
CANERE TORLOHB INDICADOS
>nee,rondo a convenção da ARENA, ontem, no Instituto de Educação "Caetano de Campos", os srs. Orlando Zancaner e hilário HTorloniferam

Edos como os candidato, do partido em São Paulo, ao Senado Federal. No sábado (foto), o, ,rs. Laudo Notei o Anton.o Rodr.gue, F.lho foram homologados

como candidatos a, respectivamente, governador e vice de São Paulo. (Pagino 3)
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No ultimo comunicado dos tupamaros, que
seqüestraram o cônsul brasileiro e Dam Mitrioni

estão estabelecidas as condições para a liberta-

ção dos seqüestrados. Eles pedem que sejam sol-

tos todos os presos pertencentes à organização.

Devem ultrapassar o numero de 150. O governo
ainda não se manifestou a respeito. Enquanto

isso, os jornalistas de Montevidéu entraram em

greve, protestando contra a ação policial que
feriu um fotografo. Com noticias das agencias

internacionais e de nosso enviado especial Car-

los Gilberto Alves contamos tudo isto na

pagina 4.

Â "Fiel" ficou c®m o grito de vitoria na garganta

j

J^r

Isso é coisa que se faça, Pele? Está certo que
o Santos foi melhor, no primeiro tempo.

Está certo que mereceria mais que o 1 a 1.

Mas depois de tanto esforço do Timão, depois

que a "torcida" começou a gritar, depois que
a festa já estava ensaiada, você vai arranjar
aquela? Já está provado, Pele, que você não

gosta mesmo do Corintians. Você não tem

pena da "fiel", Pele? Toda a rodada de ontem,

que encerrou o primeiro turno do
campeonato com a Ponte Preta, isolada no

1,° lugar, você encontra na Seção de Esportes.
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O Serviço de Guarda-Costas dos
Estados Unidos declarou que havia
recebido uma mensagem em que se
indicava que pelo menos 75 pessoas
haviam morrido na tragédia, mas um
porta-voz da polícia de St. Kitts e Ne-
vis, com que se conseguiu estabelecer
contato telcíonico diretamente de No-
va York, disse que às 1,40 de hoje o
número de mortos era de 38 enquanto
que outras 63 pessoas haviam sido re-
colhidas por uma pequena frota de
barcos pesqueiros e iates de recreio das
duas ilhas.

Desmascarado
0 HÉIlli
No Rio, fontes do Ministério da

Justiça asseguram que o Governo já

tem elementos para aniquilar os Es-

quadrões da Morte. Para esta sema-

na, está prevista uma reunião do Mi-

nistro da Justiça, sr. Alfredo Buzaid

com os secretários da Segurança Pu-

blica de São Paulo, Guanabara, Esta-

do do Rio e Espirito Santo, onde é

mais intensa a atividade dos esqua-

drões. Sobre o momentoso assunto

colhemos sensacional depoimento de

um bicheiro carioca, o qual revelou

vários segredos do "Killlng", um dos

grupos matadores.
(ULTIMA PAGINA)
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ia Davis, nosso
eitis está fora

O Brasil esta íora da Taça Davis 70. Perde-
mos no sábado, nos jogos de simples e, também,
ontem na dupla. Jornada irreconhecível do
nosso "apache-' Koch. Esteve mal no sábado e
nno compôs uma dupla coesa, ontem, com Man-
darinó. Mesmo assim Edson (ai quem motivou
maiores satisfações para nossa torcida. (Seção

de Esportes)

Madureza: vem aí
o "Simulada© DN"

A partir de amanhã, você encontrará
nas páginas do "Diário da Noite", o "Simu-

ladão Aberto DN", com questões, informa-
ções, tudo enfim para aqueles que irão pres-
tar os exames de Madureza da TV Educa-
tiva. Assim, fique preparado. Nós vamos
desafiar os seus conhecimentos.

Viziane, cavalo paulista e militante no
hipódromo de Cidade Jardim (foto), ven-
ceu o grande prêmio "Brasil", derrotando
Jaú, outro paulista e Severus, o argentino
que Íoi o favorito da competição. Os mi-
lhões de "sweepstake" também vieram pa-
ra São Paulo, através do bilhete numero
1.544. Quartier Lathi, também daqui, ven-
ceu o grande prêmio "Presidente do Re-
publica", no qual competiu o portenho
Maltrato, que havia sido superado pelo
mesmo Quartier Latin, em prova idêntica
realizada cm maio no hipódromo paulista-
no. O consagrado Luiz Rigoni conduziu os
dois ganhadores com sua reconhecida ca-
pacidade, tendo contribuído com boa par-
cela para o úxito dc ambos. Os treinadores
Anizio Andrctta e Joaquim Amorim Filho,
igualmente, foram fatores para esse duplo
sucesso nacional (Seção de Turfe).
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Dr, Antônio Duarte

Cardoso - CRM 3270
CIRURGIA PLÁSTICA - Corrt-
çác dos dclcitos adquiridos e de
nnsceiiçn. Cirurgia ostollra - RUA
CA CONDE, 177 (nHura Erls. Lul"
Antônio, 350G) - roni 281-6917
— Das lá 4s 19 horas.

Milhares ile jovens i.a colônia
japonesa estiveram orando ao
pé do altar da Pátria.

Miação Carlos Chagas
Comunicado do CESCEM

Exame de 1971: distribuição de folheto
de instruções

As lniormaçõea e instruções aos candidatos ao exame do CES-
CEM de 1971 serão divulfiadas em duas publicações sucessivas.

A primeira delas, MANUAL DO CANDIDATO — I.a parte, se-
rá distribuída aos Interessados no periodo de 10 a 25 DE AGOSTO
nos postos relacionados no final deste comunicado.

Essa primeira parte MANUAL DO CANDIDATO contém lnfor-
mações corais sobre a orientação e a organização dos trabalhos do
CESCEM e, especialmente:

1. ROTEIROS DE ESTUDO, em Brande medida reformulados.
2. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO: Instruções e ma-

terial para os candidatos sem condições econômicas de efetuar o pa-
gamento do inscrição.

A OPÇÃO PROFISSIONAL: acompanha essa primeira parle do
Manual um folheto de informações sobre carreiras e oportunidades
profissionais.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
1. NA CAPITAL (segundo Inicial do primeiro nome do lntercs-

sado, que deve apresentar documento de identidade).
Iniciais A a E:
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 — 2.0 andar
iniciais F a J:
Escola Paulista de Medicina
Rua Botucalu, 720
Iniciais K a N:
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
Rua Três Rios, 363
Iniciais O a S:
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 440
Iniciais T a '/.:
Escola do Educação Física da Universidade de São Paulo
Rua Manoel da Nóbrega, 1301

2. NO INTERIOR:
Faculdade dc Odontologia de Ilamu da Universidade de São Paulo
Rua Prof. Josó Ranierl, 15 — 35 — BAURU — SP
Faculdade ile Farmácia c Odontologia dc Araraquara
Rua Expedicionários do Brasil, 1621 — ARARAQUARA — SP
Faculdade de Ciências Médicas c Biológicas dc Bolucntu
Distrito de Rubiáo Júnior — BOTUCATU — SP
Faculdade dc Odontologia dc Piracicaba
Rua D. Pedro II, 627 — PIRACICABA — SP
Universidade Estadual dc Campinas
Rua Culto a Ciência, 177 — CAMPINAS — SP
Faculdade dc Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto
Rua Tibirlçá, 714 — RIBEIRÃO PRETO — SP

Riais luz para a Vila S«
Os moradores da rua Mario Dias, cm Vila Sônia,

estão preparando uma feijoada para recepcionar o
administrador regional de Pinheiros, sr. Paulo Alves
Mota, e o vereador Caio Fompeu de Toledo, na inau-
guração das luminárias a vapor de mercúrio que
serão instaladas naquela artéria.

Solicitação naquele sentido já foi aprovada pelo
Departamento de Serviços Municipais e se encontra
em fase de tramitação nos órgãos da Prefeitura e da
Light.
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QUER TER

BOA LETRA ?
MATRICULE-SE NA

ESCOLA DE CALIGRAFIA DE FRANCO
Escola de tradivão e confiança, especializada no ensino
de caligrafia. Fundaria em 1915. Rua General Osório
n.o 724 (quase esquina da Av. São João) - Fone: 220-2747.

Pela terceira ver, junto ao monumento do Ipiranga, a
"Seieho-No-Iê" realizou sua concentração anual, proyraina:la
nela Associação dos Jovens, um dos seus órgãos mala aluan-
tes, em todo mundo, orando pelo progresso do Brasil e pela
paz mundial.

MILHARES DE JOVENS
Aoc pés do altar da pátria — a pira do Ipiranga — ml-

lhares de jovens — moças e rapazes — e seus familiares,
seguiram a solenidade cívico-religiosa. Eram ao toclo re-
presentações de 22 Regionais, compreendendo os vários üs-
tados brasileiros e mais uois países latino-americanos: Peiu
e Bolivia, que ali so encontravam. Cada regional conta no
mínimo, 10 Associações, O movimento juvenil tem orno
presidente mundial o sr. Seicho Taniguchl, esposo da sra
Emico Taniguchi, vice-presidente desse setor e íilna.ao
Mestra Supremo da "Seicho-No-Iô", prof. Massaharu Tam-
guchi, com sede em Tóquio — Japão. _

Ambos compareceram às comemorações que se inicia-
ram sexta-feira última e encerraram-se ontem a tarde. A
sua entrada houve reverências de honra. Ao se acomodarem
deu-se inicio à parte final da solenidade com a Banda da
Policia Militar executando os hinos nacionais do Brasil e
do Japão. Antes, porém, haviam tomado lugar, adiante da
pira ardente, em plano elevado, junto ao Coral de jovens
dos blocos de Leste e Oeste de SãoyPaulo e do Paraná, os

porta-bandeiras de cada regional, tendo ao centro, a ban-
deira brasileira. m„0mr.

As autoridades presentes ocuparam lugares no mesmo

plano que as principais personalidades da Seicho-No-Ie
Entre outros notavam-se os srs. Diogo Nomura, deputado
estadual e representante do futuro governador do Estado,
sr. Laudo Natel. Armando Sampaio Fonseca, em nome do

prefeito Paulo S. Maluf; deputado estadual Shno Kiyonp,
Roberto Gebara. representando o senador Carvalho Pinto,
deputado federal João Sussuma Hh-ata vereador .Iihei No-
da vice-presidente da Câmara Municipal de Sao Paulo, ve-
reádor paulistano Mario Osassa e outros;

A CONCENTRAÇÃO
O programa de encerramento da concentração ocupou

o dia todo a partir das oito horas. Após a execução dos ni-
nos das duas pátrias foram colocadas flores no monumento
do Ipiranga, pelo prof. Seicho Taniguchi, Precisamente as
0 20 horas ao lado da pira ardente, proferiu-se a Oração
Dela Paz Mundial, que todos acompanharam. Expressa bem
os objetivos da "Seicho-No-Iê" e diz assim: "Fim em mim
o Amor infinto de Deus e em mim resplandecente brilha n
Luz Espiritual do Amor. Esta luz aumenta seu brilho, cobre
todo o território brasileiro e preenche os corações de seus
morade-es com o sentimento de Amor e Paz; mais e mais
aumenta o seu brilho, abrange toda a face da Terra e preen-
che os corações dos homens com o sentimento de Amor e

Eifetuava-Fe também, no momento, a lfi.a Convenção
Nacional da Associação dos Moços daquela igreja Dando-
! ,. ,t ;Ul o presidente para nosso território na-
cional sr. Issao Honda: "A oração pela paz mundial; e pelo
progresso do Brasil é ponto alto da nossa convenção por-
que, como brasileiros, temos o dever tle fazer o Brasil pro-
eredir e é para isso que existe a "Associação . Declarou
entro outras coisas que "o homem é a suprema aulo-criaçao
de Deus. conhecendo esta verdade através desta grande re-
liglão despertamos do materialismo, amando o Brasil do
fundo da alma, juntamente com os companheiros. Deseja-
mos que em cada cidade, em cada Estado haja um movi-
mento em prol do engrandecimento do Brasil.

Conforme ensina Jesus Cristo, primeiro existe o Verbo
e o Verbo é o próprio Deus, assim neste mundo tudo e feito
nela força da palavra. Se nós usarmos boas palavras, me-
moraremos o Brasil, para construi-lo a fim de servir como
modelo para o mundo". .... ,

Terminou: -'Para isso, nós, o povo brasileiro, devemos
trabalhar, devemos amar o Brasil, devemos orar para o
Progresso do Brasil",

POMBOS E BOLAS MULT1COLOIUDAS
Seguiram com a palavra as autoridades presentes. Uri-

cerraram os discursos'os oradores: presidente mundial .da
entidade promotora, prof. Seicho Taniguchi e Hatiro Sra
momoto, vice-presidente para o Brasil. Agradeceu, a^pre-
sença do todos e assim terminou sua oração; "Esta tetra jo-
vem precisa da força dos jovens, como tem manifestado o

grande presidente Mediei. . , ,
Jovens, amando nossa terra, vamos trabalhar, vamos li -

tar honrosamente pelo grande destino que merece o Brasil.
Esta é a nossa missão, esta é a esperança de todos os bra-

Em seguida, numa esplendida apoteose, enquanto a cor-

poração musicai da P. M. executava a 'Marcha da Mis-
são" milhares de pombos, em revoada, misturavam-se com
milhares de bolas de gás multicoloridas, soltas no ar,¦ .

Na parte da tarde, após o almoço de confraternização,
a festa efetuou-se na sede central da Seicho-No-Ie, junto à
igreTa na avenida Engenheiro Armando, Arruda Pereira,
1 2GG Jabaquara. Constou de apresentação do coral do bio-

co Leste de S. Paulo, concurso nacional de oratória dos mo-

ços Por volta das 17 horas finalizava-se a promoção com

cerimonia especial. Ouviram-se os hinos brasileiro P;
nico a orece de encerramento, palavras do prof. falcumi
Kltahara e? mais uma vez, como despedida, a "Marcha da
Missão".

Cursos de:
MANEQUIM SOCIAL
MANEQUIM PROFISSIONAL
ELEGÂNCIA E BOAS MANEIRAS
ETIQUETA SOCIAL
MODELOS FOTOGRÁFICOS
GAROTA-PROPAGANDA

Mesfres altamente especializados — Turmas matutinas, vespertinas e noturnas — Programas moder-
nos com aplicação de testes e aulas de psicologia e comunicação. — Serviço de indicação às interes-
sadas — Serão fornecidos certificados.

INSTITUTO BRASILEIRO jDE RELAÇÕES HUMANAS
AV. IPIRANGA N.° 879 — 4.° ANDAR — CONJUNTO 45 — TELEFONES: 32-1487 E 35-9885
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§s seus problemas

O doutor José Francls-
co Coelho, superintendente
da SUSEP — Superinten-
dencia de Seguros Privados,
esteve na ultima sexta-fei-
ra, na Associação das Com-
panhias de Seguros no Es-
tado de São Paulo, deba-
tendo com os seguradores
uma serie de problemas quo
estão impedindo o progres-
so das Companhias de Se-
guro.

A principal finalidade da
reunião, foi estudar uma
melhor forma de dialogo
entre companhias e Gover-
no, no sentido de serem
adotadas uma serie de me-
didas de caráter legal e
administrativo, visando a
fortalecer o mercado se-
gunuloi- variável, em suas
condições de operação e a
formulação de providencias
capazes de tornar o segu-
ro mais acessível à • cama-
das cada vez maiores.

Disse o doutor José Fran-
cisco Coelho, que sua att-
tarquia — vinculada que é

CURSOS DE iGLÊS
PRINCIPIANTES E ADIANTADOS - JUVENIL ,
COMERCIAL - TAQUIGRAFIA - APERFEIÇOAMENTO DE

PRONÚNCIA - PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS.

INGLÊS INTENSIVO COM LABORATÓRIO
BIBLIOTECA E DISCOTECA CIRCULANTES

CLUBE DE CONVERSAÇÃO - CINEMA - CONCERTOS
CONFERÊNCIAS - EXPOSIÇÕES, ETC.

