd pertence ao passado
A vida de
e sua reedição só pode cansar.
uma estrela da qual não nos lembramos, que
canta musicas que esquecemos e lembra uma
MAU.
época que não nos interessa.
t A NOITE DO PRAZER (Mlami) — Para
quem aprecia as comédias italianas que
lutam de infidelidade conjugai e da vigarfa dos D. Juans tipicamente Italianos, enconlrara neste filme o tema apreciado, mais

a boa Interpretação de ugo Tognazzl e VItorlo Gassmann. E para os apreciadores do
gsnero, a beleza de Gina Lolo. REGULAR.
t>

DESEJO INSACIÁVEL (Premlcrl - Apesar do titulo um bom lilme que pode agradar principalmente aos freqüentadores de sessoes de arte, porque é suficientemente sofisti-.
eado e bem feito. Drama que se desenvolve
dentro de coordenadas psicológicas e que tem
como fundo uma bela praia do litoral peruano. BOM-

Nos dias passados, de fato,
aquele jovem cineasta começou a
no
filmar algumas seqüências — "La
de
aeroporto internacional
"Emmonuelle".
—
do
Malpensa"
Protagonista da película é Erlka
Blanc, uma atriz de 24 anos de
i»ade.
O filmo — que será realizado
seja
inteiramente em Milão,
nos "interiores" seja nos "exteriores", — representa a pricinameira obra de uma Cosa "Rcflmatografica milanesa, a
na", que pretende desenvolver
unicamente
na
sua atividade
capital lombarda ou nas auas
oa
aproveitando
proximidades,
"estudUos"
que a cidade possue,
"Eramanuelle" é a historia de
uma jovem que vive numa
dias,
grande cidade de nossos
enfrentando tudo quanto' uma
vida em uma metrópole oferece
e "impõe". Ela procura resolver os problemas qué a penetração na estrutura da sociedade
— nova e em continua evolução — lhe propõe. Uma jovem
excepcionalmente corajosa,
ou
terrivelmente impreparada?
dos
Consciência
problemas,
ou desenvoltura e irresponsabi-

lidade? Nenhum "caso limite",
esta é a verdade. Nas intenções
dos realizadores do filme, dc
fato, "Emmanuelle" nào pretende ser uma jovem em particular, mas
sim a representação
das
tempo,
jovens do nosso
com as quais ela tem em comum os problemas que lhe são
impostos e as situações que deve enfrentar.
Entre os demais Interpretes
da película, versmos Paolo Ferrari, Adolfo Celi e Mlta Sannoner.
Uma nota
singular — Paolo
nos
Ferrari,
dias
passados,
"substituiu" a
de
proprietária
' do
"boutique"
uma elegante
centro de Milão. Demonstrando
rara • competência e seriedade
profissional, êle vendeu
peças
de lingeric a algumas freguesas
da loja, que se divertiram bastanle fazendo-se aconselhar peIo ator em suas compras. Ferrarl, é claro, não mudou de profissão. Tudo ocorreu por exl"script" de
"Emgenclas do
manuelle". Nesta película, de
fato, ile Interpreta o papel do
proprietário de uma loja de llngerie. (ANSA).

NO PARAÍSO DAS SOLTEIRONAS (ArtPalácio) — Um filme totalmente pobre,
sem forma e sem conteúdo
Mais uma das
sempre parecidas estórias de Mazzaropl, porém com pretensões novas de luxo e requinte
através de um colorido, e de uma ambientação
de péssimo gosto, e pouco conhecimento, que
não conseguem sustentar as falhas de uma
estória que nem sequer sorrisos consegue extrair de um publico ao qual se tenta ludibriar
com uma exibição dessas. RUIM
4>

t>

2001: UMA ODISSÉIA NO ESPAÇO (ScaIa) — Volta ao cartaz o melhor filme de
19G8 exibido em São Paulo. Não perca 2001,
filme que deu ao clnerama sua verdadeira dlmensão. Uma visão lúcida da epopéia dc futuro e do desenvolyimento do homem. EXCELENTE

A VOLTA AO MUNDO EM OITENTA
DIAS (Republica)... depois de dar a
volta ao mundo cm muito menos dias, depois
de alguns anos de descanso ai esta novamente esta superprodução que levou às ultimas
conseqüências a apelação para um elenco
quilométrico e outras coisas mais a que já
estamos acostumados. REGULAR.
t>

Dulce Damosecno de Brito
Consiglio (Via Varig)

i

(Metropoi 4 ARMADILHA DO DESTINO
le/Rio) — Absurdos, perfeitamente viávéls culminam com urna seqüência genial de
um almoço absurdo. Infelizmente isto quer
mostrar um absurdo da existência humana,
mima conclusão pessimista. O autor do filme
(capa
(Polanski) está sendo badaladlssimo
da revista TIME desta semana). Vale a pena
conhecer, pois o por quê disto assistindo Culde-Sac. E1 sintomático. REGULAR.

DUAS PÁTRIAS PARA UM BANDIDO
(Rio Branco - Astor) — Western americano com Tcrence Stamp no papel principal.
A estória se passa na fronteira com o México
e desenvolve as contradições do personagem
yankee de nascimento e mexicano de criação.
REGULAR.

]
I
'

» AQUELE QUE DEVE MORRER (BelasArtes) — A interpretação correta para ns
atitudes do Cristo num mundo atual. De como

ÓTIMO.

. " WETR0'GCIDWYM MAYER
APUEJfNU A PRÒDÚCÍO
CARIOPOMTI
oo cilmc et

mm

O AGENTE SECRETO CONTRA MISTER
X (Paisandu) — Giuliano Gemma fez a
fama estrelando em faroestes italianos; agora
quiseram transformá-lo em James Bond e não
conseguiram nada além de um modesto e ultramanjado filme de espionagem. MAU.
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Kim Novak
HOMANCK DE "EXS"? do em companhia <Ja atrlz-hallarlm
Cary Grarit, reccm-dlvorclado de Júliet Prowse, «x-nolva de írarUl
SLiatra...
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ESPETÁCULOS
NACIONM, - R. Clflls. 'Ml Fone 62-7291) — MowgU, o
menino lobo"' — "Na trilha

doa apaches* — livra ¦— ia
horas,
- Ar. Jabaauarn, 123 —
Nli.u
MHlétórlaa extraordinarlaa" —
18 anos - 10,'„'0 e 21.40 ho-

n f
NEVADA - n. 6IIVI0 tt.;miun. 81
"MowtiH, o oionlno l»ib'>**
ll-.re - 10.30 e 21.30 hor,,.-,.
OfiiO VE.íDIi - Rim ds Meca
2310 — MoWRlIt O tiier.lno V;bo" — livro — 14. 10 e 21 horas.
—
Itua Pnmplona,
1\U.N.KLA
"Multo
*1418
para viver,
priuco para morrer" - 18 a.
13.30, 13.40, 17.60. 20 < 33.10
horaa.
PALADIDM — *.\ At. rrancisfo
«mando do
Mora to —
marginais** — *5r\mmy e o
milionário* — 14 anos — 1!>,45
horas.
PAHir. — Ru AUlUlta, 2Í33 —
"Kono Festival de Tom e JerOor*
r>" _ «os melhores do
tio e d;* M'icro" — 'lvre —
14, 16, 18, 20 a 22 horas.
- Rua Aurusla. 3:81
PAULISTA
-- "üol« na Icnr." — 11're —
14.n. 16.10. 18.03, 2) e 23 nora*.
PAUIS - Pja Barra ««"A Ilr..,t.
pi.n8S" — "Fiallwil" —
lera car-tíí-.ivr^ — livre —
11.30 e 21.20 h.MS«..
t;u. nus JotPASOQDIAL. - "lundlelro"
IO
dio. 6^1 r*va*dfl
preço »ie urr
"CcmlmUee
do Gordo t o liairo" — 111,30 ho.»u.
Oialoilo. 800
PA111IARCA — R. -PIjioIcIiu
da
Fone «3-4013 —
bal* de ouro* — "Caça ao homera" — 18 ». — 18.30 horas.
PINHA RAMA -"O Praça ¦ SM
mísero" —
Setembro —
"Ocminl-1" (dxurnentàrlo) —
os ut 14 horas.
AT. PTXJW
PÍ.N..A PRITiC.PI - "O
d; Pranea, 3*5 — "Os plane?a do* macaeix" —
deme>—
desde 14 hcria.
Udare»"
PIl.Ol.IN0 Ho. AU8USU,
1513 - For.e 37-5338
*Mcv-;i. o aen;no Itibo* —
livre - 13.30. 15.40. 17.50. 30
3,11 hora».
- AT
R.i.fH
PIRATININTA
Pone' 83-42M
Pestana. 1554
"MowfM.
o mer.lno lebo" —
"Montanha do lobo aanaulnAr.o- - Uvrt - ttesdo U.N
horaa.
HAÍA - Pça 13 *e M.la 48»
*001 atentes -eeretlMtoos"
•S.cAno Tt vir» ou tnorTO- - 14 aso — 14. 11.80 •
31.30 horaa.
JCII5 Brunj. IMS
PRAIA - At -*ax-frenta"
"Arena
— *0
füho da C*«í.r e C-^patri"
llrra — 1JJ3 ho:u.
R.4UAR - At Santo A-ntro,
408 — "A Estre;»" — Ent —
15. 17.3* • :; n bcris.
RTOEN1.1A - Rua Airasta fl
Fono :•-::.-» — -A E«*r#1»- - t>r» - '.». 17» •
M.tt) aerv.»
•
.-»
III H « «ta ••-¦-m.ic-.M
rr.e x-t^x *9>t*ta*a?a%l*ft*tÉI -