MATRÍCULAS ATÉ 14 DE AGOSTO
DAS 14 ÀS 20 HORAS

RUA CEL. OSCAR PORTO, 208 (ESQ. TEIXEIRA DA SILVA)
FONE: 36-6944

ao Ministério da Industria
e do Comercio — já está es-
tildando a adotação de titu-
los de credito descontaveis
na rede bancaria, como
forma de pagamento de
prêmios, bem como o par-
celamento dos prêmios, de
modo a colocar o seguro
ao nivel do poder aquisitivo
de um maior numero de
pessoas.

Participaram da reunião,
o doutor Cláudio Pinto
Martins e Caio Cardoso do
Almeida, respectivamente
superintendente e presiden-
te da Associação das Com-
panhias de Seguro no Es-
tado de São Paulo, dona
Abigail Fonseca, Secretária
do Conselho Nacional de
Seguros Privados, alem dos
senhores Jamil Domingos,
Paulo Gavião Gonzaga,
Eduardo Burlamaqui e

Claude Guerinon.

Varíola:
Campanha ds
taoíidacãd
Como parte da fase de con-

solidação da Campanha Es-
tadual contra a Varíola, equi-
pes de vacinadores da Secre-
taria da Saúde estarão, neste
domingo, em 14 feiras e cm
27 sociedades amigos de bair-
ros da Capital.

São esses os locais onde
você pode se vacinar:

Distrito Sanitário de Sanio
Amaro Ifeiras»: Campo Lim-
po, Jardim São Luiz, Santo
Amaro, Campo Grande. Cida-
de Monções, Jardim Mirim,
Real Parque, Casa Palma,
Parque Fernanda Jardim Su-
zano, Mar Paulista, Jardim
Iporanga. Distrito Sanitário
da Lapa (feiras): Santa EH-
wiges e Vila Jaguara. Distri-
to Sanitário dc tfanto Amaro
iSocifipde Amidos de Bair-
rol: Vila da Paz. Jardim
Primavera. Jardim IV Cente-
nário, Jardim São José, Vila
Marari, Jardim Lidia, Jardim
Brasilia. Parque Fernando,
Guacuri, Jardim Maria Sam-
paio, Estrada do Miranda,
Jardim Rosana.
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REGISTRO
TFP DESMENTE FECHAMENTO

DA CONGÊNERE CHILENA
O Serviço de Imprensa da TFP paulista distribuiu

ontem a segiunte nota:
"Tendo um matutino desta Capital publicado s

notícia do fechamento da TFP chilena, por ordem d*
presidente Eduardo Frei, cabe-nos esclarecer qUe (.|
informação carece de fundamento. Os fatos foram ou. '
tros. A TFP tem se manifestado particularmente cr». :;

pènhada em que as agitações, que estão acompanhar,.
do a campanha presidencial naquele pais, não dêem
azo ii imolantação de um regime ditatorial.

Assim, quando, recentemente, esteve em foco i
instauração de uma ditadura militar no Chile, com vi.
sos direitistas, apoiada por certos elementos conserva,
dores da classe rural, a TFP chilena exerceu notável
esforço propagnndista, na capital e no interior, a fjm?
de qiie fosse mantido o regime legal.

Mais recentemente, tendo sido focalizada a evej.
tualidado de tinia ditadura, proclamada em favor d,;
Presidente Eduardo Frei, a TFP chilena lançou u,
manifesto alertando para o fato a população de Sar, %

Ò Sr. Presidente Eduardo Frei quis ver no m:.|
nifesto um ultraje a sua qualidade de chefe de esta.
do e ordenou que se iniciasse um processo judicial
contra diretores da TFP daquele pais andino. 0 pri, -,
meiro passo dsète processo foi a apreensão de mani.
festos, ainda existentes na sede do Conselho Nacional
daquela brilhante associação.

E foi só o que houve. De fechamento da TFP chi-
lena nem se cogitou, a) Paulo Corrêa de Brito Filho,
Diretor do Serviço de imprensa da Sociedade Brasilsi.
ra de Defesa da Tradição, Família e Propriedade", ,

municípios paulistas
em falta com o dner

O secretário do Interior alerta os municípiaj
paulistas que ainda se encontram em falta cora •
DNER — Departamento Nacional de Estradas i_
Rodagem, em relação aos documentos liberatórios ry
suas quotas do Fundo Rodoviário Nacional, refere:..;.
tes ao 4.o trimestre.

Existem 144 municípios que devem entregar«
documentos, principalmente o atestado da Delegacia
de Polícia, com o número de veículos licenciados r*
exercício de 1967-68. Há, ainda, outros 17 munict
pios que devem entregar o atestado relativo ao exer*
cício de 1966. Os que ainda não efetuaram a remesa
desse atestado, relativo ao exercício de 1969, têm pr»
zo máximo até o dia 5, isto é, quarta-feira próxima,

I
\

QUERIA MATAR O PILOTO DO AVIÃO
RECIFE, 2 (Meridional) — Ernesto do Nasd-

mento. o português que desejava ludibriar a vigilat-
cia policial no Aerooprto dos Guararapes e embatei!
num avião da TAP, munido dc uma arma calibre 2.,
confessou que não queria seqüestrar a areonave,
Tencionava matar o piloto, quando o "Boeng" .con*
casse a ganhar altura, acontecendo o desastre <p
ele classificou como "espetáculo dantesco, revoltara
façanha jamais maquinada por um homem".

A Policia Federal não conseguiu saber dn Ef
nesto os motivos que o levariam ao tresloucado hoi*
cidio. Pairam varias duvidas que poderão ser K-
clarecidas nas próximas horas. Exemplos: ele quer.i
mesmo matar o piloto, ou a sua historia não é verdi'
deira, escondendo sua intenção de praticar o seqw:-
tro? Quem o teria mandado executar uma das dtí
hipóteses?

Os inspetores da PF admitem a possibilidade (I
estar Ernesto agindo a mando de grupos políticos por*
tugueses, interessados cm fazer com que a noticia 4)
desastre ofuscasse o noticiário sobre a morte de 01>
yeira Salazar.

O outro português, preso no avião da TAP, Ilídi
dos Santos não conhece Ernesto e com ele não tinha •
ligações. Sua aparência de "biruta" fêz com que m
policiais exigissem um exame de sanidade menla-
Illídio não consegue se fixar em nenhum assunto, ná*
comprou com o seu dinheiro a passagem, nem sati
quem arcou com as despesas.

Ernesto do Nascimento foi enquadrado na Lei dl
Segurança Nacional. Ilídio, dependendo do que i_:
apurado a seu respeito, em investigações quo está)
sendo feitas na Guanabara, onde morou durante doll
meses, poderá ser posto em liberdade e viajar para
Lisboa.

i

A ELETRÔNICA NO NORDESTE
Para inaugurar o complexo industrial da PliHipi

Eletrônica do Nordeste S.A., chega hoje ao Brasil o
presidente mundial daquela organização, engenheiro
Frederik J. Philips, devendo desembarcar no aerop-1'
to de Congonhas, às 17 horas.

Esse novo conjunto Industriai da Philips Br-s"
leira está localizado em Recife, no Bairro de Curado,
km 12 da rodovia BR 232. A cerimonia de inaiigu»*
ção terá lugar às llh30, do próximo dia 7 e conta"-
com a presença do governador de Pernambuco, Dr.
Nilo Coelho, além dc várias outras autoridades em-
presariais.

A Philips Eletrônica do Nordeste S.A., com t"11
capital nominal de Cr$ G.200.000,00, ocupa uniu árcl
de 78.000 metros quadrados, onde estão instaladas
suas diversas fábricas. Produz atualmente centra'5
telefônicas automáticas públicas e privadas, mesas d*
serviço telefônica interurbano e antenas heliooWw*
de microondas; além de lâmpadas de descarga tle ali*
pressão (vapor de mercurio e luz mista), tubos de »°--
carga e de quartzo. Seus operários, em número de
250 aproximadamente, são na maioria da própria rc'
gião. Após a inauguração," aquela industria deve**
aumentar suas exportações, principalmente no setor
de lâmpadas c fios.
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EM SÃO PAULO O
PRESIDENTE DA PHILLIPS

Chegou ontem a São Paulo, desembarcando na
área oficial do Aeroporto de Congonhas, o presidente
mundial da Phillips, engenheiro Frederik J. PhiUiP-i
acompanhado de sua esposa, da. Sylvia Phillips-Van
Lennep, e seus assessores diretos. .

A visita do engenheiro Frederik se prende a
inauguração do complexo industrial da Phillips ElC"
tronica do Nordeste S.A., localizada no bairro de
Curado, em Recife.

Durante sua estada em São Paulo, o presldentí .
daquela empresa manterá contato no dia de hoje corri
o prefeito Paulo Salim Maluf e no dia de ama»llâ
com o governador do Estado, além de pronunciar con*
ferencia na sede da FIESP sobre o tema "A Tare'»
das Grandes Empresas".

O engenheiro Frederik chegou a São Paulo pr°'
cedente da Holanda, após ter feito rápida parada em
Dakar, de onde, em seu avião particular, se destinou
a esta capital, aqui chegando às 16,50 horas de on*
tem, tendo sido recebido por todos os diretores o»
Phillips em São Paulo, rumando logo em seguida psr'
o Hotel Ca'Doro, onde se encontra hospedado.

Rua Di

Infclc
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As candidaturas de Laudo
Katel ao governo do Estado
e tle Antônio Rodrigues Fi-
lho, candidato a vice-gõver-,
nador, foram homologados sa-
liado durante a convenção do
diretório regional da Arena
realizada no instituto de Edu-
cação "Caetano de Campos".
Estiveram presentes centenas
de orenistas. Durante a ses-
fúo foram pronunciados va-
lios discursos em que se des-
taoou a Importância do acon-
tecimento, O presidente da
Arena de São Paulo, prof.
Lucas Nogueira Garcez, dis-
cursou fazendo a apresenta-
ção e o elogio dos dois caii-
tlidatos. Falaram ainda o
futuro governador Laüdò Na-
ie| p o atual governador,
(Abreu Sodré.' 

Do "Caetano de Campos
tos convencionais rumaram
toara a Casa de Portugal na
pv ria Liberdade onde rea-
hliou-sé i|m jantar dè con-

àternizáção tios lideres da
rena de São Paulo.
No discurso pronunciado

or ocasião tia homologação
e soa candidatura o sr. Lau-
o Natel (li-se, de inicio;
"Chegar a esta Casa, ser

Jurri tios vossos, tudo é co-
fròamerito de uma vida de hu-
ínilde de simplicidade, de
¦trabalho; modelada pnr so-
írlrhento, quo impôs prema-
tiros encargts de família no

adolescente, desviando-o da
ota qtie perseguia, para ati-
á-lo em horizontes jamais
uspeitados. Daí a disposiçbo

rie servir. E por isso, e para
isso, aqui estou.

No instante em que me ve-
o consagrado para o governo

e São Paulo pela escolha
os ilustres companheiros da
liança Renovadora Nacional

i dò Exmn. Sr. Presiden 1 a
lédlcl, dirijo o meu pensa,- ...
tento e a minha saudação ao
ovo rie minha Terra em ma-
I[estação de confiança c re-
onhecimentó. A' povo, que
onstrói a permanente gran-
eza da nossa gente para o
onlinuo engrandecimento da
racionalidade Ao povo. que
úsca o justo atendimento rie
eus legítimos anseios. Ao
ovo. cujo favor significa _a
xistcnci'1 de verdadeira prá-
ica democrática. Ao povo,
1,1 oue acredito" disse o sr.

ei
«GOVERNO E OVOSICAO"

Prosiieguindb afirmou: "A
controvérsia democrática, que
vivifica o regime, tem por
base o binômio Governo e
Oposição. Oposição é o apon-
lamento de erro na imlnêri-
cia de ser cometido, para que
r.ãn se roncrelize, ou de erro
praticado, para que seja in-
valido e não se repita. Opo-
riçáo e contestação são ter-
mos conflitantes, cavüosa-
mento confundidos. Oposição
é larefa patriótica de demo-
cratas para o aprimoramento
da democracia; contestação é
ação impatriótica, solcrte e
sorrateira, dos quo preteri-
riem subverter o regime.
Avesso à lisonja, admito a
oposição, quero-a mesmo, vi-
gllante em relação à sua mo-
Utilidade espúria, a contesta-
ção.

Entre os componentes da
oposição, dou especial relevo
ao Poder Legislativo e à lm-
prensa, falada e escrita, lm-
prensa imparcial que. no di-
zor tle ensaísta lúcido, serve
ile modelo ao exercício do dl-
reito político de opinião,"que supõe nlm:o espirito da
Justiça, retidão moral de ca-
rater. impersonalismo, sem
inclinações nem para o pane-
girico, nem para a diatribe,
dando a cada um o que é seu,
fevrra com os amigos, leal
com os adversários, capaz, so-
bretudo, de discernir e jul-
gar. com critério objetivo e
conhecimento de causa, co-
mo se exige dos magistrados.
Porque "é preciso que o pu-
blico se encontre diariamente
com o seu jornal, de coração
aberto, sem prevenções nem
itlspeitas, na certeza de quef confidencia com um ami-
Eo. um companheiro, mais
ainda que um orientador, um
guia, na jornada infinda da
vida política".

Para corrigir distorções da
democracia; até então pràti-«mente banida do mapa bra-
liloiro, tornou-se indeclinável

a Revolução de 31 de Março,
movimento incruento, nilida-
mente popular, ae chama-
mento cívico, atendido e asse-
gurado pelas gloriosas forças
das Três Armas.

Estava sendo executado na-
qtieles dias. cm todo o País,
um plano de ação anlinacio-
nal, estruturado em círculos
simultâneos, de diâmetros
sucessivamente dilatados, par-
tintlo do proselitismo dos
indivíduos, passando pelo nni-
qúilámènto das famílias, anu-
lando o poder aquisitivo dos
salários, inflacionando os
mercados, corrompendo cons-
ciências, invertendo os c.;ca-
loes nas hierarquias, impor-
lando e infiltrando idéias
exóticas, inadequadas ao nos-
so meio, para atingir c ar-
rasar os alicerces cias insii- ,
tuigõès fundamentais, as mais
sagradas conquistas da nos-
sa civilização, a revolução
era irrefreável, porque recla-
macia por todos, e é hoje ir-
reversível, porque a esse pas-
sado anárquico, em sã cons-
ciência, ninguém quer re-
tornar.

Rendo, neste momento, um
preito de saudade aos dois ul-
limos presidentes da Republi-
ca. Ao marechal Castelo
Branco, pela energia serena
com que se desincumbiu da
gravosa herança que recebe-
ra. Ao marechal Cosia e Sil-
va, pelo sacrifício, até extre-
mo, com que exerceu a su-
prema magistratura admi-
ni.stratlva e política.

O programa do terceiro
governo da revolução, que o
presidente Mediei apresenta
e defende perante o povo
brasileiro, é baseado na luta
pelo desenvolvimento global
do Pais, procurando a parti-
cipação decisiva de todos no
empenho que nos dará a con-
dição de grande potência no
limiar do século nue déspon-
ta. A responsabilidade da
São Paulo é total, nem se-
riam outras as minhas preo-
cupações, nesta hora, senão
as de colocar o nosso Estario
na liderança desla jornada
emancipadora, com e pelo
Brasil. Chegou a ocasião pro-
pria de ir às causas. A> mis-
são realizadora, construtiva,
objetiva da revolução é ine-
quivoca e imperiosa. Muita
razão assiste ao presidente
Mediei quando afirma que "o
povo não está reclamando pe-l]o que a revolução féz, mas
pelo que ela ainda não fêz.
Não se pede uma volta ao
passado, mas um apressa-
mento do futuro". Na elabo-
ração e execução de um pro-
jeto para transformar o Bra-
sil nessa grande potência quo
se delineia. S. Paulo não
poderia declarar-se ausente.
E' aqui a matriz do progres-
so, a base da experiência, o
centro de todas as atividades
pioneiras que vêm modifican-
do a face do Brasil ao longo
do seu processo desenvolvi-
mentista. Aqui a empresa sa
alicerçou como instrumento
definitivo da nossa emanei-
pação econômica. Aqui se er-
gueu a principal concentra-
ção de trabalhadores e con-
sumidores nacionais. Aqui se
desenvolveu o maior labora-
tório cultural e cientifi-
co dn continente sul-america-
no. Tudo isto foi fruto da

disciplina, da organização c
do patriotismo dos que acre-
ditam na viabilidade do pro-
jeto brasileiro, nascidos uns
aqui, vindos outros de outras
terras, para erigirem todos
uma obra comum c perene."GOVERNAR F,' RENOVAR"

Mais adiante: "Eis porque
me vejo empolgado peta mis-
são recebida. Governar São
Paulo nesta difícil estapa
histórica é um desafio à mi-
nha sensibilidade de homem
nascido do povo e que com
èle tem vivido na mais pro-
funda intimidade. Governar
São Paulo é renovar e trans-
formar o sentido dos proble-
mas. E' ir à cata de talentos,
e engajar a comunidade na

tarefa árdua de expandir a
riqueza, para o grande salto
rie progresso preconizado pe-
la Revolução. Governar São
Paulo é ir ao âmago dos in-
teresses obje;ivos da popul-i-
ção. sequiosa de transmutã-
ções imediatas. Governar São
Paulo e aparelhar técnica-
menle a máquina do Govêr-
no para um desempenho à al-
türa das exigências coleti-
vas. E' realizar a revolução
na agricultura, na educação,
na higiene, no transporte, nas
comunicações, no saneamen-
1o, na energia e nos setores
básicos, preferencialmente,
como terei oportunidade de
explanar em programa de
governo, que elaboro. E' cer-
car-se. na administração di-
reta e Indireta, dos melhores
colaboradores, selecionados
cm alto nivel; Governar São
Paulo é salvar a empresa do"déficit" crônico, incentivan-
do novas frentes de traba-
lho, visando elevar as mui-
tidões de brasileiros, margi-
nalizados da vida econômica,
em agentes úleis do proces-
so de produção e consumo.
Governar São Paulo é não
esquecer o Litoral, deferindo-
lhe tão velhas quanto legili-
ma.» reivindicações: é cuidar
da Capital, corrigindo as suas
deficiências na proporção da
vertiginosa carreira da sua
dinâmica; é olhar para o In-
terior, sem discriminação de
zonas. Assim se terá contri-
buido, de modo eficaz, pnra a
grande missão de edificar-
uma nova sociedade brasilei-
ra. à base da tecnologia e da
ciência, dentro de um mundo
em. fascinante metamorfose.

Deu ênfase á participação
da juventude na cruzada em
prol da reconstrução naclo-
nal. Da juventude, que rei-
vindica oportunidade e que.
tem direito a essa oportuni-
dade. Da Juventude, estuan-
te e épica, que tem a Pátria
como objeto exclusivo. Da
juventude, que renova as ce-
lulas oo organismo social e
político e reverdece as filei-
ras da agremiação partidária.
Enfim, dos jovens da Nação,
seus herdeiros, seu futuro''.

'¦IREI AOS JOVENS"
Afirmou ainda o futuro

governador: "Não cessarei
de clamar pela presença de
todos os valores uteis distar*.-
ciados da decisão política.
Irei à3 Universidades, aos
centros de pesquisas, As en-
tidades de classes, As em-
presas e até onde puder, pa-
ra encontrar a inteligência,
o patriotismo, a competência,
ft Iim de engajá-los nesta

missão suprema. NSo per-
gttntarci se desejam ajudar-
me. Indagarei se querem
unir-se a mim para enlren-
tarmos Juntos, Irmanados e
decididos, os encargos que a
Historia nos atribuiu, sem
possibilidade de outra opção.
Esta Revolução tem objetivos
sociais e econômicos bem de-
tinidos e amplos. Para que
ela se efetive, na sua pleni-
tude, terá que contar com o
concurso geral, de modo ca-
bal e positivo. Terá que di-
l'.er o que lazer, e como fa-
••er. Terá que erguer as seus
próprios suportes sobre os
oscombros da engrenagem re-
cebida. Terá que instrumsn-
talizar-se com eficácia e va-
lidez, sem tibiezas c vacila-
ções. Terá que armar-se com
•ima organização política,
que é a Arena, lazendo-a pu-
lante ,e elaborar seu progra-
ma definitivo como condição
exclusiva para o cumpri-
mento integral do seu papel
histórico. Terá que reunir e

.coorderar o Estado, a Uni-
versidade e a Empresa no
mesmo esforço, no trinomio
decisivo do seu triunfo como
empreendimento dinâmico.
Terá que mobilizar perma-
nehtemente a consciência
coletiva, para sustentar-se
Internamente e impor a in-
dividualidado do País nas
exigências de ordem externa.

O Brasil tem os ingredien-
tes fundamentais para cons-
trülr sua grandeza e confiar
em si próprio. Os incredu-
Ias. os pessimistas, os nega-
tlvistas, os apóstatas, nada
poderão di''.?r ao jovem Bra-
sil, emudecidos e confundi-
dos pelos reclamos globais do
um povo em ascensão perma-
neiite. São Paulo acrodit;' *o
Brasil. Esta crença é a base
do meu programa. E' a ins-
piração que me faz digno
deste momento. E' a fonte
de todos os meus propósitos.
E' a chama que me íará ca-
pacitado para tão elevado
destino, permtttndo-me ser-
vir São Pnulo para melhor e
sempre servir o Brasil, com
o vosso apoio, o favor popu-
lar e a ainda da Deus!-'.

FALA SODRfi
Na mesma ocasião o go-

vernador Abreu Sodré dis-
cursou no qual afirmou:

"A convenção do nosso par-
tido, que se instala neste
instante, é mais que o pie-
nario soberano de delibera-
ção dos convencionais: é o
momento culminante, que
deve revestir-se de grandeza
histórica, em que, na esco-
lha dos nossos futuros man-
datarios. debatam-se idéias;
clarifique-se a doutrina dr-
mocratica da revolução, e,
nela, a função proeminente
do seu partido: recolham-se,
na autenticidade rie suas
matrizes e bases, as aspira-
ções de nossos correllgioha-
rios: e firme-se, com nitidez
translúcida, um projeto re-
volucionario para cuja exe-
cução a ARENA, seu instru-
mento político, deve e^lar
apta para oferecer, nos Exp-
cutivos e nas Assembléias da
representação popular, em
todos os nivels. A sua con-
tribuição de pensamento,
ação e de diretrizes. E o
Congresso Nacional, as As-
•,-iTÍbléias Legislativas e as
Câmaras Municipais, institui-
ções insubstituíveis do poder
político, por que interpretes
autênticos da vontade do po-
vo, sairão revigorados do
cumprimento de nossos deve-
res partidários.

As revoluções — é a lm-
placavel lição da experiência
dos povos — as revoluções
que não se institucionalizam,
perdem-se na espontaneidade
de stos que dela se afastam
por alienação de doutrina e
de objetivos. A nossa Revo-
lução de G4 fêz a opção de-
mocratica do regime pluri-
partidário, instituindo-se o
nosso partido da revolução
pelo presidente Castelo Bran-
co, com a continuada lirieran-
ça do presidente Costa e>
Silva, e agora sob a suprema
direção do presidente Médicl
que se empenha em comple-
mentar a obra revoluciona-
ria, conduzindo a nação, sem
baixar a guarda em face da
agressão dos inimigos do Bra-
sil, à plenitude de nossas tra-
dições democráticas. Três
presidentes a que, no trans-
curso de meu mandato, te-
nho a honra de servir, no
cumprimento da mesma mis-
são revolucionaria".

ASSEMBLÉIA
DE POLÍTICOS

"Esta convenção — prós-
seguiu Sodré — por isso é
uma assembléia de políticos.
E não há comunidade huma-
na que aspire ascender a
níveis superiores de cultura,
bem-estar e liberdade, que
possa dispensar a política
exercida com espírito públi-
co, patriotismo e animo de
servir; a política é a mais
nobre atividade do homem e
a única que perpetua, nos so-
nhos ou nas amarguras da
História, as suas vitórias e
vicissitudes. Orgulhemo-nos,
por isso. de ser políticos. E
políticos não apenas para o
eventual exercício de man-
datos, mas políticos para
quem o dever partidário é
ininterrupto e permanente-
mente fiel as nossas idéias
que demarcam o nosso des-
tino.

A Revolução, portanto, é
tarefa política de que rcsul-
ta um projeto brasileiro cie
desenvolvimento social e eco-
nômico e dc aperfeiçoamento
político. As suas motivações
originaram-se da doutrina e
prática da liberdade que não
é desatenta, e na ansiosa e
legitima obsessão de um po-
vo que já mostrou ser capaz
de realizar as mai- intrépidas
façanhas da História.

Convicto, pois, desla mis-
são revolucionária, a que
servi na lula então incerta,
conhecedor dos riscos de uma

conspiração, e participante
do encaminhamento da for-
mação do primeiro governo
revolucionário, tenho-a ser-
vido, ao extremo de minhas
forças, cumprindo as opções
morais, políticas e adminis-
trativaa da Revolução.

Não me preocupei, por Isso,
com reformas de cimalhas;
antes, compreendi a Rcvolti-
ção, no governo de São
Paulo, como exercício do mo-
do de ser brasileiro, sem o
paroqulalismo que reduz as
perspectivas da real grandeza
de uma nação, incontivel na
sua marcha para a plataíor-
ma das potências mundiais.

Os investimentos, sem pre-
cedência, nos setores energé-
ticos, de Educação, Transpor-
tes e Saneamento Básico —
setores de germinação lenta
e que vão dar frutos ao lon-
go do tempo, dizem alto que
entendemos a Revolução co-
mo projeção no futuro e não
como recriminações estéreis
do passado.

A REVOLUÇÃO
NAO SE ARRECEIA

Afirmou ainda o governa-
dor:"E aqui, perante vós, se-
nhores convencionais — se-
nadores, deputadas, prefeitos,
vereadores, homens de empre-
sa, estudantes, trabalhado-
res, Intelectuais — posso afir-
mar, com solenidade, que,
para ft execução desta obra
revolucionaria, contei com o
apoio e constante Incentivo

de correligionárias. E, como
as revoluções somente se con-
solidam se as seus mnndata-
rios lhes asseguram a neces-
saria continuidade, sei que
este mesmo apoio, que não
me faltou, não faltará no
eminente candidato, sr. Lau-
do Natel. cuja indicação apro-
vastos, e ao seu vice-gover-
nador, que também homolo-
gastes, sr. Antonio Rodrigues
Filho, que honrou a minha
equipe de governo. O futu-
ro governo do Estado, pois,
terá a sua disposição todas as
condições politico-adminis-
trãtivas para dirigir São
Paulo em consonância com a
magnitude de nossa presen-
ça na Nação. Transmitirei,

. pois. a 15 de março, o go.. -
no do Estado a Vassa Exce-
lcnciá, senhor Laudo Natel,
com o mesmo animo, dispo-
siçáo e propósito de servir,
com que. a 31 de janeiro de
19(57. o recebi das suas hon-
radas mãos. Não esmoreci.

um dia sequer, ao termino
do meu mandato, no cumpri-
mento de meus deveres.

Senhores convencionais.
A revolução, e o seu partir

do, não se arreceiam da livre
competição eleitoral. O voto,

conquistado na luta das pre-
ferencias. revestido de cara-
ter democrático c livre, é o
mais legitimo instruiiiento de
participação do povo no prój
cesso revolucionário. Não ha
democracia, qualquer que se-
Ja a semântica ci'e se lhe
empi"„tc-, q.ie subsista sem n
voto hvre, soberano e incoa-
gido do povo."

CONCLUÍDA
A CONVENÇÃO

A III Convenção Regional
da Arena, iniciada sábado, no
Instituto de Educação "Cae-
tano de Campos", encerrou-se
ontem à noite em ambiente
de grande entusiasmo. O
ponto culminante da conven-
ção foi a homologação das
candidaturas ao Senado, Ca-
mara dos Deputados e As-
sembléia Legislativa. Os prin-
cipeis lideres arenistas esti-
veram presente. Na opinião
do presidente do Diretório
Regional da Arena, prof. Lu-
cas Nogueira Garccz, a con-
venção constituiu-se numa
"vitória da democracia e
numa prova de vigor do par-
tido".
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NÃO HÁ PROTOCOLO
QUE RESISTA AOS
NOSSOS SERVIÇOS

E. justamente por isso, estamos na sua
presença. Para dizer que

NÓS AJUDAMOS OS
SEUS PAGAMENTOS

CONOSCO, É MUITO
MAIS FÁCIL PAGAR

Água • Luz» Esgoto • Imposto Predial
Imposto de Renda • E todos os recolhi-
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SALVAÇÃO DO CÔNSUL: LIBERDADE PARA 150
MEDi

Uma radio recebeu as cartas dos

seqüestrados. Para o jornal
"El Diário" os tupamaros enviaram

outro comunicado. Sua exigência:

a liberdade de todos os presos

do movimento, para libertar os

seqüestrados. Os tupamaros dizem que

os seqüestrados passam bem e que os presos*
deverão ir para o Peru, México

ou Argélia. Nosso enviado

especial, Carlos Gilberto Alves,

está em Montevidéu para informar

os leitores do "Diário da Noite".
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MONTEVIDÉU, 2 — Os terroristas esquerdis-

tas qus sexta-feira lequestraram dois diplomatas

exigiram hoje a liberdade de "todos os presos po-
liticos" em troca de seus cativos.

Antes que os Tupamaros divulgassem sua

exigência em um comunicado dirigido ao vesper-

tino "El Diário" o governo uruguaio havia prome-

tido fazer todo o possível 
"e até o impossível" para

obter a liberdade do cônsul brasileiro Aloisio Dias

Gomide e do funcionário norte-americano Dan Mi-

trione, da Agencia para o Desenvolvimento Inter-

nacional.

Fontes policiais calculam que o total de Tu-

pamaros encarcerados na atualidade ascende a uns

150, incluindo cerca de 15 mulheres.

O comunicado enviado a "El Diário" assina-
Ia também que tanto os dois diplomatas como o

juiz que haviam seqüestrado anteriormente, Daniel
Pereyra Manelli, encontram-se em bom estado e

que Mitrione se recupera satisfatoriamente do fe-
. rimento a bala sofrido ao ser capturado.

O boletim dos "guerrilheiros urbanos" diz
também que os presos políticos cuja liberdade se
reclama deverão ser enviados ao Peru, México e
Argélia.

O governo uruguaio, que não tomou conhe-
cimento de um comunicado anterior dos Tupama-
ros, por haver sido dirigido ao mesmo jornal, em
vez de a uma dependência oficial, não indicou
qual será a sua decisão quanto às exigências dos
extremistas.

O texto do comunicado que os Tupamaros
enviaram hoje à tarde ao vespertino "El Diário"
é o seguinte:

"Movimento de Libertação Nacional (Tupa-
maros)

"2 de agosto de 1970.
"O Movimento de Libertação Nacional (Tu-

pamaros) comunica: , .

1) que o estado de saúde do doutor Daniel
Pereyra Manelli é bom, continua sendo interroga-
do. 2) A respeito dos diplomatas por cujo resga-
te se pede a libertação dos presos políticos, seu

estado é o seguinte: o sr. Dias Gomide encontra-
se bem, o sr. Dan Mitrione se recuperou de seu fe-

rimento e está sendo interrogado na medida que
o seu estado permite. 3) Juntam-se cartas dos

dois diplomatas aos seus familiares. 4) Os presoj

que deverão ser libertados para que os diplomata]

recuperem sua liberdade são: todos os detidos, pro-
cessados ou condenados por delitos políticos ou

conexos com delitos políticos, reclusos em esla.

belecimentos de detenção da Capital, do Interior,

salvo aqueles que optarem por permanecer sub-

metidos ao processo penal a que estão submetidos,
"Os paises aos quais deverão ser remetidos oi

liberados podem ser: México, Peru ou Argélia.
"Movimento de Libertação Nacional (Tupa-

maros).
"Comando Fernan Pucurull.
"Nota: As cartas dos diplomatas a seus fami-

liares mencionados foram enviadas à Radio El Es-

pectador".
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DIA DO PAPAI* MÁXIMO — Festa nos corações e, cm
todos os lares, ricos ou pobres, as criaturas sentem-se toca-
das pelo sentido de alta significação humana dessa come-
moração. Estão todos unidos pelo calor das emoções.

A figura do papal é a razão natural desse enterneci-
mento. E há um só procedimento afetivo: a intenção de
homenagear o chefe da família.