C*

18

-

*~4**M*tttvtfts*

^mMmUãktftr

—

St

—
r.' '.".;•>
R,
J^«- ler>«f.r-«.
'.:-"•
— "Pj.
H7> - r»--«
tú>Cb
bt-La Sm «>iro* —
Ca
"Ta-aeiVi tííUítr-.*
— XI %xsM
UM Ira»
RIO t--.\ p»í-t ji, Va33*4. K* - -.«.rriiíSci *J
O-í-íss*. coca Fím^^te jy».
>*c — i»"ae-ra*.
sm — 14. ;«. 18.
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FORNECIDA

Joio. 111
METRO — f- SJo
1'olie 34-3030 — "3.0 FesUva! <lo Tom íi "OJerry" — BiGordo e o
tia programa:
llh rBANCE - (Clntm»
«o
Magra" - :lvre — 12. 14. II,
Ari - "Dunirer RoUtC" (Le
18, 20 e 22 bons.
ema du Upln) — Ator^:
AMAZONAS — Pça. Pndre DaLull
MATRUPOLK - A». SAo
Rlehird Johnson e
Carol
mlfio, 07 — Fone 63-1731 —
—
I1AWAY — Rim TurlniMi. 731
Av. Adolto FlFone 230-2G48 — "AnanrtlOIKEMAR
"Pistoleiro da bala dc ouro" —
Lretei - Qtnero: íllmis ('«
— "Multo para vlvrr, pnti-.o
nhelro, 104 - Fone 81-2233 —
"Sinfonia do medo" — 18 a.
lliu oo destino" — 18 anoa
ida: ama praílssfto onde ninde ouro"
da
bala
para morrer" -- 1B a. — 13,30,
TistiVelro
22,10
30,
13.30.
17,50.
15,40,
14,
n,40 e 21,20 horaa,
Tií-a ie «pimenta.
— 18 a. — 14,
—
15.30. 17.40, 19.60 t, 33 horns.
83
M.M.M.
e 21 horas.
hnrns.
17,ã0 e 31,30
IUHUCA - R. Joaquim aiit- Ml A Ml - PC». Marechal D»oliueR. Silva
"A
ANCHIETA - "Robcldla
HOI.LYWOOD - R. Voliintiirlos
—
tito — «a prisioneira do cuu—
—
333-2883
HonFone
*!>ls'oleiro
dnro
R F.snlrllo
CLÍMAX
Indnmano. 3404 —
da Patrln. 3102 —
o»" - llu« - 14 horas.
"Doía de
noftc do pni«rH — 13 a. — 13,
tn, 2.10 -- "Dois na lona" —
tarde"
vv\*> _ "Nnnca será
dn bala rle ouro" —
IS.I5, 11,30. 10,45 e 23 horas.
18.a — rieído 13.J0 horas.
livro — 18. 20 e 33 hora.'.
WI PALÁCIO
Af. SAo
(080, 500" — 18 a. — 13,45,
»'f0. (ia - "So paraíso das
c
21,45
horas.
17.-15
cons.
8r.ni*.
Marina,
R.
Av.
ROL-cr;"Orlto
CtiPPElt
M00L1N
- av PàulUU, *¦!('':* totülrcnai", cr.rn M-.iíziiropt —
da carASTOR
2*18 _ Bailoa camaválcscoi,
Ncbla',, 211
"l.vins patrlis para u"n ban- 12, u, 16. 18. 20 c
1111
10'IATE.Ml - R !5il»'íml.
ay. Lula tUamatmnls ocm dmpl*
r.e" — ".Va
COLISEU - "O
"Opcri" -.
—
IIfiehoras.
—
-*
13.30,
"Europa
1J1
ar.-'i
—
dido"
Fone 363-5163
—
selo dí TeXM"
de noítt."
tis, 1137
tíns"
SSo Gennro" — livre — dea— deacie 0 horr.s.
de
IíüOüa _ fl». [u„ nranto.
sangue
"Míildlçao
de
31
anr»
23,10
horaí.
e
20
15,40, 17,50,
a» 14 hoiaa.
«' - *Dla> iic Ira" — "A.ilm
pantera" — 10 ano? — desHCVO COMEU - Rua Aurora,
wrtifior tt «cruvas" — lú.a
de ir>.45 heras.
1013
ííeb.au —
S teas.
AfTllAI. - il"-' Coioja.
- Ru» H»r'.n d>
ffíquinn Conselheiro "naça
rAMARATl
—
"MowbII. o menino lobo"
- Av. Imlrlm.
H"Os impiedosos" —
braCONTINENTAL
TatUl — "Doía na lona"
"Do
'.'-kU . Rm
rr(. _ 19,20 • 31,10 horas.
Aurma, Í2J 293 — "No.:* vanla* —
ra" — lS.a — dejdo 9 horas.
livro — 13. 20 e 23 ,ioTa.«.
-Mulher
—
tel Ü-CSJ5
demetnlhndort tm punho"
a*
NiK»' — f.. SnnU tíütia,
pl-Wll!»" — "Uuiircas
- av. cuperí. is:.« tTAQOERA - Munlclp»' 1» —
ni.30 hora*.
qtio
Armo
Tone 3.M-3Í83 - "Com a
"Jovens pra firmo" — "Pds
Battca i*arr.avnle£Coa nos 4!as
"As— Rua Tamosls, 311
—
SIP.W - R. llalúo de Unpífs|>".-ança"
CniSTAL
—
da
tocha
17 o 18.
13.30 hor-sressaram"
"Apartamento
nfio
—
¦^
«uaa
—
«
pos«s!m«. SSS — Fone ^3-3fO^
livro
ilm è a miio"
"Morte
ras.
'Muito
«cm
JTAPUIIA - Av. Pretcite Pssslbllldades" desde 13 horas.
para viver, pouco
—
H.30
Frne Jf-4780 5 sos.
14
«nos
»n cor:«r- — n a. — 11.30.
floriu"
-- AT
Panlls"A moedtnhá do anor* — U831
BELA8 AlvTES "Aquele
NITEROV - At. Liberdade,
¦Ul. 1S.ID. 17.E0. 20 e 22.10
Kvine 37-3553 — "WS eonque deve
CRUZEIRO — R Dnmlnsos de
tuta, 84 —
— 18,10 « S1.3J iioraa.
heru
VTO
—
—
—
Fone 71-8180
14,39.
Monos, 488
morrer" — 18 onos
tra o monsl ro" — Uvrt
IPANEMA - Av. Juicce, 078 —
"Pistoleiro da bala de ouíiiJOO - P;a T.!W«7e't, 173
*Hltiorlai extraordlnarbji" —•
17, 10,70 • 32 horas.
desde 13 noras.
ClJjdSo Kane" — 14 anel
ro — MM M. 83 — 18 a. —
18 mios — 10.30 a 21.40 hoBtan». 10. 1S.
at.
PM
« 31,43 hora».
17.J0
14,
NORUANDIB
..ofto
Ba—
8.
I.ar.to
M ¦ 2J hür:i«.
BORBtâL
ras.
co. 425 - Fone S4-3UIS
— R. Acíontcta,
tlsta, 84 — Rudee ruimiis —
»:uvai,d - R. Anlonio dt
JOSB'
•As IttertmaV — ia «ne» —
COM
ME
JAC5MAR — R. Niissa Senhoo vento levou'* — H in-ii
««oi. «a - ume 339-3411 — 'Multo
dreje 13 hernt.
ra da Lupa, 380
ma'a par dl33 — "D.'an([0
20 horas.
D»i' U«ilh*lroi dt csiinria"
- He» Júlio Me«i!U1«'.a.
6Um
—
OASla
todo
serifa
para morpara viver, pouco
nhelro"
roai,.,,n
-Kcmbra
"Oouiuk"
—
r.i-vpua
-R
—
13.i0.
15,30,
ugo ,,
„nna
18 a.
rcr"
131
BRASltANDIA "O
dn ouro" — de»dc 13 ;*> hor«i tcmqulHou o Ofstc"!
—
ultitrfj mu'.*d- um rcvolur" — ll.a — 10
17.40, 19.20 • 23 horas.
OurcU — "A
ras.
»».- ende t hoia.«.
volta deu moii!hos>>.
dor" —
- At. CaBuru, 43 —
JADS
111,7HA PALACÍ - At. Atatf.
~U.UA. - Sv n10 tjmnco
"O Êbrio", com Vicente Ocanos- — 14 anos — 16 h"47J —
OLIDO - Av. Slo JCÍO,
'•• - "Miu Jf.if.o Uraíllrlio'1
"Opertelo
raf,
márduiba- 11 — rachado pa»
Fone 34-S2U3 —
leiUno — "A cidade dos l«ra