As crianças, principalmente, quase não conseguem re-
prlmir sua ansiedade. Mesmo com a sua Ingênua compre-
ensão do mundo -já sabem que o Papal é um homem mui-
to Importante, a quem rias se apegam. O papal é o seu
grande herói. O ídolo. O exemplo. A própria vida...

Esse sentimento familiar se transfere, nas proximidades
do DIA DO PAPAI para todas as classes, para todas as pro-
fissões.

Nas grandes empresas, ou nas pequenas organizações,
empregados e empregadores, chefes e subalternos, vivem a
mesma experiência humana.

A industria e o comercio dão o apoio Indispensável as
comemorações. Todos querem estimular esse instante de
carinho e aproximação.

A Eletro-Radlobra-, por exemplo, todos os anos Institui
concursos e prêmios às crianças, visando elevar o significa-
do da efeméride

Este ano. a Eletro-Radiobraz promove um Interessante
certame: POR QUE PAPAI í O MÁXIMO?

Qualquer criança pode concorrer, inclusive com uma
ajudazinha da mamãe, da professora ou dos irmãos mais
velhos. Folhetos estão sendo distribuídos nas suas lojas.
Depois, havei á muitas surpresas para os vencedores, para
os respectivos colégios ,e para os papais, também...

A finalidade a que essa organização se propõe com tal
Iniciativa é marcar, cada vez mais, e com maior profundi-
dade, O DIA DO PAPAI.
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Este foi o

primeiro
comunicado dos
tupamaros ò
imprensa do Uruguai
O governo ainda
nio tomou uma
decisão oficia
Pacheco Areco
deverá
conservar-se
intransigente

Oficialmente, não há proposta dos seqüestradores nem resposí
do governo.

A última Informação
governamental a respeito
íoi a declaração da noite
passada do ministro Fran-
cese, que anunciou "não
haver recebido oficial-
mente nenhuma propôs-
ta" dos seqüestradores.

Esta declaração permite
pensar nos círculos in-
formados que o governo
se recusaria a aceitar a
exigência dos guerrilhei-
ros, até que lhe sei* en-
tregue de forma direta e
não por intermédio da lm-
prensa como o fizeram 09
Tupamaros.

Os generais Borba e
Francese, bem como um
porta-voz da Chancelaria,
informaram que os gover-
nos do Brasil e dos Esta-
dos Unidos não pressiona-
ram até o momento o go-

vêrno uruguaio e tão
pouco formularam coloca-
ções de qualquer nature-'
za.

Rumores Incontroláveij
atribulam a esses gover-
nos uma reclamação "no
sentido de que se pro-
curasse uma salda que
permitisse garantir a vi-
da dos dois seqüestrados".

Pelo contrário, disse-
ram Francese e Borba, a
atitude do Brasil e dos Es-
tados Unidos íoi de com-
preénsãd pela situação

uruguaia bem como para
com sua ordem jurídica,
principal obstáculo para
a realização da troca dos
dois diplomatas por guer-
rilheiros presos. Quanto a
isto, transpirou sem con-
firmação que círculos pró-
ximos à Embaixada Nor-
te-Americana teriam uma
fórmula, consistindo esta
em que a Suprema Corte
de Justiça antecipe sua
anual "visita de cárceres"
e preceda a uma "suspen-
são graciosa" dos guerri-
lheiros envolvidos na tro-
ca. 1
Esta fórmula, acresecn-

tou-se. teria obtido o as-
sentimento de alguns cír-
culos próximos ao govèr-
no, uma vez que solucio-
naria a grave situação, ao
mesmo tempo que permi-
tiriai ao governo manter
sua firme decisão de não
negociar com os guerri-
lheiros.

Uma das outras solu-
ções que hoje continua
sendo admitida Rqui é a
votação pelo Parlamento
de uma lei de anistia, su-
gerida por vários legisla-
dores a respeito' da qual
o vico-presidente da Re-
pública. Alberto Abdala,
mostrou-se partidário, ain-
da que tenha formulado
certas objeções. Abdala,

que também é presidente
da Assembléia Legislati-
va, declarou que tal lei
não poderá, entretanto,
ser votada sob ameaça,
pressão e terror."Neíte momento impõe-
se a conciliação nacional,
o entendimento e inclusl-
ve a anistia", declarou."Mas, para isto, é neces-
sario que cesse esta vio-
lencia, esta agitação, esta
onda de terror que está
destroçando o Pais, s.em
que ninguém possa expli-
car seus objetivo?".

A mais de 48 horas dos
seqüestras, por guerrilhei-
ros uruguaios, do cônsul
do Brasil Aloisio Mares
Dias Gomide e do assessor
da segurança norte-ameri-
cê na Dan Mitrione, a po-
licia continua sem pistas
que possam conduzi-la à
libertação dos presos.

O mesmo acontece no
caso do juiz de Instrução
uruguaio, Daniel Pereyra
Manelli, raptado na terça-
feira passada. Reina, en-
tretanto, certo otimismo
em relação a uma rápida,
libertação deste ultimo,
pelo qual os Tupamaros
não formularam nenhuma
exigência de troca, anun-
ciando que somente o de-
leram para "interrogá-lo".

As intensas batidas po-
lidais permitiram a deten-

çáo, nas ultimas horas. So
seis guerrilheiros e a cies-
coberta, num balneário
próximo a Montevidéu, ds
uma emissora de radio
clandestina. Não obstante,
fontes policiais recusaram-
se a informar se os cor.s-
piradores capturados ti-
nham ligação direta cora
os sequestros.

As reuniões do presiden-
te Pacheco Areco com os
chefes dos altos comandos
se sucedem praticamente
sem Interrupção, bem ro-
mo os contatos do chan-
celer uruguaio com os rra-
baixadores d o s Estados
Unidos. Charles Adr.ir, e
cio Brasil. Luís Bastian
Pinto.

A maior preocupação re-
gistrada hoje é com a si-
Tuação do funcionário nor-
té-americano Dar. Mitrlo-
ne, ferido a bala no peito,
segundo o comunicado tu-
pamaro de sexta-feira, a
respeito do qual seu ped:-
co p:-ssoal anunciou quo I
alérgico à peniciiina.

O anuncio do medico,
que causou certa surpresa,
pois foi feito 30 horas de-
pels do seqüestro, alarmou,
pois a vida de Mitrione
estaria em perigo se os
raptores lhs houvessem
administrado esse anübio-
tico.

GRÁTIS
CURSO DE PSICOLOGIA
E TÉCNICA DE VENDAS

Patrocinado pelos 
"Diários Associados", ministra do pelo professor Cícero Moura Mendonça, diretor

do IPROV — INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE VENDAS.

GARANTIMOS COLOCAÇÃO IMEDIATA AOS APROVADOS
LOCAL DE INSCRIÇÃO: AV. IPIRANGA, 1.100-l.o ANDAR

Estão roubando remédios
MONTEVIDÉU, 2 (UPI) — Os terroristas Tupa-

maros se apoderaram hoje de madrugada de medi-
camentos que necessitam para seus seqüestrados,
roubando-os de uma farmácia do centro de Monte-
vidéu. Segundo informou um empregado da farma-
cia assaltada, ao abrir hoje cedo, as portas do esta-
belecimento, verificou que este havia sido roubado.
Depois de fazer uma rápida verificação dos medica-
mentos roubados, constou que haviam desaparecido
vários tipos de antibióticos e corticoides, assim como
de"Librax".

De acordo com os proprietários da farmácia, os
autores do roubo só poderiam ser os tupamaros, uma
vez que anunciaram publicamente que o juiz Daniel
Pereyra Manelli seqüestrado na terça-feira passada
necessitava de "Librax".

Os outros tipos de medicamentos seriam indica-
dos como calmantes e outras afecções que presumi-
velmente seriam aplicados no cônsul brasileiro Alol-
sio Mares Dias Gomide.

Quanto aos antibióticos, sabe-se que o funciona-
rio norte-americano Dan Mitrione tem um ferimento
a bala no Tórax e a embaixada advertiu que não se
deve aplicar-lhe peniciiina.

A greve, a carta, a
A mãe de Gomide, Ercina Dias, chegou ontem I

Montevidéu para acompanhar sua nora dizendo, nu-
ma declaração distribuída por várias rádios, onde pe-
dia aos seqüestradores que "tratem bem meu filho e
que espero que tudo isto termine bem".

O governo uruguaio fará tudo "o possível" para
solucionar o caso do seqüestro do vice-cônsul brasi-
loiro Aloisio Mares Dias Gomide, declarou hoje o em-
baixaclor desse país, Luis Bastian Pinto.

A declaração foi feita a jornalistas brasileiros
que vieram especialmente a Montevidéu para se in-
formar sobre o seqüestro. Contudo, o embaixador não
disse se as autoridades disseram-lhe como pretende
agir para conseguir a solução do presente caso.

Os fotógrafos dos jornais de Montevidéu inicia-
ram uma greve de 24 horas, a partir das 4 horas de
hoje, em sinal de solidariedade e protesto pelos feri-
mentos sofridos por seu colega do jornal "La Mana-
na", atingido ontem, por uma bala disparada por um
guarda militar. *'

A vítima, Nestor Gonella, de 21 anos, participa-va de uma operação policial. O fotografo esta interna-
do em estado grave em um sanatório particular, en-
quanto que as autoridades abriram inquérito para
apurar responsabilidades pelo ocorrido.

O cônsul do Brasil diz na carta que enviou hoje
a sua mulher que está bem no sentido de que não foi
agredido nem ferido.

Meus captores dizem que desejam trocar-me po:
colegas deles presos" acrescenta.

A melhor novela do mundo Supercampeâ absoluta de
audíéncio em toda o

América Latina. Deixou
longe o êxito de "O Direito

de Nascer? A única novelo
latino-americana exibida

pela TV ianque. Um tema
humaníssimo, que vem

apaixonando as
3 Américas I
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i que não foi I
rocar-me po! I

MEDICINA Ê NOTICIA
Miguel Falei

PESQUISADORES
AMERICANOS EM SP

Virá bo Brasil o dr. Richard A. Edgren, proceden-
ti da Filadélfia, EUA. ,

O dr. Edgren proferirá conferências sobre "Efei-

tos Biológicos dos Agentes Progestacionais" no próxi-
mo dia 1 de agosto, às 9 horas, no Hospital das Cli-
nicas 10 o andar, Clinica Ginecológica, em São Paulo.

Seus vinte anos de pesquisas e estudos, credenciam-
no como uma das maiores autoridades médicas em as-
«untos ligados à fisiologia da reprodução e contracep-
tivos hormonais, em cujo campo é responsável por mais
de 140 publicações, sendo também membro de nume-
rosa1; sociedades cientificas.

Vale o destaque de que o dr. Edgren e seus cola-
bnradores pesquisaram e descobriram os efeitos biolo-
cicos do d-norgestrel.

Acompanhando o dr. Edgren, também virá ao Bi a-
sil o dr. Carlos Sehalfenburg que é diretor de pesqm-
sas clinicas da Wyeth International em Radnor, Pen-
siivanla, EUA; sua atividade .de pesquisador tem-se
desenvolvido no setor da endocrinologia.

O dr. Schaffenburg também estará presente à esta
conferência no próximo dia 1 de agosto.

20.o ANIVERSÁRIO DE CÁTEDRA
DO PROFESSOR LUIZ V. DECOURT

Amanhã, a 2.a Clinica Médica do Departamento de
Cínica da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo comemorará o 20.o aniversário da posse de
seu chefe, professor Luiz V. Decourt.

Para essa solenidade o professor Decourt progra-
mou conferências a cargo de notórias autoridades cuja
distribuição é a seguinte:

CICLO DE CONFERÊNCIAS
Hoie _ professor Osvaldo Frota Pessoa; "Fron-

teiras da Genética": professor José Ferreira Fernan-
des- "Fronteiras da Biologia"; dia 5 — professor Abra-
hão de Moraes; "Fronteiras; da Astronomia'; dias 6 e
7 — conferências a serem anunciadas.

As conferências serão realizadas às 10,1a horas,
no Anfiteatro do Departamento de Microbiologia <2.o
pavimento) da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo.
CURSO INTENSIVO SOBRE TÉCNICAS DE LEITURA
POR ÁREAS, MEMORIZAÇÃO E CONDICIONAMENTO

CULTURAL
Sob o patrocínio da Associação Médica Brasileira e

Associação Paulista de Medicina, o professor Luiz Ina-
cio Tadeu Muraro, ministrará o Curso Sobre Técnicas
de Leitura por Arcas, Memorização e Recondiciona-
mento Cultural, para médicos sócios e não-sócios de

1 Local — Associação Paulista de Medicina — ave-
nida Brigadeiro Luís Antônio, 278 — 5.0 andar;

Duração — oito aulas;
Horário — 20,30 às 22,30 horas;
Aulas semanais — às quintas-feiras;
Início — seis de agosto; 2

i Numero limitado de 40 alunos — Taxa a sei esti-
I pulada — Inscrições na Secretaria da APM.

CURSO "CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE A
COMPREENSÃO DOS DISTÚRBIOS

EMOCIONAIS DA CRIANÇA"
Realiza-se nos dias 10, 17, 24 e 31 de agosto deste

fmês, às 20,30 horas, na sede social da APM, av. Bri-
[cadeira Luís Antônio, 278 - 5,o andar, o Curso de
{••Contribuição da Psicanálise à Compreensão dos Dis-
[turbios Emocionais da Criança", organizado pelo De-
apartamento de Psiquiatria da APM e oficializado pela

Comissão Cientifica da Associação Paulista de Mediei-
na, e cuja colaboração será do Lafi S.A. — Produtos
Químicos e Farmacêuticos.
PROGRAMA — 10-8-1970 — "Psicanálise contempora-
nea da Criança", professor dr. Décio Soares de Souza.

17-8-1970 — "Desenvolvimento Psíquico da Crian-
ça c suas Perturbações", dra. Elza Barra;

24-8-1970 — "Perturbações do Desenvolvimento
Psíquico e Sintomatologia Asmática", dr. Milton Zaidan;

31-8-1970 — ''Aspectos Psicogcnéticos dos Distur-
blos Orgânicos em Crianças", dra. Amélia Tereza M.
Vasconcellos. ., _.

Local — sede social da APM, avenida Brigadeiro
Luís Antônio, 278, 5.0 andar;

Horário — 20,30 horas;
Certificados — serão fornecidos certificados aos

inscritos com dois terços de comparecimentos;
Taxas — médicos sócios da APM — médicos não-

lócios — não-médicos (psicólogos).
CURSO DE PSICOPATOLOGIA FORENSE

(Patrocinado pela Associação Psiquiátrica de São Paulo,
Sociedade Internacional de Hipnose Clínica e Experi-
mental — Divisão do Brasil e Associação dos Advoga-

dos de São Paulo)
tle 10 de agosto a 14 de setembro de 1970

(Às 2.as e 5.as-feiras, às 20,30 horas)

PROGRAMA

10-8 — Prevenção Criminal — prof. Hilário V. de Car-
valho. .

13-8 — Imputabilidade — prof. Indicado p/ Associação
dos Advogados de São Paulo.

17-8 — Perícia Psiquiátrica — prof. Fernando de O.
Bastos. , .

20-8 — Tratamento dos Inimputáveis e Semi-lmputaveis
— Medidas de Segurança — prof. Pai.ío Fraletti.

24-8 — Recuperação Psíquica (Avaliação di Cura, do
Diagnóstico) — prof. A. C. Pacheco e Silva.

27-8 — Conceito Atual da Pena — prof. indicado p/
Associação dos Advogados de São Paulo.

31-8 — Loucuras Carcerárias (Doenças mentais super-
venientes à contenção) — dr. Eugênio Marli de
Oliveira Nctto. ,

3-9 — Menoridade frente ao Código Penal Brasileiro —
profa. Zulelka Kcnworthy Sucupira.

10-9 — Problemas Sociais da Delinqüência e da Margina-
lidade — prof. João Carvalhal Ribas.

14-9 — Doutrina Geral da Culpa — prof. indicado p/
Associação dos Advogados de São Paulo.

LOCAL — Anfiteatro da Clinica Psiquiátrica uo Hos-
pitai das Clínicas.

INSCRIÇÕES — Clinica Psiquiátrica do Hospital das
Clínicas — Fone: 80-9029.