Oavlf.o
«™ - a>de
Bis
Rua
—
DR.Msl-IA
14 hora rclnrma.
8.0 Oenara" — livre
14 hora».
da lil"* — 19.30 hnra*.
"Sicarli 17 vivo trtl morto".
'Vp" nu.
R 0>a Jotí ai aorE«MER.«JJ3A - At. Oensral
Cl Rob-rt Varí - 14 a - 19 13
— fl;i t> r.u.j-va dt
—
133
JAM014
—
!"
oarínnt
a
Bilvelra
IDom.
Paluandu.
da
Lano
ru"e
33-0133
Olímpio
iK-rr.v
OURO
e
31.15
5 íwío
Uorati — "A noviça rebelde'
'.Ir d.is 13.30 li .'.ti
Fone 37-0CM — -A estreTi ríç0 ou morto", cí
31-7414 — "Mowgit o menino
— livre — 15, 13 e 21 hora-.
'¦ «I Mirk. Alicia
lobo" — livre — 13.30. 15.40,
Ia" — 10 anos — 13.30. 18,20,
Brar.dft-3 IS. 12. II. ie, u.
5*,
Ar.
Celso
17,50, 30 t 33,10 horaa.
19,10 t a horas.
JAPl - Rua Ilmllla Uarenco.
DRCNl-BRAS "Hlcaiío
ti i»:u.
71 Tlvo ou
Oaicla —
- It. t
d» 8nude.
PAISSANDO - L»r«o Palísan';JCAS _
—
conquistar aa
ESTRELA
Ria — "Como "A
Marl:
llobert
c|
—
nior'.o,"
"Bailes carnava.weoa*
n c<jn, N(|iJSi
ai. CO — Pori» M0-1SW
mulheres" —
134
—
prova, do
ho33
—
'.y~ •B**»urti
30
t
14. 16. 18.
14 a
-Dois na lona"
—
livre —
c**td**ttd«M «
dlu 11 • 13.
leio" — 1),4I horas.
ru.
í-f-peridi*
J3
20.
ftn tn12.30. 14,13. 16.18, 18.05.
Jzr,t:n
L««í»
R. Dep.
—
- A?
r*;u úo dwç)o" - :i «, —
PES11VAL
t 24 horaa.
«IOA — Avectda Ibirapeera
"O-tfileIMiti-íl-SANTO AMARO -Slearlo
-Rebeldia Indomável" — "Nun.
I fcirs»
rranco - Fone
Adolfo Pinheiro. 34 —
í"*W
"Uo-rf!o, o menino lobo"
•vn _ R._., f0rTnolli wl _ tK,rtlLAR - R. —Oín-Morte17SBIO
e| Ilobert
atra taido" — II ano» —
ca
morto."
vivo
ou
77
nas
149
17.50.
Urre
Maialhíe».
~.J.a' 11-iZO - -Dloi
—
13.30. 15.40.
II horaa.
Mark — -Alicia Brande!
— "O filho
dt
praias do Inferno"
30 o 33,10 horas.
lia — It. 18. U. 30 • 23 boras.
AOtt*
dt
de Jesa» James"" — 114 a.) St^T^
:w" - 10 a nwrcítíor
- Rua Dt JcSo RI- t horai.
JÚPITER
•
horas.
detda
- r
rtadioM
A?.
riAMMirrTA
beiro — *Dot» na lona" —
BUONl-VrLA-NOVA — - "Slearlo
J,'«f^RO ci.sih,ma •Mulher perdtdri" — livrt —
331 - "Meu Japto
ArouCoullnho.
Idrto «o
PIOALLE - 'Armadilha
Santo Amaro. 34 *'
A»
desd, 18
Llvr»
do dei«>l. 1I€J _ for.» "OT-m»
Brasileiro"
cl Rcbert
che. 42* —
morto
desde 13.30 horaa.
77 Ttvo ou "Alicia
—
horas.
Brandcl" —
Uno. c] Franço-sc Dr.ileac
Maik —
(Teimo d«
(..,,"* -UmeI8.a — 14. 14. 18. 20 e 22 horas.
14 a - 14, 1«. 18. 20 • 23 hoim» - «4, it.
LINS - At. Uns do VajcoilceAv. c-Imi Oarcla,
„'"*'
FOKTAICà — "Multo
s « a ht!««.
ras
li». 3237 — For.e 71-PeTl —
—
.410 Uianco.
par» rli-fr,
2ii
PRU1IER - AT
"Ao mestre com eailnho" —
- "Dw83 — Iene :j". i'.
pooco para moirer" — 11 a.
Atttl. III Urra — 11. 18. 18. 30 • 33
13.30.
O
17.40.
18.50
13.30,
!.!/„8-11*1
.5 • ~« -o,
Mar—
H> lnsirta%e- - 18 ar.o» J^qulra
R "Mão
CAROCIO
horas.
lora
da
horas.
23
Z»l
14. 18. 18. S0. 23 t 24 horas.
• « wnçtnt** —
de pt>to1S13 "A
r*
- A« ÍIr:i Lui> *<nrnold->
LVXOR
Tint-nça
—
Cila
""* U Una. u ,r.M
AT
PA'.ACB
as.
Irim'
OAlíilEI.
Ru» doa rn^^.
pruno Cl
"Bitl-s
—
'O
I* Iwraa.
carnavak-*
cano"
rd ds» crtmliiopira —
rr.-".ha" o»
to.nlo. 313 — "A ralr.h» t»
cos* — dias 17 r II.
- íito\" — "UatMcta no {fwi*" —
, -„Av *. '^5<>. !f49 _
neve* — Tecnleolor
»t OtWfW14.» — * noras.
CArtUKLAKIA - "Bancando
Itra - 13.30. 13. 18,30. 18.
"A "-••»
K»
GAZETA - Ar. Paullüa.
•
—
"Os
Co'.cMr.f
me
—
33.30
horas.
19.30,
31
•
Siffi**,,seus,
Ton*
- Praça O» «•35-8111
"Jodüh- - 19
arr.a s-cd" * >. te»; »"«»-•» RFPUHUCA
—
I«T»
HAJhbTIC - nua .¦...:«.
IlV»
C4 mmWmm» O* POMO*"
p.í;;- i — *A «0:1a ao r. ir: 1
anos - 13.40 • U." horaa
Foao 31-1707 — "Doatof JI13.30.
17.50. X •
15,40.
em M dias- — mie - IJ.H.
—
t.,ii« aaoa — 14,:o.
33.10 horas.
Pca. Jaia kear. :as
:-.:,
o
Ti
15.40.
«o
R
17.40 • 31 horaa.
•¦ j J SO. 1148
S^. ji _ rtM n-3i.'4
CAKOAIBA PALACÍ
REGINA - AT
hsmsr».
CA/F.TIN!» - At.
"Ca Irers
Fon* JJO-jm - 'As sar.-vic.rx»:n. 1S« —
* ** H hrff&,
tv> - ron, Jí-íllt T7I
MARACHA — Rita AscvsU.
— "Plsíol-lro
dajtzt da prtvAíicr" — lt«t»
DararnO"
—
anca
»i»-r*
ter pcff
para
ti
ron* 339-1351 — "Mal:*
-"•íASrií
— 13.30 — 18.19 — 19.10 Ma türaa** — It anea — 1*^3
li. li:». 17.35. 30 • ::.3S o»• f«.' «a JL ,e,»r-»^ 1« 73 heru.
para vs*er e peuoo para rnorhoru.
—
vi
II
l
13J0.
15.40.
Rio «raa.
R
BotaniJ, 100 —
RIO iHASCO -d»
GOIÁS R Dcaitr.tc« «• UoCAPRl - -un
-p-vtoWro
17.14. 30 t 23.10 horaa.
—
co. i--¦¦ - ron» tnna
Pose 3S3-1K4
Jaoio •rtfiwra» "O olbo
"Ihiju p«tnu para ua b*-«St4a t: . de iwro" —
Uirj-arepJ — Bfft
toa
ro*,
UARACANA
« »a|T,on- «1Ii.40.
tU rípxníten* — ' tt a- —
«V — Um - 11.30.
- Os<« 14 hora».
•:•«
— "TJeia
—
re"-*»
11M. 5fl. 33,10 c 24 tona.
14, 17 W o T" >
'!'• voa mliliSV» n»dc loca"
dólares*
Carr8«.
SACI - ** Sio JoK "£** CARRAO - «» •-*=•
y — Ar. s-trto Amara.
r,:¦»*':.
—
10
"Cra tJ-riar ec«t> o» df-.í«a*' —
:« :i bora-.
anos
— A*MÜ* ** lllflli-fc"0:íi-í
J341
—
—
Fcne r«7-i27>
i;íi
"O bctxesa ú™* tíStátl
"Pe-w T-31
¦—
\ .--¦¦'
' «v-.n» ™~ b5tM
fXtmf* —
«-íraffn!- — 13 ». — 11.45 ¦
«iv:v-*i:.;j
AT
14» - t '¦¦—
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"Emmanuelle"