TAXAS:
Sócios das entidades patrocinadoras  Cr$ 25,00
Estudantes  £rS 

25,00
Demais interessados  Cr* „,„ 'j
CERTIFICADO — Será fornecido a quem tiver 213 de

freqüência.

CURSO INTENSIVO SOBRE PSICOLOGIA
EDUCACIONAL

O Instituto Cultural Monteiro Lobato realizará, com
aulas às terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas,
mais um curso sobre Psicologia Educacional, o qual loi
criado principalmente para estudantes, pais e profes-
sores, podendo ser feito, porém, por todas as pessoas
interessadas. Serão conferidos Certificados de Aprovei-
tamento às pessoas inscritas que comparecerem a 80',»
das aulas, sendo atribuídas notas aos que apresentarem
trabalhos sobre assuntos desenvolvidos, entre os
quais: psicologia da criança e do adolescente, educação
sexual, educação moral e cívica, problemas de língua-
gem e higiene mental. As matrículas deverão ser pro-
videnciadas durante a primeira quinzena de agosto
das 16 às 19 horas, na Rua Senador Paulo Egidio. 15
— 5.o andar — sala 501, onde poderão ser obtidas outras
informações.

INGLÊS QUE ESTEVE NO BRASIL REVOLUCIONA
A MICROSCOPIA

Por Paul Burall — do Conselho de Desenho
Industrial de Londres.

LONDRES (B.N.S.) — O microscópio McArthur,
desenhado e feito por um médico britânico, conquistou
o prêmio anual do Conselho Britânico de Desenho In-
dustrial. O dr. John McArthur, de Cambridge, leste da
Inglaterra, e que já esteve no Brasil em viagem de
Pesquisas, recebeu em 22 de maio, do Duque de Edim-
burgo, um certificado alusivo ao prêmio, um dos oito
concedidos na Seção de Bens de Capital ou Enge-
nharia.

O microscópio McArthur é tâo revolucionário cm
sua concepção como foi a Leica entre as câmaras íoto-
gráficas.

NOVO SISTEMA

Além de ser um brilhante novo instrumento, intro-
duz pela primeira vez um sistema inteiro de micros-
«min. Todos as aspectos desse sistema e do microscópio
básico que fornece seu núcleo foram completamente
considerados. O MacArthur é de uso muito mais conve-
niente do que os microscópios convencionais e opera
»as condições mais extremas, assim como no laborató-
rio- Quando necessário, usa novos materiais e técnicas
Para superar problemas antigos. Oferece considerável
economia de tempo em trabalho de rotina e — espe-
cialmente usado como um sistema — pode substituir um
«quipamento que custe até dez vezes mais. Sua apa-
réncia corresponde a seu rendimento.

ESCOLA MUNICIPAL GANHA NOME DE HERÓI DA MARINHA
O populoso bairro do Mandaqul, na Zona Norte da cidade,

recebeu ontem, numa cerimonia onde compareceu o prefeito
Paulo Maluf, um moderno estabelecimento educacional, com
capacidade para receber 2.000 alunos em três diferentes pe-
riodos. •

A escola, que Inclusive tem uma piscina de 50 x 20 mts.,
está localizada junto ao conjunto Santo Antônio, dos banca-
rios, na região alta do Mandaqui. Recebau o nome de Capitão
Gastão Moutinho, como uma homenagem da cidade de Sao
Paulo ao ex-comandante da Fragata Camaquã, que faleceu em
pleno exercício da função em alto mar.

A diretora da escola, professora Eny César Nicolli, íoi alvo
de varias homenagens da população do conjunto dos banca-
rios, que através das crianças, fazia chegar o seu respeito
pela mestra. Dezenas de buquês de flores e corbelias, foram
ofertadas à professora Eny, que durante vários anos, lecionou

o primário a mais de 3.000 crianças, num cômodo situado nos
fundos de um hospital.

Ontem, o .prefeito Paulo Maluf realizou o sonho de d.a
Eny, e hoje, as 20 salas de aulas já estão recebendo as crian-
ças do Mandaqui com sua alegre gritaria contagiante. Em
local altamente saudável, cercada de gigantescas arvores, a
Escola Gastão Moutinho está situada na encosta de um morro
onde existe uma cascata.

Representando o comandante do VI Distrito Naval, se fez
presente o chefe do Estado Maior do escritório da Marinha
na canital paulista. capitão-de-Mar-e-Guerra, Paulo Henschel
Martins que disse da importância para sua arma, o fato de um
estabelecimento educacional da capital receber o nome de um
herói da Marinha. '-O ex-capitão-de-fragata Gastão Moutinho,
para mim que o conheci em vida, íoi sem duvida alguma, um
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dos mais brilhantes oficiais da Marinha do Brasil. Parabenizo
o senhor prefeito pela escolha de seu nome, pois as crianças,
sempre ocuparam no coração de Gastão, um lugar de desta-
que em sua vida".

Além do chefe do Estado Maior do VI Distrito Naval, se
faziam presentes no local, as seguintes autoridades: major
aviador Manoel Amorim da Força Aérea Brasileira, que esta-
va representando o major brigadeiro José Vaz da Silva; dr.
Paulo Natanael, coordenador do Ensino Básico do Estado de
São Paulo; secretario da Educação do Município, Paulo Zing;
deputado Ary Silva; deputado Danilo Sampaio e outras auto-
ridades, além de um pelotão de fuzileiros navais e outro de
marinheiros que acompanhavam o capitão Henschel.

O menino Douglas Teixeira Souto, aluno da escola, foi
encarregado de falar em nome dos alunos, o que fez dirigin-
do ao prefeito os agradecimentos de seus colegas, pais e mes-
três pela construção da Escola Capitão Gastão Moutinho. No
lado de fora, uma banda mirim do Externato AEC de Sao
Caetano, fazia evoluções com uma baliza de cinco anos cha-
mando a atenção dos presentes.
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APARTAMEIW
LINDENBERG-J. AMÉRICA

VENDE-SE, EM
CONSTRUÇÃO

Fino acabamento, 4 dormitórios, 2 garagens
etc. Mais informações com MONTEIRO pelo
fone: 239-0286. Horário comercial.

STIVAL
r

VEJA COMO
FÁCIL COMP

o Você paga em até 24 meses
o Você compra todo para a família toda
o Não é preciso fiador
o Você tem crédito na hora
o Vá correndo na EXPOSIÇÃO participar do

FESTIVAL DO CREDIÚRIO, antes que acabe
alWwiM^^^^^BB^^B^BaamaiaWi^Sl^^^-^i^M^liy '¦ *^3B ~~~Jflli

Bl%< "Vf'" w*N > ¥* Mi wWmw~ 1$ÉÉÍÍIW IW mwUBk WmwÈÊ"' wmsÊm1HQ üfl • ÍA fia- Ué&sBf w^WmtèWÊ mWWM H^ ÍT iffltt F* - **^à mm " *«ís5SUM K';^* mm mh. v sa' mm m% WBm
uVL J P*! B '-•¦ BB - * \üà JMBr .b
1*1 mW'Wm\ IIP W\ II A-H^HA *9B&* ^Wv B . 1» ^ §11

wT' V y'$mVwÊ WtÍL M Gravata de seda pura, corto italiano, mais larga, H
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esporte de «AN I LI NA»,' solado de couro Malhas p/ o inverno de legítimo Pralon, vários 
|
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ÉÍÍIÍIIICompre em qualquer uma das lojas EXPOSIÇÃO:
Brás, Belém, Lapa, Penha, Dom José,
S. Bento, Patriarca, Santo Amaro, Santo André,
São Bernardo, Pinheiros e Vila Maria

^*r m p«Patriarca - aberta todas as noites até 10 horas
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Estivador
distribuía

NESTE CASO, PODE
• •

0 VICIO
SANTOS, 2 (Da Sucursal) — Valendo-se de

sua condição de estivador, Francisco Augusto, ca-
sado, de 51 anos, natural de Santos, tinha facilita-
dos os seus contatos com os tripulantes de navios
de bandeira argentina, para adquirir ampolas de
"Pervitin", psicotropico fabricad onaquela republica
do sul e, que, ultimamente, vem sendo largamente
consumido pelos viciados freqüentadores dos bares
e buates das 'bocas' do 'lixo' e do 'luxo', no bair-
ro de Paquetá, próximo ao cais do porto.

Entretanto, hoje, pela madrugada, após varias
observações os policiais do 4.o Distrito prende-
ram no centro da cidade a mundana Maria Morgah,
18 anos, que tinha varias ampolas de "pervitin",
compradas de Francisco Augusto e escondidas no
interior de uma peça intima. No 4.o DP ela con-
tou de quem as havia adquirido, sendo apreendida
em seu quarto, na Rua Brás Cubas, 37, a seringa
hipodermica, que usava para injetar o tóxico na
veia.

Outras mundanas, Neuza Nunes, de 32 anos e
Dirce Rodrigues, de 24 anos, também foram pre-
sas, apreendendo-se mais ampolas. Igualmente,
contaram que as compraram do estivador.

Novas diligencias se seguiram e Francisco
Augusto acabou também sendo agarrado. Condu-
zia no bolso de seu blusão, um punhado de ampo-
Ias e a importância de 333,50 e seis dólares ameri-
canos, que correspondia a venda do produto, até
aquela hora da madrugada — três horas — pouco
menos de 100 ampolas. As atividades do trafican-
te, através do depoimento daquelas mulheres con-
sideradas viciadas, e, as diligências necessárias à
sua captura, para tirá-lo de circulação, foram de
maneira clara, relatadas no auto de prisão em fia-
grante, pelo escrivão Edmir Carmo Rabello, e presi-
dido pelo delegado Adalberto Dias de Almeida.

TER HAVIDO CRIME
Um caso de suicídio ocorrido na tarde de sabá-

do, foi recebido com cautela por parte dos agentes
do 3ó.o Distrito Policial. A vitima, foi o radioama-
dor de prefixo PY2-DUH, João Fernandes Coutinho
Filho, de 29 anos, solteiro, residente na rua Dr. Rai-
mundo de Brito, 42 na Aclimação. A testemunha do

gesto tresloucado, foi o também radioamador Rober-
to Keller, em cuja residência à rua Baltazar Lisboa,
143, o fato ocorreu.

Quando a Policia chegou no local, foi informada

pela única testemunha que seu amigo havia prati-
cado suicídio. Entretanto, esta -historia não foi de

pronto aceita. A vitima, parecia ter mais do que uma

perfuração na cabeça, provocada por tiros. Este fato,
também foi notado pelo perito do Instituto de Poli-
cia Técnica, o qual disse que iria examinar mais
acuradamente o cadáver.

UMA VERSÃO
Às primeiras horas da tarde de sábado, João

Fernandes Coutinho Filho, foi visitar seu amigo Ro-
berto Keller. O primeiro, para não chegar de mãos
vazias na casa do outro, comprou-lhe de presente
umas escovas para limpar armas, João, sabia que Ro-

berto possuía um revolver "Colt", calibre "38 .

Assim que chegou à casa da rua Baltazar Lisboa,

João entregou o presente à Roberto. Nesse instante,
João pediu para ver a arma do amigo, para saber se

es escovas serviam. O outro'ponderou, dizendo que
agradecia o presente. E mesmo que as escovas nao

servissem, as recebia com prazer. João tanto insistiu

que Roberto acabou por ir buscar o revolver no arma-

rio. Como a arma estivesse carregada, o rapaz se

preparava para descarregá-la, ocasião em que o visi-

tante falou que ele não precisava tomar tanta caute-

Ia. Ele, queria apenas ver o revolver.
Esta historia, Roberto Keller contou à Policia.

Disse que o amigo com a arma nas mãos, suicidou-
se.

O corpo da vitima, estava caido junto a uma
cama, sendo que sua cabeça estava quase sob o mo-
vel. O revolver ficará sobre a cama.

Apenas o exame a ser feito pelo perito do IPT

poderá apontar se João Fernandes Coutinho Filho de
fato suicidou-se ou foi assassinado. Isto porque, di-
ficilmente uma pessoa pode matar-se, efetuando dois
disparos de revolver na cabeça.

ALUGA-SE:
Você precisa espaço?
Bem no centro da cidade?
Em prédio aberto dia e noite?

Temos ainda alguns salões loca-
• lizados no l.o e 2.o andares, em

prédio de fino acabamento, na
Rua 7 de Abril, servido por 4
elevadores de alta velocidade.
Salões amplos.

Tratar com QUEIROZ & BIERRENBACH S/A
— Imóveis e Administração — Rua 7 de
Abril 59 - 1.° andar - Fone 35-8141.

(Sind. Creci n.° 860).

<•¦¦'.'¦ •

7' feridos m colisão
Sete pessoas receberam ferimentos num cho-

que de veículos ocorrido ontem, às sete horas, no
cruzamento das ruas Mesquita e Basilio da Cunha,
na Aclimação. Nesse local, o carro particular da
placa 54.73.31, guiado por Roberval João de Oli-
veira, morador na Travessa Major Freire, 32, e
que rodava pela primeira das via citadas, colidiu
com uma perua Kombi, de chapa 15.01.32, diri-
gida pelo seu proprietário José Rodrigues Júnior,
de 41 anos, casado, domiciliado na rua Gino, 11,
em Vila Formosa, que depois, bateu contra a mu-

reta da residência situada no numero 653, da Rua
Basilio da Cunha. Além de José Rodrigues Júnior,
ficaram feridos, sua esposa, Adriana Rodrigues, de
40 anos, seus filhos Edson, de 16 anos; Edgard, de
15 anos; Edna de 11 anos, Edith, de seis, e Fran-
cisco Luiz Garcia, de 52 anos, solteiro, morador na
rua 5, Prédio 12 na Vila Carrão, igualmente ocupan-
te da perua. Foram eles medicados no PS do Hos-
pitai Municipal, onde ficou internada Adriana Ro-
drigues.

M

Otário*

SEJAMOS
PRÁTICOS.

PROCURAR
IMÓVEIS

ENOS
DIÁRIOS.

_ __ *-

JAVEM
CLASSIFICADOS
POR BAIRROS.

Diário da Noite
sextas-feiras

DiariodeS. Paulo
domingos

EXPLORAVA MENINOS
Mauro Florencio da Silva, de 21

anos, residente na rua Santo Afonso, s!n.,
na Vila Missionário, resolveu ganhar
dinheiro sem fazer força. Dizendo-se fis-
cal da Prefeitura, abordava garotos que
catam ferro velho na rua e obrigava-os
a dar-lhe certa importância por sema-
na, Caso eles não fizessem o que pedia,
teriam seus carrinhos apreendidos e não
mais poderiam trabalhar. Os garotos,
com receio de ficar sem os objetos que

apanhavam, passaram a dar dinheiro
para Mauro Florencio, Entretanto, um
dos meninos, cansados de pagar a "taxa
de proteção" àquele homem, resolveu
denunciá-lo à policia. Os agentes do 15.o
Distrito Policial, que receberam a quei-
xa, foram atrás do falso fiscal e o deli-
veram na avenida Moaci, defronte ao
numero 1.390. Ele estava naquele local
à espera de uns meninos que iam dar-lhe
dinheiro.

MORTE 110 SALÃO
Com um taco de bilhar, Jurandir Cor-

reia Lima, de 26 anos solteiro, residente
na avenida Deputado Emilio Carlos, 608,
matou, às 22 horas de sábado, José Car-
doso Fontana, de 21 anos, solteiro, mora-
dor na rua Sebastião de Moraes, 266, no
bairro do Limão. O crime, ocorreu no
interior de um bar na avenida Celestino
Bourroul, 934.

Enqusnto a vitima era socorrida ainda
com vida, o matador empreendia fuga.
Dada a gravidade do ferimento, José
Cardoso, faleceu quando era medicado no

Hospital das Clinicas. O delegado Ru-
bens Holtz, do 40.o Distrito, juntamente
com seus auxiliares, saiu no encalço do
criminoso, acabando por detê-lo em sua
moradia.

José Cardoso Fontana e Jurandir
Correia Lima, trabalhavam na firma
"TAT", da avenida Celestino Bourroul,
278. O primeiro, diariamente ofendia seu
companheiro de trabalho, fazendo-o às
vezes ser motivos de troças por parte dos
demais companheiros.

"DIA DO
PAPAI"

é também dia do Vovô.
Não se esqueça que"prá frente" ou conser-
vador, Vovô e Papai
têm na Casa José Silva
presentes úteis e visto-
sos, lindas camisas, bia-
zers, gravatas e echarps
coloridas, novidades em
chinelos e calçados mo-
demos.

Visite a Exposição
do Exercito, no

Ibirapuera, de 21
a 25 de agosto, e

saiba quem somos

"MORTO"

ESTAVA PRESO
RIO, 2 (Sucursal) — O fazendeiro José

Pereira Viana, que foi dado por morto durante
36 horas, e quase foi sepultado, está preso no
xadrez do 4.o Distrito Policial de Niterói, à es-
pera de que os policiais encontrem maneira de
enquadra-lo no Código Penal, "por ter brincado
com um assunto muito sério"

Ontem o fazendeiro prestou depoimento:
tremia muito, afirmava estar com medo de "mor-
rer realmente", e disse que sua falsa morte teve
propósito comercial: queria desenvolver seu co-
mércio em legumes e tornar-se mais popular,

Mataram colega
e foram dormir

Eles eram três colegas que trabalhavam na A
molição de pequenas moradias situadas num terre-.
da av. Santo Amaro, 2639. Mas apesar de cole5;
não eram bons amigos e de vez enquando discute'

por qualquer motivo, principalmente se estive$s;.
embriagados o que acontecia com muita frequen;.
Ivanil de Oliveira, de 30 anos, solteiro, preto; j."
Gomes da Silva, de 29 anos, solteiro, preto, e >,-;.
Bina Gesteira, de 29 anos, solteiro, preto, formav.
o trio que residia naquele local, em casebres vil
nhos.

Na noite de sexta-feira eles beberem baste,--,
nos botecos do bairro e passaram a discutir s=.
qualquer motivo. Tomaram o caminho des séuscJ
sebres com a intenção de dormir. Mas as provocí
ções entre eles não paravam e ganhou maior vulto]
momento em que pretenderam ao mesmo ter;
usar uma torneira do quintal. E partiram pere j
briga. Jair e João atacaram a socos e pontapés j
Ivanil que por seu lado procurava se defender. .
briga estava desigual, mas, mesmo assim Jair ojJ
nhou um porrete do chão e vibrou vários golpe; ¦¦

cabeça de Ivanil, que tombou ao solo.

DORMIAM
Após derrubarem Ivanil os outros dois, corrd

tamente bebedos, foram dormir. Eram 22,30 ho-]
de segunda-feira. Mas, pessoas que ouviram os;.
tos tiveram o cuidado de avisar a Policia da E
Delegacia onde se encontrava de serviço o delep
Antônio Sucupira que juntamente com o inveslit
dor Milton e o escrivão Newton foram ver o que'
nha acontecido. E depararam cem o cadáver ;
Ivanil todo coberto de sangue. Minutos depois !:<
lizaram os criminosos em seus casebres. Eles c;
miam, profundamente.

-__
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Matou mulher que amava !
O 3.o sargento PM, João Francisco dos Sc- ;

tos. sábado, por volta das 12 horas, no largo à;
Pinheiros, prendeu o pintor César Pio. de 26 qk ;
solteiro, residente na habitação coletiva da ru j
Butantã, 606, o qual, conforme noticiamos, r< ¦
manhã de sexta-feira ultima, a golpes de fo:- !
matou sua ex-namorada Luisa Helena Fregufc j
de 17 anos, solteira, moradora na rua Butanlc;{
606, onde ocorreu o delito. O criminoso, que nc:;
esboçou nenhuma reação, foi conduzido a prese- ;
ça do delegado Rubens Prestes da Fonsecc, é.
paltnão no 14.o DP, que mandou recolhe-io ::'.
xadrez, à disposição do seu colega Jacir Core:- ¦
ni, que está presidindo o inquérito. Ao ser inter- J
rogado naquela dependência policial, César F:;
contou que entre ele e Luisa existia um romanu |
mas, que foi logo desfeito, por imposição dos :':¦}
miliares da moça, os quais achavam que ele tm
um vagabundo. Na manhã de sábado — di"! *
— ao pretender reconciliar-se com Luisa, foi rf |
p_!idc. Diante disso, lançou mão de uma (:• j
ce, que levava num saco de estopa, com a çdoI :
vibrou três golpes na cabeça. Praticado o dr: i
para não ser preso, abandonou o local e na is- >
nhã de sábado, quando retornava à sua residr- 

',

cia, para apanhar alguns pertences, foi preso, •

c7?p_uratlos em pleno assalto
Investigadores da equip» 4, da RONE, chefiaM ,

pelo delegado Rubens Neiva Camargo, na noitítij
sábado, quando realizavam uma "batida" no Pare.! ;
D. Pedro II, prenderam em flagrante os ladrões.::; I
Eugênio Moreira, de 33 anos, solteiro, Odalio Per:
de 20 anos, solteiro e Paulo Roberto Vieira, deli
anos, solteiro, todos sem residência fixa, no mcmrj
to em que, armados de facas e canivetes, assaltavrí
o comerciante Waldemar Vieira da Rocha, de 371'~-
casado, residente na rua Haddock Lobo, 5, bairro:'.
Vila Gustavo, despojando-o da importância de 32 c'--
zeiros.

cozinheiro assassinado
SANTOS, 2 (Sucursal) — No interior da Pc-

nificadora America, à rua Júlio Conceição, v
ontem, às ultimas horas da tarde, o socio-propíis-
tario do estabelecimento, Diomar Jaglieri, r»
dente à rua São Luís, 44, Vila Nova, em Cubotc;
atirou contra um freguês, causando-lhe a morte

A vitima, José Serafim Filho, cozinheiro, à.
25 anos, natural de Campo do Brito, Estado <jj
Sergipe, que recebeu o balaço na região abdor-
nol, chegou a ser transportada ao Pronto Socor-
Municipal, mas ali chegou morto. As autoridac=:
dc 2.o DP, de Santos, realizaram as primeiras c-
ligencias e abriram inquérito. Diomar consegi*
se evadir.

: :""•

;¦
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salvo por milagre
Wilson Piedade Vieira tem 26 anos, é solteiroj

«omerciario e reside à rua Duilio, 631. Sexta-feira1
noite, com seu carro "Volks", chapa BG-35-76, res;-'
veu passear com a namorada, residente na rua tí'.|
nistro Rocha Azevedo. Depois do passeio rumou p^
ra aquela rua e parou o carro nas proximidades ojl
numero 1.088. Combinava com ela o passeio que k*
riam no sábado e já estava prestes a se despec'|
quando surgiram três assaltantes.

Um dos ladrões, de revolver em punho, obrig?s|_
o casal a abandonar o veiculo e tomou assento i"::J
carro para fugir. Foi quando, num ímpeto cie eortf
gem, o comerciado Wilson Piedade, resolveu enfr«r'|
tar a situação. Lançou-se contra o assaltante tentar-1
do tirá-lo do automóvel. Este apontou a arma ?i!!'wL
o peito do comerciado, e acionou duas ve:es o 9!';|
tilho.

Por verdadeiro milagre Wilson Piedade náo niof-J|
reu. Embora picotada, a cápsula não detonou. E:,|
entrou em luta com o ladrão enquanto sua namora-aj
da gritava por socorro. Os outros dois assaltantüifl
ficaram dando tiros para o ar. Mas havia uma tesíf.H
munha que tinha assistido àquele assalto, o transeur-jp
te João Rocha dos Santos, que não perdera tenW
avisando logo a autoridade do 4,o Distrito Policia'
tendo ainda ocasião de voltar ao local para ajoclsfI
a vitima. Quando a balburdia ganhava proporções p
chegaram os policiais Silvio Beterti e Paulo Barbou!
que prenderam um dos" atacantes, removendo-o pafi§
a delegacia, sendo autuado em flagrante. Tratava--"'
de Nelson Corrêa Melo, de 21 anos, solteiro, reside"-
te na rua Taquari, 851, Mooca. Seus companheiro»
conseguiram fugir e são conhecidos apenas p«!cl
nomes de Hélio e Tininho.

F«L_^_ ' ^ ^:'-.*. _#fc«H($c J» ., _.- ._ ¦„. 
.-.--. --, í. ,lv
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Todo nosso esforço para o presente certo está aí embaixo: -i
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U{.**/T"v< ¦. .-*'.. ¦.*-is"ii^-r-^*r~~~j>' ¦ Relógio Megalo. Aço Relógio New June. 17 rb.
inox. Calendário, C/ pul- Procedência suica.
seira. avista 69^00

AVISTA 47/90 ouempagtos.iguaisde 0,77

ou em paglos. Iguais de 4/6V

Barbeador Philishave. 3 escovas. Resistente,
leve e durável. Alta categoria.

AVISTA 89,00 ou em 15 pagamentos iguais de 0,74

'um Tuner para\

Relógio Royce. 17 rubis. Relógio Camy. 17 rubis
Suiço. Folheado.

AVISTA 75,00

1 ouempaglo!.iguaisda//UJ

Folhado, suiço.
À VISTA 99,00

ou em paglos,iguais de 7//U

Relógio Orient. Para homem; Em aço inox.
Automático,, calendário de dia e data. Pul-
seira original. Grande precisão.

Em pagamenlos iguais de 17/JO

Relógio Horosa. 25 rubis Relógio Mon Rêve. 17 rb.

automático, com calendá- Incabloc. Prova d'água.

rio. Grande precisão. * VI5TA 1 
^ 

5,°°

Em pagtos. iguais de 10,60 ouempagtos.iguais de 11,28

'í

I

¦ ¦ 
.. 

' 
.1

TV Portátil Baby Empire Jubileu. 31 cm. Fone
de ouvido e antena telescópica.

À VISTA 589,00 ou em pagtos. iguais de 29,40

Relógio Camy. Cromado. Relógio Orient. Aço, inox.

\ 17 rubis. Incabloc. Calendário,provad'água,
À VISTA 125,00 pulseira original.

ou em paglos.Iguoisde I//./3 Em pagtos, iguais de 1 -Í,Zu

mm • f f^Ni

Gravador Soundwaye. Cassete, transistori-
zado. Microfone com controle remoto.
AVISTA 468,00 ou em 10 pagamenlos sem acréscimo.

Relógio Orient. Submari-
no. 17 rubis. Mergulha
até 40 mts. Com pulseira.
£m paglos, iguais de 14,óf

Relógio Orient. Aço inox.
Calendário, prova da-

gua, pulseira original

Em paglos.iguais d» 1//VO

Relógio Orient*Submarino. Para homem. Relógio Orient. Aço inox. Relógio Orient..Aço inox 
' 

Poltrona Repouso. 3 posições. Em courvin liso

Aco inox., pulseira originai; Automático, com d pulseira original. Ca- Automático. Com calen- ou Fiorentino. ....

calendário de dia e data. lendário, dia e data. dário, dia è data AVISTA 225,00 ou em 20 pagtos. iguais de IO,UU

Em pagamentos iguais de 23,90 Em pagtos.iguais de 19,38 Em paglos. Iguais de ,19,38 ,

OFERTAS DE 13,00 ATÉ 38,00 À VISTA OFERTAS DE 5,00 ATÉ 9,00 POR MÊS I OFERTAS ACIMA DE 9,00 POR MÊS

|§£_ji: :IP4|
:c»=*~tí_~3&

Caixa cl 6 copos.
Para coquetel. Em-
balaçjem pi pre-
sente.

AVISTA 13,00

Pasta pi cavalhei-
.ros. Modelo- reu-
nião. Divisão em
couro.

' - AVISTA 13,50

ExtintorTrincar.500
gramas. Pintado.
Indispensável.

AVISTA 17,50

Isqueiro Monosport
Cromado. De luxo.
Presença Marcan-
te.

AVISTA 17,90

Ml» s? ti)) \_y;

v\fl *i* \' An! Wiil

Despertador "An.-

tique". Westclox.
Avista 49,90

ou em paglos.
iguais de 4,VU

Despertador Dia.
V/estdox. Várias
cores. Preciso.

AVISTA 21,90

Cinzeiro d pés
lbralus. Dourado.
Fino acabamento.

AVISTA 27,90

Jogo de Ferramen-
tas para ca.rros. 14

peças. Ideal para
Volks;

À VISTA 29,00

ChurrasqueiraGau-
chinha. Usada só-
bre qualquer fo-
gão.

AVISTA 29,50

i/f __ 
¦);

Violão Giannini.Ta-
manho médio.

À VISTA 55,00
ou 15 paglos. j- nr.

Iguais de 3/ZU

Rádio portátil Pi-
lotinho. 7 trans ist.'

X VISTA 59,00
ou 20 paglos. ç n #

iguais de J;*w

'.."¦¦=..:i'?'.;¦:'¦''". 
:
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Rádio Cabeceira
Transcoil. 3 faixas

avista 139,00
ou 20 paglos. q nj

iguais de 7,*•'

Kit Drill. 114 Black
Decker.

avista 199,00
ou 20 paglos, í a nn

iguais de lt,*v,

Auto Rádio Moto-
rádio. 3 faixas de
onda. ' ü nn

X VISTA 295,00
ou 20 paglos. íq -T(\

iguais de.l~,' v.

Estôjo pi viagem
cavalheiro. 14 pçs.

. AVISTA 77,90
OU 15 paglos. r j,n

iguais de W,"tW

Abat-Jour Denko'.
Super Lux. Novarte

X VISTA 79,90
ou 15 pagtos. í Afi

iguais de W,HU

Carretilha DehnJu-
nior. C/ catraca.

X VISTA 62,90
ou 15 pagtos. r qí

Iguais de 0,00

¦%3TÍ___$__>

Éfejf mm
Faca Gaúcha Zivi.
Lamina em aço inox.
Fino acabamento.

avista 31,50

Jogo Whisky 7 pe-
ças. Em cristalina
de 1.» qualidade.

X VISTA 33,50

Centro p/ escrito-
rio. Em courvin de
fino acabamento.

X vista 35,90

Conjunto' p/ fuman-
tes. Cinzeiro e ei-

garreira em aço
inox.

Xyista 37,90

i

I >// miw« J ;.J

Jogo de canetas
Sheaffer.folha-
das.

X vista 73,90
ou 15 pagtos.-r <jr

iguais d.t iAH

ra

«^^p

Barraca Lona Cam-

pestre. Impermeá-
vel.

X VISTA 330,00
ou 20 pagtos.«je nn

iguais de *^f7w

Câmara Fotográ-
fica Olympus Pen.

X vista 415,00
OU 20 pagtos. nr nn

iguais de ZO,OU

Gravador Crown-
corder.9001.K-7.

X vista 490,00
ou 2*pagtos. nn AQ

Iguais de ZT,1V/

GarrafadeWhisky
Sta. Catarina.

X vista 77,00
ou 15 paglos. Q Ó_

I8uaiid.O,OH

Rádio portátil Hi-
tachl. Importado.

X VISTA 89,00
ou 20 paglos. n * n

Iguais de 0,OÜ

B&áfl

'••'-;

Máquina de escre-
ver Olivetti. Lette-
ra. 22. Resistente.

Ém paglos. nn nn
iguais d»OI,XW

TV. Semp portátil
12". 31 cm.

X vista 665,00
ou7A paglos. ir oq

iguais de HJ,OV,

yLMMââ
Conjunto Stereò
Delta Regente. 110

220 v»
Xvísta 1.150,00

ou 20 pagtos. -jc 00
iguais de/ >flYr
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Um rapaz que ocupava o assento
vizinho ao do seqüestrador
viu-o levantar-se rapidamente,

gritando "Cuba", "Cuba",
"Cuba", com um revolver

e uma garraf inha nas mãos.
O gigantesco 

"Boeing" da
Pan American estava sendo
seqüestrado e desviado para
Cuba. Segundo um porta-voz

da companhia
é a primeira vez que um
avião dessa importância

foi seqüestrado.

ico. Foi desviado
SAN JUAN. Porto Rico, I (UM) — Um gigantes-

co avlüo boeing 747, com 871 passageiros a bordo, foi
desviado hoje a Havana, onde foi recebido pelo primei-
ro Ministro Fidel Castro e posteriormente continuou
«ua viagem a esta capital, a qual chegou sem maiores
inconvenientes.