Erika Blanc será

t>

— Av. Celso Garcia,,
ALADIM
;,479 — "O ultimo bravo** —
"Entre a loura e a rulva" —
10 a. — 18,30 horas.
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Lançamentos da semana
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Kim Novak sempre adorou os tnlmnls c tem tentado preservar tua
extinção,
recusando-se
mesmo
a
usar casacos de peles dc leopardo
ou vlson. Agora, como prova da sua
sinceridade, a loira estrela acaba de
adquirir mais 1.000 acres de terra
em Blg Sur, na tosta do Pacifico
onde Já possui uma pitoresca casa
"êncrusiada
nas rochas do mar. A
maior parte do imóvel será preservada "au natural", conservando a
beleza da sua floresta e toda a vida
animal selvagem existente naquela
região.
Alem disso, Kim pretende
importar animais da África e soltalos na sua floresta, a fim de não
precisar maríté-lòs cm Jaulas. Será
úiiín pequena parte da África na Califorhlà, mus de propriedade cxcluslva de Mlss Novnk, que não permitira caca no Big Sur.
ESTRÉIA DE MARIA
Até o momento, as princesas ri5o
foram feli?£s nas suas tentativas eihèmatògrnflcas. Tanto Soraya, a eximperatriz do Irã, conn> a nossa conhecida Ira vou Furstènbcrg, iracassaram como "estrelas" do clnema. Agora chegou a ver de Maria
Cnllas,
que nada tem de sangue
asul, mas í considerada "a princesa
das cantoras de opera". O produtor
italiano Plorpnloo Pasoinl contratou
a diva americana para ser a "estreia" do seu filme "Medca", baseado na celebre tragédia grega. La
Callas está firmemente decidida a
interpretar o papel sem cantar... o
que, talvez, seja um erro, uma vez
Aristóteles
ex-amado
que o seu
Onapsís (atual marido de JncqueH*
ne Kennedy) declarou <jue Maria .só
tinha mesmo talento para a musica.;.
110MKNAGEADO POR
CRISTÃOS K JUDEUS
O comediante Andy Grifflth foi
homenageado pela "National Conference of Christians and Jews", que
lhe outorgou o seu "National Bhntherhood Award" — o prêmio da
fraternidade entre cristãos e Judeus
que ê concedido anualmente» à personalidnde artística que mais tenha
contrlbuido para o entendimento dos
mombros daquelas religiões. Coube
ao governador de North Carolina,
Mr. Dan K. Mooro, entregar o honroso prêmio a Andy Grifflth no banqurte realizado no "Memorial Auditorlum" do seu estado.

OPERAÇÃO SAN GENNARO (Olldo) No desenrolar de uma luta pela conquista de um tesouro religioso entramos em contacto direto com a vida fascinante do povo
italiano do Sul, Napolis não é só do Vesuvio,
mas das carolas, dos fofoqueiros, dos irresistivels vigaristas, e da burla incessante de uma
ópera moderna cujos elementos são os mesmos da vida real. Talvez a comédia que mais
ÓTIMO
risos arrancará do publico neste ano

se passa da submissão para a ação à medi''a
que se abrem os olhos e se descobre a verdade
atrás da mistificação. Tudo isto apresentado
de forma perfeita, cinematogràficamente falando, num dos filmes mais bonitos de Jules
Dassln, que traz Mellina Mcrcouri, numa interpretação genial, ao lado de Maurice Ronct.

^jtítzJ'¦'¦''¦'

Kim e os
animais

t>

a TRÊS NOITES VIOLENTAS (Marrocos)
- Um policial sem "champignons", que
poderia ter bom gosto se não fosse a falta
"cozinheiro" para usar os
Ée habilidade do
temperos. O rapto, os entorpecentes, as morlis de sempre só que muito mal aproveitados
;elo roieirista, diretor, camera etc. Os atores
fazem o que podem. MAU.

Quinta-feira, 20-2-/969 —

DN

HOLLYWOOD
SEM MÁSCARA

VALPARA1SO - Av. Tucuruvl
— Fone rsn-381í> — Bailes
carnavalescos — dlaa 17 e ie.

it

— Estr. da Asii» Pri» VERA
"Noite va*!*.**
— "Procurado
vivo ou morto" — 10 ano- —
19,?0 horas,
VILA RICA — Av. s;o. Ama*
ro. 617 - ¦ Mowftll, n menino
lvre — 13.30, I3.4C,
I7.&0, 20 e 22,10 horas.

R1VIFRA — AT Lin. 0e Vornnceloa — Mowglt, o menino lobo" — llvio — 13,30. 16.40,
17,50, 20 e 22,10 hnrns,
409
ROXI — Av. Celso Clnrcla,
— Fona 03-1289 — "O platolelru da bala de ouro" .— "Tumulo sinistro — ia a. — 14
horas.

Vrnaiia fl* Ar.«YPE - R. Maria "Noite
vedo,
1034 •vazia" "De metralhadora
prn punho"
18 ano* — '.P ?o horaa,
- í.v AI>-a-o Itimos,
VITORIA '¦UJ.ini..).
:'300 —
o Ultimo matador" — MDo'arés malditos"
14 an&s — 19.30 horas,
IS.INA
Rua aellnv, 33a -

av.
BNÒB'S ai:to ctnb - "D.o
Santo Amaro, M'12 -l'•Os
estivai tto Tom ti Jerry —
melhore* do Gordo e o
Mrniro" — Urrei — 20 o 22
hora*,
Domlr.?ui de
SAM REMO — W. "Multo
paro
Moraes, 174 —
viver, pouco par* morrer" —
18 a. - 13.30, 15,30, 17.40,
l'.:o e 23 horas.

"O
príncipe • o mendigo" —
"Caotque,
a íurla ('cs baríjaros* — 13,30 horss.

Al. Ralr.ha
SANTA INta"Dio como ti amo"
Bn-nta —
¦e — 1*130 hora*.

"Um Mere eamltitia pe"a
noite" — "O bandoleiro de
Mlsslsslpl- — 10 «nos — 11.30
horas.
Rua Ma.
BAO St-OASmO - "Cm
ria Calota. 870 — "De trem
olhopura IWranso" —
vendadc«" — II ano» — 18.30
hor--"O
fantástico
8 VICK74TE —
Rrblm CnuAe" — "Viena doe
neui foRiim" — livre — 19.30
hora*.
6AMARONE — R SIlT» Buto.
"Pis-

2518 — Fone 63-227 —
t\\ bsla de ouro* —
leleiro
"Eternidade para no-T — It
ano» — lí hr-as.
—
R. Domlnaoa de
8-.HARA
Mor«e«. 1??8 - Fone 1C-I715
"Minere, a Menln« l_ol>i"
livre - 14. 18. 18. 20 r 23
h-ir»*.
8ATOTU40 - R TMrtassa. 18S
-FnrtuWa do .níerno" —
Tht»!o em Diab1'» CanTon" —
14 a. — 11.30 hor».
SIKOaPfHA - AT-ntda Ain»no
Blrnetcn — *D» nrtrathadora
em punho* — 'Ratada* da
eht:rabo" — 10 anos — 19JM
horas — Doentr^to. desde 14
bora".
-OBRRAHO - C«lr «o V«tt3«TO — *Os dol* t-raecs de pi.ra?r-re-l*-.- — *0 Incêndio d»
Roma- — Mm — 18.30 hor«
Rn» o-n*ra: A»-1*»
êOL 1>ct.»1 — *D)«jrifo e 8**U~M
nia*«í*-T-* — "t"f"» Mito *--•»
teta»* — 18 a. — I9.30 bora».
SI
IROIf» Pt. Aaararahs
318 - *4> f«-s Ca M *» n>j-a-a-o- — II a=o» — Os"t
1» tara*.
TM TIOPICL - lUa Roí-.».
1 ,: - ."»>-:»04 — -D!j o-rse

« ar-»"

-

rrtra - tXM •

r?jr»«.

rsccRi vi

a

Prcro

PFUtlO
II - Prnca ICV. 12B3 "Apaixonados
impetuosos" —
ia anos — 15. 20 e 22 horaa.

Sto. André
38". ART - R. Ester.
"O sinistro
—
4-4130
preto" —— "Vletnam nn
19,30 horas.
nas"
— "Iionnnía* —
quer
h.irr.í.

rone
(tido
cha20,15

rVnadct Kl»C.I!.'IOS OOMKS
o'tcr — "No paraiso dns .«oitelronas", crTi ^tv¦*I•r¦•pl —
IIvr- — 2C.I5 horn-,
i - reBOX'1 - R tnoiier.-k
— "O sinistro fnio
CO 18-3118 "Os
vampimi Invaprc'0" —
dem a Terra" — 15,30 hora».
203 TAMOIO - OI e>.i»r».
J-'.if 4i-*169 — "Fhaton, a
esplit que v-io rio eeu"( ftr.t\
r. oual Weleli - livre — 30,i5
hoiu'.

CAMPINAS

- R. Para-ma.
SANTA IZAUn.
&0 — "Mocinho enerenqueiro**
*0 pequeno trlçrinte*' — livre — 18.30 horas.
N S
SAO OESM.RO - TTHT
d.i Ftnhn. 21 —"A "PbrtalMa
I ors da
do Inferno" —
18.30 hms.
pistola"
BAO JOÃO - P.na l>,nv M.ttllile. 171 — "Os
rrnreiiM do
"Santo,
—
agente
rr.'.:cdn"
B:t-i contra mlvío dlabollea"
IS anos - 19.:0 tonta,
8.\0 JOHOB - Av Celso Car- rene M3-07I7 da,
"O .'313
tisre • a rfitinha** —
"criei ler.tfcnea de x.m ?waseinatn* — dr,:de 14 horas.
BAO llllZ - A. Ctso Oarela

}: i«

Ribeirão

"•¦-T«l# 6m rarr-sz-ítri-i-a*'
18 •- • - • -. ' 31.30 bo
?s*
CMVp^nsc - A» c*w> oartm.
rw8'"O 1.18^
"Dcj -a "toca*

ALVORADA - R R'8ent« 1VIjò. S7t — "Numa ilha com
3 t-nrmas" — l;vie — 20 hora».
B»r-*.o a# Ume,
BRASlttA
P31 — "O e*f.:í.o i<c C:1nto" II anes - 15. 20 ,
13 ho.*as.
CA.TIOS OOMIU
R caíra,)
-O-, -u-nelio»* - '.4 tr.M
14.3". 10.30 e 21.30 noras.
C\ua DLANCA - P^v. Correio
de tema, 60 —• "Dita noíta
m* acabo" — livro - t"J horas.
OJRO VBRDB - fonceil.0. 358
íwi- f-i!3!> -- "Uni nva c.:r* r,rt Inferno" — IS
anos — 14,30, 11 t 31.30 horas.
REAI. - R. O. Pedro de Toledo. 1301 — Fi.ne 8-4441 —
"Cm escravo du ArabV em
Roma" — "O Trem" — 14 ¦,.
13 30 horas.
J08E — Rua Paula Barwi.
—
Fone 1-8971 — "Sa
M3
pista doa bandiileln»-" — "D*--.tenttua- dt Merlln Jones" —
11.30 horas.
8 JOROR — A», daa Amortlra».
127J — Fone »-4or2 —
"O
dot macaco*" —
*E planeta
ta**or nio tnr^mt^dar" —
14 a. — 19.33 horas.

8

Rua AnrM-ta, I —
VOOA Fone t-v-i — "V.ilas nu-a"
- 18 a
14.10. 18!0 •
31.30 hora*.
«INOSOR - n c-r.f-ti Co
rio — "A *m»i-jOfr preço* —
18 aro» - 14. 18. 11. SO ,
Z2 bera*..

Guoruiho*
S. rRARClPCO — -Oi pratem
de snundo* — 1140 heras.

Osotco
EÍTORIT - M
dt IT, *A ewrrída oo e*n'>.
e.:ni ToET Cor.u — -;•-¦>.-.« ten»
tvrr.wd,- - :» »-« - jj-o
h-*t»a.
OHJlClr?. — A» Joio F«ri,.»,
-T»r>r» pirrUa- — *A »«Btlm » ••3» rsiri»-»" — It
aso* — ;i *fjc-a<
TARA — A», ir* Aj*cr au-ava.
4^ — *Arra-y-*í» *!• Irat---.*
Ta» tt--.t«r aea ......
li JS bo-»».

fea

- C.1. Oliveira LITAMOARA'"Phe-toTa,
a e.-pli q-ie
ma —
velo do e..i.", cem Raquel
_

V"',-h

ras,

liv-j

-

20,ió

ho-

São Ccrr-ortJo
ri :i\\mi.ii
Rua «Ma íhfll Deodor*'. 12*9 — "O"O -r.o.
("ho enerepquelro" —
fl*
lho d» Kau Ktitne- - llvr»
- 13.30 iKrsi.

S. Catitcno tio Sul
.iuü

M.\X

- r Manuel üwih*.. y>i
"Nm trUhae tía ^vcnlura*
Uvrt — íí e 31 heras.
—

Av. Conde íTanclsce

Mnlaratro, 104 — Fnne
4J-IN3 — "Crime tem per*
d.\o- (O detetive) — 11 anos
11.45 horas.
FRIMAX - Rua Amaaroas. 1093
Fon« U-3831
—
Cinema
fechado.
onvl PLANALTO (VllA Barte
Fone 42-1301 — 'Slmoma par« o maf-stcie" — "A historia
il F B I." — 10,30 horas.
BAO ca AT ARO ""o - Rua l.ra
• Prccrama
d* Campeã,
VIIIIRIA - R B.r.l3l. 811
For.« 41-IOi - ¦ "Bonan-a"
13.10 horas.

Sã

Cotloi

AT. Sío Carlo«.
AVHN1DA
l:«, — rtaf 2817 - "Namu.
a tnlelt, -sS-justna" — Urre —
70 toru.
JOI.«. - At. Balum. 711 — Pore 2$**3 — "O eplo :«irr.S .ti •*
«na (Íôr" — II a. — 11.45
horaa.

SSe Miguel
LAPimA - Ra Osmoa» Io
!*», 2 e 4 — "O- prar»if-. ío
aurdo" — *0 ti*r» do íiabo*
18 «oo» — 13J8 h«r».«.
8 M ICC Kl. - "Wca-*-*
R KtQtmm w*.
Uco. XI —
T" -It»
©! raciTc* — "O t rça*!-»
"r.%«-sr»6o" — It arf» —
—
D >» -BttaO*
:-.:•-•
lí»

Dosa, e**t. h r\w«.