O «Pirata Aéreo» descrito como um homem peque-
no, do aspecto latino-americano e d© uns 25 anos de
idade, foi a única pessoa que abandonou o enorme avião

quando aterrissou no aeroporto de Havana, às 05,31 ho-
ras de hoje.

15
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O Boeing, o primeiro de seu topo desviado a Ilha
comunista, havia saido do aeroporto internacional de
Kennedy, em Nova York, a 01,07 e sua tripulação foi
surpreendida pelo homem «muito parecido com. o Che
Guevora», sefrundo o comandante do avião, August
Watkins, por volta das 03,00 horas.

Dave Rodrigues, um rapaz de 17 anos que ocupou
um assento vizinho ao do «Pirata», que levava uma boi-
na com uma handeirola cubana, vi uquando êle repenti-
namente «pulou do seu assento e começou a gritar
«Cuba, Cuba», ao mesmo tempo em que mostrava um
revolver o uma garrafinha que, segundo disse, continha
nitroglicerina».

Uni responsável da empresa norte-americana
proprietárias do aparelho, a "Pan American World
Ainvays", havia declarado esta manhã que se trata-
va da primeira vez que um avião dessa importância
era objeto de um seqüestro acreo.

Imediatamente após o seqüestro, que, segundo
nm porta-voz da Administração Federal Aérea Nor-
te-Amerlcana ÍAFAN'), foi realizado por uma só pes-
soa quando o avião se encontrava a uma altitude de
mil metros em pleno Atlântico, o aparelho se dirigiu
para Cuba.

Aterrissou as 05,31 locais, sem Incidente algum,
no aeroporto José Marti de La Hahana, onde desem-
barrou o seqüestrador. Partiu lumo a Miami as
06,23 locais.

O capitão Augustus Watkins, comandante do
Boeing 747, havia Informado por radio, às 03,48 lo-
cais de hoje, qnc o seqüestro foi praticado por um
homem só, armado de um revolver e com pacote que,
segundo declaro no pirata do ar, continha explosivos.

Durante a escala de uma hora no aeroporto de
Havana, o capitão Watkins teve de manter ronstan-

| temente cm funcionamento um dos reatores do
I Boeing 747, por causa da ausência de equipamentos
^ especializados para fazer arrancar o avião.

Um porta-voz da AFAN havia manifestado alguns
temores quanto a decolagem do avião, porque o
Boeing 747 necesista, em algumas circunstancias de
geradores de grande poiencia para fazer arrancar
seus reatores, equipamentos que não existem no ac-
roporto da capital cubana.

AGORA NA ELETRO, QUALQUER MODELO
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Eu disse:
SEM ACRÉSCIMO!

Claro,
não é à-ioo que estamos

fazendo esta oferta.
E que estamos

comemorando 20 anos
em vendas de

máquinas de costura.
Se você perder esta chance,

vai .ter que esperar
mais 20 anos.
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Que tal este modelo?
NOVA ViGORELLI ALTA COSTURA -
Lançamento 70. Costura para frente
e para trás. Belíssimo móvel. Gabi-
nete com napa. Nas cores marfim
e imbuia. Modelo luxo.
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Em Belfast a luta

O sangue corre
na Irlanda

dividida entre
protestantes e
católicos. Mas

os soldados
ingleses só
conseguem

Impor tréguas
momentâneas

apesar dos gases
BELFAST, 2 (UPI) — As tropas britânicas em-

pregaram gases para por fim aos distúrbios que pela
terceira noile consecutiva agitaram a zona predomi-
nantemenle católica de New Road nesta cidade.

Um porta-voz do exercito disse que cerca de 50
pessoas se reuniram ao longo de New Lodge e come-
çaram a atirar garrafas e pedras contra as tropas,
quando estas ordenaram que se dispersassem. As for-
ças britânicas empregaram gases nauseantes quando
os manifestantes levantaram uma barricada no meio
de uma rua.

O incidente ocorreu perto da arca onde um ]o-
vem de 19 anos foi morto por um soldado durante as
desordens de sexta-feira.

Depois que as tropas recorreram aos gases lacn-
rhogeneos os manifestantes se retiraram às ruas ad-
jacentes. 

' 
Pouco antes da meia-noite (-0,0(1 horas de

Brasília) a calma ja havia voltado a imperar.
Mus uns minutos depois ocorriam novos inciden-

tes em outros setores da cidade. Na área católica de
Ardovne, na rua Crumlin, as tropas empregaram ga-
ses lacrimogêneos contra os alvorocadores que lança-
vam garrafas e pedras,

No subúrbio católico de Ballymurphy, uma pa-
trulha poliical que respondeu a um chamado telefõni-
co, caiu ao que parece numa emboscada. Ao dobrar
urría esquina, uma chuva de pedras caiu sobre os po-
liciais de ambos lados da rua onde se haviam colo-
cado os supostos autores do chamado.

"É óbvio que foi uma emboscada", disse um po-
licial. Não houve feridos no incidente. Tropas do
exercito britânico entraram mais tarde no setor, pou-
co depois que o automóvel dos patrulheiros conseguiu
fugir.

os soldados
britânicos que
tentam impor

a calma na
Irlanda estão

mais violentos
mas nem 03
gases e as

coronhas põem
fim à guerra

religiosa

lecensea

setores
Compareceram
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teste Ide 11 de ju
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Capitei.

Cada elassifie;
responsável por '

ciliosVe sortear;;
de de ontem. Os
terão inicio, cm te
sil, no dia primei
tembro. A seleçai
didatos foi rcali;
ISOP, da Fundar
lio Vargas e o c-
efetuado pela
IBGE- (Instituto
de Geografia e
tica);

- Na tardo dr i
3,700 recenscaclo
chamados pela o
classificação no
(ou subdistrito) c
dem, para sorteio
censltario. Dcpo
teado o setor, r
nm memorando
a Agencia onde c
rigir-so, rie .1 a 5 <
te, a {im de entre
alimentação e rei
trações.

Adotanclo-se ;
sistemática dos ex
tibularcs, esgotac
tores em cada D
subdistrito) cio i
os -recensoadores
foram chamados
dem geral cie cl,
a fim de sortearc
no Distrito rio :
rencia, cscolhii
aqueles nos qu
vagas;. Como í
Perdizes, onde
candidatos para

A primeira fa
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Brasil,, que de\
concluída em li
censo demogi-E
prosseguimento,
lizados os censi
ciai, industrial,
e de serviço.

0 JAPÃO LUT* PAM MAN

TÓQUIO, 2 (UPI) — Policiais do esquedrão rontra a
poluição atmosférica, protegidos com mascaras mediram
ontem a quantidade de monoxldo de carbono expelido pe-
los escapamentos de 487 automóveis e autuaram 200 moto-
ristas cujos carros lançavam uma quantidade desse pás
considerada perigosa para a saúde.

Ontem foi o primeiro dia da campanha movida pela
Prefeitura de Tóquio contra automóveis em mau estado, cm
conseqüência dos altos índices de poluição atmosférica ob-
servados atualmente.

A policia continuara fazendo vistorias cm cinco pontos
estratégicos da cidade. O motorista de todo carro que cx-
pelir mais de 5,5 por cento de monoxido de carbono será
intimado a repara-lo em prazo razoável. Todavia, quando
a emissão passar de novo por cento, o veiculo será apre-
endldo e somente voltara a circular depois de reparado.

A policia fixa decalque especial nos parabrisas dos
carros perigosos e os motoristas estarão sujeitos ao paga-
mento de uma multa equivalente a 376 cruzeiros e à perda
de sua carta se não recondicionarem os motores no prazo
fixado.

_
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A contaminação
do ar ainda
ameaça o Japão.
Os policiais
medem a

quantidade
de caborno nos
escapamentos
dos carros mas
as chaminés
continuam

poluindo a
atmosfera.

jnscriçõc
para o E
Jornaíis

0 chefe da aviação russa chega
ao Cairo durante um comiiate aéreo
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I>0 MUNICÍPIO
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Secretaria de Educação e Cultura
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ARTE E TÉCNICA DE ESCREVER BEM
Como se escreve em nossos dias?
As tendências do estilo moderno.

Qualidades estilísticas que se deve cultivar.
Como acentuar corretamente as palavras?
Quando se usa a crase?
A arte de escrever contos.
Como se escreve um diário, uma crônica?
A arte de escrever cartas.
A formação do estilo.
O escritor e o amor à Lingua Portuguesa.

Professor

)r. Germano Albino Lunges
17, 19, 21, 24

CAIRO, 2 (UPI-DN) — O marechal Katakhoov, coraar-
dante da Força Aci-ea Soviética, chegou ontem à noite, ao
Cairo, segundo informaram fontes militares. Os informai!-
tes não explicaram os motivos da visita.

O dirigente militar soviético foi recebido no aeroporl»
por Ali Sobri, assessor cio presidente Nasser para asfuntoi
aeronáuticos, e por Ali Bahdadi, comandante da Força
Aci-ea Egípcia,

Um avião israelense "Skynawlc" foi d-trrubado durante
um ataque contra posições militares egípcias na frente na
Canal ele Suez, anunciou hoje um porta-voz militar.

O porta-voz disse que "vários" aparelhos do Estado
israelense realizaram uma incursão contra objetivos ejnp-
cios nos setores setentrional, central e meridional do canal."Nossos sistemas de defesa dispararam contra a aviação
atacante e abateram um aparelho "Skyhawk" qu? foi visto
cair em chamas a leste de Deversoi (no extremo do Grana*
Lago Amargol". indicou o porta-voz.

O informante não disse quantos aviões israelenses to-
maram parte nos ataques nem quanto tempo duraram »
mesmos, As forças e?ipcias não sofreram baixas nrm p-;''-
das.
CUISK EM ISRAEL

Em Tel-Aviv dirigentes partidários expressaram, de-
pois que o gabinete decidiu aceitar em principio a m>c"a'
tiva norte-americana, que sua retirada d0 gabinete de 24
membros presidida pela primeiro-ministro Golda Meif
era inevitável. A Comissão central do partido realizara
amanha á noite uma reunião plenária para decidir sobre
o problema. O Partido Gahal rejeitou ontem á noite a
oferta qre lhe fez o governo de participar da comissão
ministerial, mas fontes políticas indicaram que o PartidoTrabalhista não perdeu ainda a esperança de poder evitaruma crise de governo.

O Partido Trabalhista confia particularmente nas
Versões de que as opiniõe.s do Partido Gahal estão divi-
üidas com respeito a sua retirada do governo, ao qual se
incorporou antes do inicio da guerra de 1967.A reuniãorealizada hoje pelo gabinete durou três horas e meia. se-
gundo informaram fontes políticas, que não forneceram
pormenores sobre a mesma. Acrescentaram, que. uma v«
que se rediia a resposta israelense, o embaixador em Ws-
shlngton, Yitzak Rabin. a entregará ao secretario de Es-
tado norte-americano, William Rcaers Israel espera ou"
o governo norte-americano transmita p documento ao se-
cretario-geral das Nações Unidas, U Trant

<As inscrições
níio Esso de Joi
1970 estarão ak
dja 30 de set
dendo concorre
níios apenas o;
que tenham sii
dbs entre 1 .o cl
d* 1969 a 31 de

] t^ ano.

|Ò diretor da
I l«ra de Petro

J _fe>rstmann, an
horriens de imt
publico em gci
tura das inseri*
do que a estrut
curso este ano,
rá em nada do:
riores. O venc
berá um prem
mil cruzeiros, a
passagem de i<
Nova Iorque r-
com 350 dolan
de custo.

3, 5, 7, 10, 12, 14,
Horário: 20 horas.

Dias:
de agosto.

Local: Biblioteca Municipal da Lapa
(Rua Catão, 611).

Inscrições: gratuitas, no local.

Patrocínio da Divisão de Bibliotecas do
Departamento de Cultura da Secretaria
de Educação e Cultura.
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EscniTomo contábil s. josê ltda. s/c.
comunica o falecimento de seu diretor

José Earrio Heritanáez
e convida os parentes e amigos para o enterro que se '

HOJE. às 12 horas, saindo o féretro do Hospital S. Crls
para o Cemitério da Vila Mariana.

REGULAM

Os -trabalhos
tês serão inseri
te remessa de i
da matéria, cor
veiculo que a cl
ta é'.local de
bem como, no
teriais não a
publicadas so
mo, uma decla
retbria do jorr
ta atestando a

Oi concorrei
remeter seus
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Relações Publ:
Branco, 120, si
dí, Janeiro —
com|, a indicaç
Esso de Jornal
tegoria a que
correr. Cada
POdis inscreve
trabalhos par;
goria. Os trai
gráficos devei
sléni do comp
Publicação, co
publicada. No
tosAi cores, a
verto ser em t
CO.i"*
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Ur E«liiipe,
jiomica e
Jtifica.
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||>sa Regioi
Fjnil cruzei]

ROI^O
A FAMÍLIA DO

Prof. NICOLA
açradcce, sensibilizada, R todos os que a conferi'
no doloroso transe por que passou e convida MUI
rentes e amigos para assistirem á missa de <«
que será celebrada AMANHA, terça-feira, ás S.30 li°:
na Igreja da Consolação.

Por mais esse ato de religião e amizade, *nted
damente agradece,
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vk" que íoi visto
tremo do Grande

es israelenses to-
•mpo duraram os
baixas n^m per*

expressaram, de-
irincipio a >n'c'0a,'
o gabinete de 24
stro Golda Meir
partido realizara
ara decidir sobre
ontem à noite}
ipar da comissão
m que o Partido
a de poder eviwr

ticularmente nas
Gabai estão divi-
verno, ao qual se
le 19G7.A reunião
horas e meia. se-

; não forneceram
am, que, uma vez
ibaixador em Wa-
secretario de Es"

Israel espera q"e
documento ao se-
rant.

reallr»
Hospital S. Cristóvão,

« ROlX<>
o, que a confortar"»

sou e convida ae"1 J^

S0 e amizade, •nlM10*'

j inscrições para o Pre-
|Esso rie Jornalismo de

estarão abertas até o
130 rie setembro, po-
po concorrer aos pre-

apenas os trabalhos
j tenham sirio publica-
[entre l.o rie setembro
106!) a 31 rie agosto cies-
¦no,

iiretor ria Esso Brasi-
de Petróleo, Walter

fstmann, anunciou aos
jiens de imprensa e ao
|lico em geral, a aber-

rias inscrições, dizen-
hue a estrutura do con-
pr> esto ano, não diferi-
pm nada rios anos ante-

;s, O vencedor recc-
um prêmio de cinco

cruzeiros, além de uma
agem de ida-e-volta a
a Iorque Pela VARIG
350 dólares de ajuda

custo.

iREGUliÀMENTOS

trabalhos concorren-
[serão inscritos median-
remessa de três recortes
[matéria, com o nome do
culo que a divulgou, da-

local de publicação,
como, no caso de ma-

não assinadas, ou
blicadas sob pseudoni-

uma declaração da di-
oria do jornal ou revis-
atestando a autoria.

Ps concorrentes deverão
peter seus trabalhos à
lociação Brasileira da
lações Publicas, av. Rio
pneo, 120, sala 1112, Rio
Janeiro — Guanabara,

a indicação Prêmio
|o rie Jornalismo e a ca-
|oria a que deverá con-

er. Cada concorrente
pe inscrever até três

jbalhos para cada cate-
tia. Os trabalhos íoto-
Micos deverão incluir,
|m rio comprovante de

dicação, copias da foto
plicada. No caso de fo-

_a cores, as copias de-
Tão ser em preto-e-bran-

|nformòü o diretor da
qun além do prêmio

llpr, sprão concedidos
Imios de categoria, no
lor rie riois mil cruzeiros,
Ta venceriores nas cate-
ps rie Reportagem, Fo"
Mia, Trabalho Espor-
¦°. Equipe, Informação
pnomica e Informação
Pntifica.
Serão_ concedidos tam-
fi três prêmios de Im-
psa Regional, no valor

mil cruzeiros cada um.

r. Nelson C. de Brito

CIRURGIA GERAL
GINECOLOGIA

lu? " tle Abril. 230 - 13 ondar. Das 16 às 18 horas.'e1-' 34-1525. Res. 81-3692.

GINÁSIO, CLÁSSICO OU CIENTIFICO (MESMO SEM GINÁSIO)
Exame," no Interior, Rio . Minas, sob regime Federal (que é mal fácil), de J em S meses, podendo eliminar as 5 matéria, do Ginásio .