OrLOttlA

Corr-^rv

1 AVI o<
At. -t«-»*»lt«ont-a;, et
—
1»

II (V. — Ml M • 33 S9TM-

- •• esnt %m.<
c> ' i» 'IniRrJdaeV
#4J —¦
r^rtr»***

ii so-« - i».»». ¦ • a
MtML
»OM — Pra»
s.
fs.«V3au_._.__
__.._ - a», aí.
-lenr • MM»—"
C4RL081 coilea
r.-n —•TJ-»r«rv«
**¦# *e
—
» £ niooshr»- ,*-!.
*»
g»*
r?*Ur *> x-^>í5- — r—» í.aM" — 78 homa
I»n. SC - » 3» hora»
e«-o 13 3« h*.r»v
ar»«-r et»**. UM
CO^.-ííO
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"EM» noite mo aetibo" —
livro — 14,30, 20 e 23 horaa,
í» Car.
OI ORIA - Av. Vlcent"
rolho, 10 — "Ewalatlon" —
13 anci — 15, 20 e 23 horaa.
— Al!« Costa. 54» QONZAOA
"'Delas da noite" — 18 tno»
11.30, 20 e 22 horaa.
- Annri'd.i>
:'i0 ODARAN1
-O ]'5o vbsbo" - "Plslolel.
ro t!o rio ^e^meIto" — 10
ar.oi - 14 * 20 horaa,
- A». Ana Crs.a. 431
INUUA'
-Panea de valente" — ti?r? - 14.30, 20 t 23 horas.
INDEPENDÊNCIA "Cel.— Av. An»
4 .•.»;, 5Jo Mil delarc ou a morte" — 14,30. so
c 22 ho.ns.
1PIRANOA — AV. An» "OCi'5ia.
hoD - Fone 4-3118 —
: < tí. o orgulho e a vlnijanea" - 18 ». - 14,30. 30 • 23
li ira*'.
—
rrcldent»
AV.
1TA.IUBA
— "Oi e«pl6e»
Wllion. 1855
— 10 a. —
ria helicóptero"
1&, 20 e 23 horas,
JANGADA - R. Msrtln» aíob46* - Kona: 9-3433 —
$i,
"Kntre o d-sejo e • morte**
18 anos - 11.30. 30 t n
Iv.rft". — "O vir.-ndor de Ar»
kanns" - u soes — 10 t
33 il t *
WSJ». t«» UAUUUO - Pedro "Fr.ireroM
tofrne s-liBO rnsrtl-o" "bio oirutt aro
omita" - 10 at.o. - l» t So
- "Atentado «.
OURO VERUR".Vintrar-La'*
— 14
pjdf.r" •nos - 20 hora»
rt IlUPOLU»
A. AntonHi
«c» «ntia
Emirlcli - "Vlina
*A lei doe epa»
Mnhos*' Che»" - 10 ano, - ll.tt ooias,
PR MA PALAC8 - An* OottA,
410 — As maildaa do areoi'*,
Uvrt - dttdt II 6-rna
,
aSt.
RU6AHIO - Prrl O.io.t.
ront 1-4331 - "A Titjfao-_
1$.
ça do pele v-melha**
•nos - 14.30. St 0 S3) toru.
Ml - t»'
ROXT - Ana Cosi».
ne M834 - 'A nrortt rtt cm
«ra- — II »not — 14.W. St)
t 22 horas.
¦

l»lt>wij.r».
JOROB A»
133
Fon» l-Stn - *A re.»te nio manda aviM" 'PIAMtt auto
ta dos macae-Bt"
30 horas

f>

KM 1,'a.npeo "OMeto. r»
mando
l"cne J-JV34 do* *r.rc«t-rs" — *0 bandido
d» hir ternclba" - II v.m
a> Ir»»»

TEATROS
ALIANÇA

PRANLTM

-

-O

Besundo Tiro" - T»!«t»nt:
31-1153
AlicilIEIA - "A Uortniano*

Fcoe: 32-t15l
ARLNA - "O 8<rt t e,-.* oít
vaccoa laser oau raeltel1" —*
rsne: S5-79T1
ARTE - IrctllO*
beia vio; v - Tftntt farr».
ro a eetrrar — P"-re- J>i-:-:ít
or costuiiA —
Mueuunttu
-A C-"r»íaa Atíml-»* • ta»
b.-ar
c«:i,.i .•>.-.kis - "O di»
da re*»»' IM o B» tt •/¦«•
pbd»
33-»:ei
OSirAO I
BMtAt 4»
tre-r-" WTrxTiía ?*••¦* ar •»
»Vo-: Il-í*t3
«tati «tet-tc:l viiT.ta
—
Cia****?
R*:e íe*
taM
13 UU
• -.sjere. fr*

lsi!A£XJI4 MtWlTtW)
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II':».-» f* As-i» 8-insa" —
;-:<-.- fraJa - r--* i* J:Oi
»-i:i '¦-... CTJtTT* - -!«•
09 '¦¦ J»rt3mm - -a sfar»o>
- fmr. 3t-«TTI
t>Ja UMt» -o»
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-^

iiT.anrtjLriJVij»ij8iJ-J

Cspiala" - Pm»: j:-*»l»
TT.:.-- Dg y,;-, _ ^o oat.
3.M

*-¦*-¦ ¦-.----------

.

rrfftfE

eemtipmmf^m^imr^^

rmr%r^iritmmmw,

Assalto milionário

Presos 2 fugitivos

Fundador dos Diários Associados: ASSIS CHATEAUBRIAND

As autoridades policiais de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, re«zelaram ontem à nossa
reportagem, através de contato telefônico, que alguns
Indivíduos suspeitos de terem participado do sensacional assalto ao hotel
Cassino San Rafael, em Funta dei Este, no Uruguai. O roubo ocorreu anteontem. Os assaltantes levaram 42 milhões de pesos (168 mil dólares ou
672 milhões de cruzeiros velhos) fugindo emi seguida. Mais tarde, o automóvel usado pela quadrilha foi abandonado naquela localidade.
Os suspeitos presos em Pouso Alegre viajavam num automóvel e sofreram sério acidente. São quatro homens e uma mulher. Por determinação
policial, os mesmos foram levados a um hospital da região, onde estão eob
rigorosa vigilância. Comunicação nesse sentido foi íeita ao secretário da
¦Segurança Pública de Minas Gerais.
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Ano XLIV

S. Paulo, 5.Meira, 20 de fevereiro de 1969

N.a 13.348

NOITE) _ Durou
Sucursal do DIÁRIO DA
SANTOS, 19 (Da».-....-.n
t- Antônio Alves dos Santos
vulgo "Mão
liberdade dos delinqüentes"Maneco
¦
Assassino" que,
que na madrugada do de-¦'
e Manoel Ribeiro, vulgo
,i„ ¦a"
ultimo, utilizando-se de uma corda comprida, fugiram da cadeia tiuff"1,!'
'"'•
cal, descendo do quinto andar do Edifício Acacio Nogueira, ao solo
iL,
O primeiro a ser localizado foi Antônio Alvos do.s Santos
teu
Embaré,
do
Visconde
à
rua
onde
foi aoarrn i
na Vila São Bento, junto
e o motorista AniWt
populares e entre eles, o bancário Francisco e Gomes
feridos
agredidos
ser
a
chegaram
pelo meliante 4>F°
Leite Barbosa,
"Mãoquede Seda" foi amarrado e entregue á Policia. ' Afln»l
subjugado,
O outro fugitivo foi encontrado numa casa. dc cômodo?, a ,-ua T .
Ju'u«,
105, na faixa do cais do porto.

"Spadavecchia
Tudo está confu so na tragédia do

fi

As autoridades da 4.a Delegacia de Polícia ainda não sabem
quem matou o guarda-civil, Artur Luiz de Souza, matricula
24.272, de 26 anos, solteiro, que residia na avenida São João,
1.382, apartamento 1.114. O policial foi morto durante uma briga
ocorrida na rua Augusta, 89, onde está instalado o restaurante
"Spadavechia", da qual
participaram varias pessoas, entre elas
os investigadores Firmino de Souza Abate, de 31 anos, solteiro,
morador na avenida General Olímpio do Silveira, 83, aportamento 301; Nelson Paiva Zumbano, de 28 anos, solteiro, residente na
rua Cayubi, 819; o escrivão de policia, Luiz Carlos Villela Juiv
queira, de 25 anos, solteiro, morador no rua Orissanga, 181, Vüa
Mariana; o viajante Luiz Roberto Varella dc Almeida, de 25 anos,
solteiro, residente no largo Padre Péricles, 7 Perdizes, e outras
pessoas ainda não ouvidas no inquérito, além de um rapaz que se
diz jornalista, de nome Roberto Saad. Todos figuram como indiciados na peca policial, instaurada pelo delegado Sidney Nascimento de Oliveira.
Conforme depoimento prestado no 4,o Distrito pelo proprietário do restaurante "Spadavechia", Eduardo Antonelli, de 54
anos, casado, o conflito teve início entre os ocupantes das mesas
11 e 12 daquele estabelecimento. Um dos fregueses que estavam
sentados a segunda mesa atirou uma pedra de gelo na que estavam Roberto Saad e uma jovem, conhecida pelo nome de Giselda.
O rapaz, irritado, com a atitude dos outros, que não conhecia, disse à jovem que o acompanhava: -Manda seus amigos pararem com
isso, senão vou bater cm todos e em você também", Nem bem
acabara de pronunciar estas palavras, Roberto levantou-se e, caminhando em direção à mesa de onde haviam jogado o gelo, deu
um tapa no rosto de um dos rapazes. Antes que a briga ganhasse
maiores proporções, Eduardo, em companhia de um garção, se-
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gurou um dos contendores, levando-o para os fundos do restauronte, ali permanecendo alguns minutos, esperando com. isso
serenar os ânimos. Entretanto, quando voltou para o salão, o conflito envolvia inúmeras pessoas. Na pista de danças ,o investigador
Firmino de Souza Abate espancava um rapaz muito embora o
vítima não oferecesse a menor reação. Mesmo depois de jogá-lo
ao solo, n policial não parou <ie dar-lhe ponta-pés.
C viajante Luiz Roberto Varella de Almeida, inquirido pela
policia, declarou qm- quando se encontrava no interior do restaurante, viu o investigador Abate brigando e procurou afastalo lo local. Foi u viajante quem retirou do restaurante; o jovem
agredido por Abate. O escrivão de policia, Luiz Carlos Villela
Junqueira, contou que entrara no estabelecimento comercial para jantar, quando começou a briga. Quis sair. Entretanto, foi
agarrado pelas costas e desarmado, sendo que a pessoa quo se
apossou de seu revolver fez vários disparos com cie. En. seguida,
sua arma passou para as mãos do investigador Abate, que o agrediu a socos. Depois disso, ouviu quando alguém disse ao invéstigadorr: "Pare de atirar, já acertaram um". Ouvindo isso, Abato
dirigiu-se a um auto particular que passava pelo local e, após
Identificar-se, solicitou ao condutor do veiculo que o levasse ate
escrivão, que lhe pedira de volta sua
o 4.o Distrito Policial. O "tira"
de levar um tiro na cabeça.
arma, foi ameaçado pelo
O investigauor Nelson Paiva Zumbano disse que quando se
dirigia para o restaurante, viu que varias pessoas ali brigavam.
Ao afastar-se recebeu um tiro na perna, não sabendo quem fez
o disparo. Somente tomou conhecimento de que havia vários policiais no conflito, quando esteve na 4.a Delegacia. Neste local,
também ficou sabendo que um dos contendores era o investigador Abate, entretanto não chegou a vè-lo.
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NA RUA
Os primeiros depoimentos foram prestados por pessoas que
se encontravam no interior do restaurante ou assistiram a briga
da porta daquele estabelecimento comercial.
O guarda civil Nelson Ramos, de 28 anos, casado, residente
em Pon, declarou que passava pela rua Augusta quando viu o
investigador Abate, seu conhecido, fazendo disparos com arma.
cie fogo defronto ao restaurante.
Foi ao seu encontro. Porém, ao pretender falar-lhe, foi p<u'
Quando se refazia do
éle atingido com um pontapé no ventre.
e, antes de chegar ao solo,
golpe recebido, viu um rapaz que caia
"Eu
sou guarda... me atirapronunciou as seguintes palavras:
ram". Nelson observou que o investigador Abate ainda portava
direção
em
do ferido. Procurando
a arma c parecia ter atirado
socorrer o colega de farda, que se encontrava à paisana, o guardacivil encontrou uma arma no chão, apanhou-a e, juntamente com
o ferido, seguiu para o Pronto Socorro do pátio do Colégio, onde
Artur Luís de Sousa chegu sem vida.
Decio Badolato, de 24 anos, solteiro, residente na rua Santo
altura ido
Antônio, 708, disse que passava pela rua Augusta,
"Spadavechia", viu
numero 89, quando, defronte ao restaurante
ocasião
em
aproximar-se,
Procurou
que ouquê havia uma briga.
viu vários disparos. Quis fugir e recebeu uma bala na coxa direita. Porém, não sabe quem o atingiu.
O INVESTIGADOR
O investigador Firmino de Sousa Abate declarou que por volta
de 21 horas de terça-feira, recebeu um telefonema de um amigo
para ir a um baile fde carnaval. Quanod chegou à casa deste amigo,
o mesmo pediu-lhe quo ali deixasse o revolver, ocasião em que
falou que não estava armado.
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A saída do baile, dirigiu-se para a cidade, onde levou n».
Depois, lembrando-se que deviamoradia.
jovem até sua
restaurante "Spadavechia", para lá se dirigiu a fim de saldai
estabelecimento, viu qne seu arr.h
no
Porém, quando entrava
Roberto eslava brigando com alguém, ocasião em que proctirm
Entretanto, os ânimos não foram siti
apartar os contendores.
nados e a contenda teve prosseguimento na via publica. (kg
do saiu à rua, deparou com um rapaz que, armado, fazia, fa
Recebendo uni ferimento na mão.;
ros em várias direções.
caminhou-se para o rapaz que atirava, ocasião cm que 0 desai
mou e, nesta oportunidade, ficou sabendo ser cie o escrivão dé
A escrivão quis reagir. poríã
policia, Luiz Carlos Junqueira.
O depoimento de Abate'
recebeu um soco e caiu no chão.
aceito com reservas pelas autoridades policiais, uma vez qm jj
circunstancias o incriminam seriamente.
As armas apreendidas pela policia foram um revolver 'Ta;.
rus", calibre 38, o um de marca "Ina", calibre 32. Esta segunda
arma pertence ao escrivão Luiz Carlos Vilela Junqueira.
Na peça processual, figuram como iniciadas, sele pessoa
Como vitimas, Artur Luiz de Souza, que faleceu. Dacio Eajo!:to, por ter recebido um tiro na perna, Nelson Ramos, qu6 y
Também foram apontados como ri.
agredido pelo investigador.
timas os policiais Abate, Villela e Zumbano, que se feriram jj,
rante a contenda.
O inquérito foi avocado pelo delegado Severino Duarte,
lar do 4.o Distrito Policial, que irá presidi-lo.
Esta autorldaii
íoi informada que há cerca de seis meses, o guarda-civil Àtlu
Luiz de Souza, que morreu baleado durante o conflito, fora e.
pancado por um investigador de policia, ficando, na ocasião,
riamonte ferido.
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O funcionário municipal Dorival da Silva, de
22 anos, casado, residente na rua Palqüerê, 51 (fuudos), bairro da Casa Verde, ontem, por volta das
18 h, ao chegar em sua cnsa, por questões de
ciúmes teve serio desentendimento com sua esposa, Palmlra Ferreira da Silva, de 20 anos de
idade. Dorival, que estava completamente transtomado, utilizando-se de uniu chave de fenda, desferiu golpes sobre golpes na mulher, até vè-la
cair ao solo com a.s vestes banhada em sangue.
Após consumar a tragédia, o funcionário munici-idade, diripai, pegando seu filho dc 6 meses de
de sua vizinha, Joscía Maria Rosa.
giu-se à casa "Tome
conta deste inocente. Acabei
dizendo-lhe:
de matar minha mulher. A seguir, Dorival abandonou o local c desapareceu. Joseía, então, em
companhia dc um filho, encamlnhou-se à casa dc
Dorival, onde encontrou o cadáver de Palmlra,
que Jazia num estreito corredor, cuias paredes estavam salpicadas dr sangue. Diante disso, Josefa
tratou dc avisar a policia. Ao local da tragédia
compareceram os componentes da RP-324, que.
Informados do rumo tomado pelo assassino, salram ao seu encalço, conseguindo dctè-lo quinhentos metros adiante. Ao recebrr voz de prisão. Dorival não resistiu aos policiais c entregou-lhes o
Instrumento usad" na pratica do orime.
CASAOOS HA 13 MESES
Dorival, depois de ilgcmado, foi colocado na
viatura da RP e transportado à presença do dc-

legado Aldo Gagliano. titular do 13.o DP, que
mandou autuá-lo em flagrante. Interrogado pelo
escrivão J. Cintra Cavalcanti, o criminoso contou sua historia. Há um ano e três meses contraiu matrimônio com Palmira Ferreira da Silva, passando o casal a ocupar um modesto qunrto da habitação coletiva da rua Paiquerè, 51, no
bairro da Casa Verde. Há 6 meses sua esposa
deu à luz um menino, estando novamente gravida. De uns tempos a esta parte — diz Dorivai — sua mulher, sem o seu consentimento, começou a sair de casa, regress-ando sempre fitas
horas da madrugada. Certo de que ela o andava
traindo com outros homens, resolveu interpelá-la
"gosa respeito, tendo ela lhe confess.ido que
tava de dar uns passeiozinhos".
Durante os dias de carnaval — prossegue
Dorival — Palmira, sem lhe dar a mínima sitisfacão, foi se divertir, deixando o menino sozinho na casa. Enfurecido com a atitude da mudisse-lhe:
ontem,
lher, quando ela regressou,
'•Vocô está se tornando uma mulher à-toa", ao
"Não sou o que você está penque ela retrucou:
sando, mas, de agora cm diante, vou fazer Isso
mesmo".
À noite, ao voltar do serviço, pelos mesmos
motivos, brigou com Palmlra. Perdendo a calma,
lançou mão de uma chave de fenda e vibroulhe vários golpes, prostrando-a sem vida.
O criminoso está na Casa de Detenção.

Matou a sogra aa
'chuva'9 de tiros
RIO. 19 (Sucursal) — Rodolfo Leite Paes, no ultimo dia
Pioàs cinco horas da tarde.
de carnaval, chegou em casa "Hoje
é carnaval e não vou para
curou comida e não tinha.
a cozinha", disse-lhe a mulher, Maria Monto Serrat de Sousa
Deu-lhe
Rodolfo não se conformou com a resposta.
Paes.
duas horas para preparar a comida e saiu. Voltou às 19 horas.
às
voltaria
O fogão continuava frio. Deu um segundo prazo:
Às duas horas
duas da madrugada de hoje e queria comer.
voltou, e ao invé.s de comida, encontrou a mulher, sogro, sogra
Meteu bala cm todo mundo. A
c um amigo, jogando cartas.
....
sogra morreu.
Rodolfo, que tem quatro filhos, inclusive uma dc 14 anos.
Helena, que a tudo assistiu, disse, na Delegacia de São João
de Mcriti que ficara chocado com a resposta dc sua mulher,
mesmo sendo carnaval e feriado. Vencidos os dois prazos dados para que algo fosse cozido, voltou à casa e encontrou, cstaclonado, o carro de Oscar dos Santo;, um amigo da família.
Entrou e encontrou Sua mulher, seu .sogro, sua sogra e o atnino,
RerlaNão tinha.
Perguntou pelo comida.
jogando cartas.
Voltou à rua, abriu a porta
mou c a sonra defendeu a filha. ••Taurus"
do
calibre 38
portado carro dc Oscar, retirou u-n
luvas, entrou cm casa como um possesro e mandou bala.
PRESO
Após descarregar toda a arma sobre o.s quo estavam em
volta da mesa. Jogando. Rodolfo ali permaneceu. Seu sogro.
José de Almeida Sousa, de 69 anos de idade, mesmo ferido e
•sangrando muito, ainda desarmou Rodolfo, aplicou-lhe umas
No Hospital Getulio
coronhadas e levou-o preso à Delegacia.
Vargas foram socorridos sua mulher. Maria, o amigo Oscar e
o sogro. O corpo da sogra, Lcnita dc Almeida Santos, dc 65
anos. foi para o necrotério.
Na Delegacia, Rodolfo disse que queria dar uma HçSo rm
todo inundo, c que não pretendia matar, ma.>. enraivecido como estava, acabou matando v. .sogra. .

Chave de Ouro" sai
e Imprensa apanha
RIO, 19 (SUCUMBI) — O bloco carnavalesco
"Chave de Ouro", que há 10 anos sai sistemaàs quarias-feiras de cinzas, quando o
imaval já '¦.-'¦ i terminado, voltou lioje às ruas
> bairro do Engenho de Dentro, utilizando taÍramente
especial qur destroçou todo o esquema poli•I montado para reprimi-lo. A policia não heJ'i em agredir repórteres e fotógrafos, aíacano? jornalistas Antônio Carlos Pr\»)' e ferindo
reira 'de "O Jornal"'. Evandro Teixeira (do
"Jomai
«de -O
do Brnsii"». Darilho dc Paiva "Correio
G!obo"> e o '.-•• .:.¦'.¦! Osmar Oalo ««lo
da Manhã"*>, que teTe sua máquina
quebrada
por soldados õa Policia Militar porque documen-

tava a queima de um boneco dc madeira por
parte dos integrantes do Chave de Ouro.
POLICIA ENGANADA
Desde cedo iorte destacamento policial arniava um «?s<juema repressivo para evitar a snrda do bloco "Chave de Ouro". Vários grupos da
vigilância, muitas viaturas da 2á.a Delegacia Policia! e do 10o Setor de Vigilância e ainda um
choque da Policia Militar foram colocados «atratcglcamentc- para evitar a saida dos foliões.
ha 16:30 horas o "C3iave de Ouro* saiu dividido "rr. vários grupos que tinham duas "centrais": uma na rua Adolfo Bergamini e outra na
rua Dias da Cruz, sempre cantando e sambando,
quando possivel.
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Correu sangue no
carnaval da Vila
Durante o desfile de blocos e cordões cirnavalcscos quo se realizava, anteontem, à noite, na
rua Padre Olivetanos, bairro de Vila Esperança,
o operário Milton Botelho, de 26 anos, solteiro,
residente na rua Cristalia, 28. em Vila Guilhermina, que estava em companhia de sua amante,
Terezinha de Jesus Inácio da Silva, foi agredido
a socos e pontapés por Edwaldo Oliveira Santos,
rie 27 ano-s .operário, marido dc Terezinha, res!dente na Vila Esperança. Milton, sacando de um
revolver, desfechou seis tiros contra o seu agressor. proslrando-o ao solo. Um dos projeteis atingiu a perna direita da menina Lúcia Dominicalli,
dc 9 anos. filha de Antonia Dominicalli. residente
na praça Henrique Lages. 15, Vila Esperança, que
foi medicada no PSM. Edwaldo, que teve o peito
perfurado por três balaços, morreu instantâneamente.
FLAGRANTE
Vários foliões, que presenciaram a cena sangrenta. conseguiram prender e desarmar o assassino, entregando-o aos componentes de uma viatura da RP. Milton Botelho, a seguir foi levado
ã presença do delegado Artur da Cunha Filho, de
pernoite no lO.o D. P., que mandou autuá-lo cm
flagrante pelo escrivão Calixto Calil. O assassino,
ao ser interrogado, disse que há um ano mais ou
menos, parsou a viver maritahncnlc com Tcrczi-

nha de Jesus Inácio da -Silva, esposa dcEd«de quem estava separada.
Na terça-feira, à noite, disse o cr»»
eslava na rua Padre Olivetanos, çni coap
de Teresinha, assistindo ao desfile tra cu^.
carnavalescos da Vila Esperança, quanto «-;
da multidão, surgiu o marido rie Tcro;:M|r_
enciumado, passou a agredi-lo. Diante «- rt
prossegue o acusado — sacou do "™T
nm.
portava e descarregou-o contra o
tando-o.
retis*i
O assassino, depois de fcccbcr_a,^
culpa, foi encaminhado à Casa cie p1^;
- * r
Teresinha dc Jesus Inácio (Ia Silva
da tragédia — também foi ouviria •»,*;*«
prisão cm flagrante. Disse eia 5ue.M4iet
-^j
contraiu matrimônio com Edvrrino Ce
Santos, de quem se separou logo em.Sj
"-I
devido aos maus tratos que recebiaparar-se de Edwaldo — conta * ÇJjrJgJjí
sou a viver em companhia rie •"ll',::fà^(
-.
que a sustentava e lhe dava todo o Ç"'*'.
o marido não lhe proporcionava. M^-J
rua Padre Olivetanos quando foram pwjjjj,
"JJpor seu marido, Edwaldo. qne. nía »
avançou contra Milton, vibrando-l.ie '""'««:
rosto. Seu companheiro, indignado co..i»
de seu marido, desfechou-lhe várloj «i»
tando-o.

Fuzilou o sobrinho:
tinham velha rixa
1

vbl
Rodolfo Leite Pocs
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Artur Luís de Sousa, guarda assassinado

O policial estava à paisana quando foi assassinado

Assassinou a esposa
com chave de fenda
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O exame destas armas trará luz ao mistério
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Defronte a uma farmácia situada na rui
Sinta Gerlrudes. 535. bairro do Tatuapc, ontem,
por volta das 16 horas, Dorival Rodrigues Nunes,
dc idrde. estado civil c domicilio ignorados,
por
motivos que
não foram devidamente apurado*pelas autoridades policiais do 30o DP discutiu
acirradamente com seu sobrinho.
João tlllton
Vicente, dc 22 anos. casado,
residente na rua
Antônio de Barros. 396. No auge da discussão.
Dorival, sacando oe um revolver, desfechou dois
tiros m cabeça do sobrinho, matando-o. Pcrpctrado o delito, o criminoso abandonou aprc*«adamente o local, fugindo par* destino ignorado.

Pessoas que assistiram o crirae. «gg*. g)a*
,j
sar a Policia, tendo ali «rrgarer"
Vrscf
Orlando Fernandes, do 30o DP. >•>'.,.
*"
a remoção do c-daver de Jím» er
j x*
i.
para o necrotério. rairuSfcciro*
^

wo

timas horss dn noite ce ^SUg&agZ
«'--»-,;
encontrar o c-immcso. uma
sá*3*
..
nhecia os protagonistas da tra*™
^
DP
-.
ao delegado do 30 o
^ tí*^
nho existia rixa velha, «ot
de tSmOia.
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