., S do Colégio num ,6 exame. Orlcntacáo segura. CURSO DE MADUREZA PATRIARCA (há mal. d. 35 «no. diplomando geraçSes).

Autorizado pelo Governo, sob n.o 59. Rua Sâo Bento, 201 - Fone: 33-5539. Inicio d. nova, turma,, dia 10. Mensalidade. CH 40,00,

NOTÁVEL SOB TODOS OS ÂNGULOS
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Televisor Philco B-127
De mesa. A melhor ima-
gem. Som nítido. Sele-
for de canais de grande
sensibilidade. Novo cir-
cuito de áudio. Móvel
com desenho exclusivo,
super moderno, total-
mente em caviúna.(23")
59 cm.
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I 997,00
Pagtos. iguais de 69,95
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compre já o seu

PHILCO
de fama mundial pela qualidade!na

^l^-^odi^
Televisor Philco B-125. De mesa. 59 cm.
(23"). Modelo de alto luxo. Visão Tridl-
mensional.

Televisor Philco B-128. De mesa. Solid-
State. 59 cm. Imagem da mais alta qüali-
dade. Som de grande nitidez, Seletor de
canais altamente sensível.

¥//i"t tt _ , . \ jfjí K li li

Televisor Philco B-253. Portátil. Com
cabo de bateria e fone de ouvido. Total-
mente trànsistorizado. Funciona em 12,110
e 220 Wolts. Chassi frio. Fácil transporte.
(12"). 31 cm.

\JÍÍ
Televisor Philco B-197 CRM. 59 cm. O úni-
co televisor com contrô!ei remoto sem fio.
Você muda o canal tranqüilamente sem
sair da poltrona. \

Televisor Philco B-254. O primeiro tele-

visor portátil do Brasil dotado de tela

gigante. Som frontal. Várias cores. Ima-

aem super-nítida. (16"). 41 cm.

Televisor Philco B-126. De mesa. 59 cm.

Seletor de canais de grande sensibilidade.
Máxima tolerância à variações de volta-

gem.jma9em e som Per^e',os' •

é

ai boas ofertas da eletro convencem.
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serviço de água de Bauru:
i 43 milhões de litros por dia IShnulafbde Madure

IJÉí

A Estação de Tratamento c!é
Água «íe Bauru., juntamente
com a de Campinas, é a maior

do interior do Estado.

Capaz de suprir uma população de até
250 mil habitantes, está concluído o moderno
sistema de abastecimento de água de Bauru.
Êle atende não só às necessidades daquela
importante cidade da Noroeste como da pro-
pria região da Grande Bauru. Agora Bauru
tem condições para ampliar sua rede dis-
tribuidora.

Para tanto foram executadas lmportan-
tes obras como captação no rio Batalha. Es-
tação Elevatória e de Tratamento, adutora»
e obras complementares que custaram apro-
ximadamente 4 milhões de cruzeiros, dos
quais um milhão íoi financiado pelo Governo
Sodré através da Caixa Econômica do Es-
tado de São Paulo.

Todas essas obras serão inauguradas no
próximo dia 8 em cerimônia que deverá con-
tar com a presença do governador Sodré; do
ministro do Interior, general Costa Cavai-
canti — especialmente convidado —, do se-
cretário de Obras tio Estado, prof. Eduardo
Yassuda; do eng. Mário Trindade, presiden-
te do BNH; do superintendente do FESB,
ene. Benoit Almeida Victoretti, e outras su-
toritladcs.
43 MILHÕES DE LITROS TOR DTA

O secretario Yassuda informou que de-
pois de submetido a diversos testes durante
SIO dias. o novo sistema está apto a forne-
cer mais 500 litros de água por segundo (43
milhões de litros por dia», quantidade que
aumenta quatro vezes mais a capacidade do
antigo serviço de água de Bauru. Com a
conclusão dessas obras — prosseguiu aquele
titular — o Interior paulista recebe mais
uma notável colaboração no campo do sa-
neamento básico, graças à conjugação tle
esforços e recursos dos Governos Federal, Es-

tadual e Municipal. Aliás, a participação do
Governo neste importante melhoramento —
além do financiamento — foi intensa. A
Secretaria de Obras, por Intermédio de seus
principais órgãos técnicos, e o FESB — Fo-
mento Estadual de Saneamento Básico,
orientaram e fiscalizaram as obras, que vie-
ram solucionar antigo problema da Grande
Bauru.

Frise-se que sob a supervisão técnica do
FÉSB da Secretaria de Obras do Estado e
com financiamento quer da Caixa Econômica
Estadual, quer do convênio FESB-BNH-BA-
NESPA, o Governo Sodré está levando os be-
neficios do saneamento a mais de 200 cida-
des. As grandes cidades, como Campinas,
Limeira, Marília. Santos, Bauru. Presidente
Prudente, Araçatuba, Americana, Itapetinin-
ga. São Carlos e outras, já têm seus proble-
mas de água resolvidos ou cm fase final de
resolução durante a atual administração.
VELHO PROBLEMA

Até agora Bauru vinha sendo abastecida
pela antiga estação de tratamento,"com capa-
cidade nominal de 136 litros por segundo. No
início de 1967 o problema de abastecimento
de água da cidade era grave. Naquele ano
foi firmado o convênio que possibilitou a rea-
lização da obra, mediante conjugação de re-
cursos do Governo Federal (Ministério do
Interior) com os da Caixa Econômica do Es-
tado de São Paulo e da Prefeitura de Bali-
ru, totalizando Cr$ 3.997.000,00. t interes-
sante lembrar que a lei municipal autori-
/ando esse financiamento foi aprovada pela
Câmara de Bauru graças um pêlo do pró-
prio governdor Sodré, em uma de suas pri-
meiras visitas ao Interior já na qualidade de
governador do Estado.

CLASSIFICADOS
AUTOS

A EM^ÃQT)IÁRIA POR APENAS Cr$ 255,00
MEÍJSÀliSÍ INÉDITO EM SÃO PAULO!
tVOEKSPÒRDIA!
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'Você 
sentirá diariamente 3 emoção de ser contem- VEJA COMO: A)- Os lances perdedores são

"jpíiádo, com um Vol.l<s 1300 ''0" km por apenas Diariamente: devolvidos na hora
Gr$ 255,00 mensais. , 

„ , .
É,mais. poderá optar pelb VW Í6Q0, Karmann «Sorteio Geral B)- Seu carro usado vale como lance
Gnia.Kombi.ouVariant. .-. .Maior Lance C)-Sem reserva de domínio
Rigorosamente de acordo coma Resolução

:.67 dp Banco Central do Brasil. Não deixe para amanhã o que você poderá ganhar hoje.

fàçà já sua inscrição, ou peça a visita de,nosso representante BOA SORTE!
.J'é- y'

jF#m7\xRÈVENDEDOR 
' AUTORIZADO VOLKSWAGEN Mmtf

IMÓVEIS
CON8OLAÇÍO1109-
Sala, quarto, banheiro,'área com tanque - En-
trada Cr$ c 1.740,00.
Mensais Cri 306,00.
Corretores. à rua da
Consolação, 1109 - Org.
Leandro I.tda. - K. Sla.

.Tereza, 31 - 8." andar
- Fones: 32-2149 e
33-6685 - (Creci 792).

Exposição e plantão de vendas:
De 2'.? a1» 6.. feira até às 22 horas.
Sábados e domingos até às 18 horas.

Rua Maria Antórtla,.117/143:/.163...- .;;-. '
Tels.: 256-9882 - 257-1376 - 257-1373 :

256-8682 - 256-2548 - Sáb Paulo

ENTRADA Cr$ 2.350,00
Mensais Cr$ 390,00
Para um magnífico

lObr. em fase linal de
construção, no bairro
Granja Julieta, Santo
Amaro, Junto ao Labo-
ratorlo Squibb, rodea-
do de finas iesid:n-
cias, comercio, escolas,
ruas asfaltadas e arbo-
rizadas, com todos os
melhoramentos publi-
cos, feira a uma qua-
dft. Contém: Jard.,
entr. pi- auto, grande
living, copa-coz., con-
jogadas, enorme quin-
tal, boas depehd. da
empr., entr. lndepjn-
dente. Em cima — 2
bons dorm. e banh.
compl.. acabamento de
l.a. Ver para crer.
Ultimo* sobrados &
venda. Corretores dia-
riament* a rua- Bete,
SOO, alt. do n.o 748 da"av.' JoSo Carlos da Sil-
va Borges, trav.:de.«'fc:

.Joio' Dias n.o l.ÒGfJ
tSquIbb). Oiganltátá».

.Leandro Ltda.-ntia
. Sta.; Tereia, SI - — 8.o
\ànd.. Forie: 32-2149 «
|>ía.e885V-:(Stod. Crè-

ci 192).; .

AULAS E CURSOS

CURSO MÂCUNAIMA
MADUREZA

GINÁSIO « CLÁSSICO - CIENTIFICO EM 1 ANO

NOVAS TURMAS i 3-8-70 E 17-8-70
Rna Xavier do Toledo n.o 71, %.o andar, conjunto* 314/319, telefone 32-4046, São Paulo.

W
DIVERSOS

COMUNICADO
CONTAS DE

LUZ I>E 1909.

O POSTO 7 DE ABRIL está recebendo, paia troca, pelas
obrigações da Eletrobrás, as contas de luz referentes a
Iflfií). que entrarão no sorteio.
POSTO 7 DE ABRIL, Rua 7 de Abril, 105, 4.0, s/402-3.
Fone 37-09-49. Das 9 as 17 horas, Aos sábados das 9 i\s 12 h.

I. P. E. S. P.
LINDAS CASAS NOVAS

(ISOLADAS)
Com luz, água e esgoto do DAE. Prontas p|morar, cl 1 e 2 dorms., sala, coz., banheiro!
terraço, lavanderia, entrada pj auto, jardim,armários na cozinha è banheiro c box e cas-
colac. Prestações de CrÇ 220,92 e 201.09 sem
entrada. Informações na Feira de Imóveis do
IPESP, à rua Quirino de Andrade, 213, sobre-
loja, com corretor João Barreira ou no escri-
tório central à rua Senador Feijó 29 2 o an-
dar, sala 208 fS. Paulo). Ver: 

'r. 
Herculano

Duarte Ribas. *uz _ p0j

PERDIDOS í
ACHADOS

PERDEU-SE
Carteira modílo 19. per-tmtent» * Ellzabcth Bo-iftfiy.

Agostinho Itenoldi Jr.,
perdau Ccrt. Prop. autoVolks, M Motor BG313.938.

Tel.: 220-6138.

EMPREGADOS
PROCURADOS

VENDEDORES r.UU
BAIXADA SANTISTA

Precisamos para produ-tos motállcos de (ama,
jA conhecidas nn comer-
cio nacional, Dá-su pre-íorèncla para os que
possuem carro. Ótimas
comissões. Entrevistas
0/ Martins, R. Bardo deItapptininea. 120 - 1 oandar, CJ. 107.

Lojas na r. Florêncio de Abreu
Alugam-se lojas e sobre-lojas na rua Fio-
rencio de Abreu, com duas frentes, Tratar:
SAVOY IMOB. E ADM. LTDA. 'CRECl
14981. Rua Barão de Paranapiacaba, 24 —
7.o — 71 — fones: 32-0555 e 32-9334.

TROQUE SEU TV USARO
Por PHILCO "Solid State" portátil ou modelos dc
mesa luxo. Facilitamos os pagamentos. — CASA
BUONO — Av. Casper Libero, 4C5 — Fone; 227-4819.

Yisiie a Exposição do Exército, no

Ibirapuera, de 21 a 25 de agosto,

e saiba quem somos.

CASAS - VENDEM-SE

PRONTA ENTREGA — Novos e Vagos
Com ts ENTRADA de CrJ S.900 00 (Facilitada) e
prestações de Cr$ 398,00 (SEM MAIS NADA E SEM
PARCELAR INTERMEDIÁRIAS) vendemos aparta-
mentos contendo: 2 dormitórios, living, banheiro,
copa-cozlnlia < Área de serviço. TAMBÉM ACEÍ-
TAMOS CAIXAS, IPESP, FINANCIADORAS. VER
DIARIAMENTE:- Rua Capltío Pacheco Chn-
ves, 308 — ABO CARNEIRO — Rua Venccslati BrAs,
16 — lO.o andar e/104 — Fone: 36-8266. (Slndlcall-
*ado CF.ECI 30).

irCASAS DE PRAIA"
FRENTE PARA O MAR

ITANHAÉM
Sinal Cr$ 500,00

Prest. mensal Cr$ 200,00
PREÇO FIXO S/ JUROS E
S/ CORREÇÃO MONETÁRIA

BELÍSSIMAS CASAS — semi-isoladas, com
jardim e com luz e água encanada.
Aos sábados c domingos levamos os

interessados ao local.

J. R. COSTA (CRECI) 3452
R. Conselheiro Crispiniario, 105 — 4,o andar

Cj. 41 — Tel.: 34-9941.

ATENTE BEM PARA O NOVO CADERNO DO
DIÁRIO DE S. PAULO

AOS DOMINGOS. INTITULADO

JORNAL DE DOMINGO
VESTIBULARES - VIDA DE ARTISTAS - HORÓSCOPO - RESENHADA SEMANA — CINEMA — LITERATURA - PALAVRAS

CRUZADAS - ARTES PLÁSTICAS
émmma

"CASAS DE PRAIA"
FRENTE PARA O MAR

ITANHAÉM
Sinal M 500,00

Prest. mensal - (r$ 200,00
PREÇO FIXO S/ JUROS E
S/ CORREÇÃO MONETÁRIA

BELÍSSIMAS CASAS — semi-isoladas com
jardim e com fcuz e áfiiia encanada.

Aos sábados e domiiiRos levamos os
Interessados ao local.

J. R. COSTA (CRECI) 3452
R. Conselheiro Crispiniano, 105 — 4.o andar

Conj. 41 — Telefone: 34-9941.

MOVEIS USADOS
CòmpFam-s'è moveis.
Tratar c/ Ihara —
Fone: 28G-0330 -- p/
chamar.

CASAS
Spm entrada. Presta-
ç.io: Cr5 90,00 - Leo. 7
de Setembro, 51 - 5.0
andar - c). 511,

Português bina

b)
d
d)
e)
Há

O simulado de hoje foi preparado pelas
nrofessoras Joana Santoro e Acollna Mas-
fedido CURSO EVOLUÇÃO, sito à rua

Comendador Cantinho, 87/101. Penha Estas
ouestóes representam uma amostra dos exa

Se! simulados que estão sendo realizados na-

quele curso durante estaeemana Q^resulta
dos serão divulgados na ed ção de amanM.

Qual das palavras abaixo apresenta um
ditotiRo seguido de um hiato:
ni apuou

constituiu
instituiu
estréia
especiais .

,,„ somente uma palavra que apresenta
um ditongo nneal crescente:
a) cliapèitfinho
b) dispnéia
cl delinqüente
d) vitória
f*) cães
Somente uma palavra está separada cor-
retamente em sílabas:
a) obser-va-ção
b) se-gmen-to
c) ca-os
d) ca-i-eis
e) a-br-tra-lr
O que iiuer dizer: ALViSSABAS:
a) parabéns
b) gorjeta
ci notícia auspiciosa
d) prêmio a quem anuncia boa» nova»

e) referentes aos intestinos
Qual destas palavras está acentuada cor-
retamente:
a) eles crêem
bl eles lêem
c) êle mantém .
d) eles mantém
ei eles tem , .
Ha somente um grupo de palavras f.otai-
mente correto:
a) ovos. bênção, cadáver, dublo

órfão, bebivel, apaziguam, dublo -

tábua, risíveis, estratégia, bebivel
benção, híbrido, ovos ôvo _

. . híbrido estratégia, átrio, cutls
Testes tipo associação:

o termo sublinhado *:
nl objeto direto
b) objeto indireto ,
c) complemento nominal
di objeto direto preposlclonndo
ei predicatlvo

T Isto me aexad» bastante
í Muitos soldados ficavam Insepultos pelo

caminho.
Amara a ambos Igualmente .. .

10 Devemos ter confiança em nossos mestres.
II Todos, os alunos são bons, mns prefiro es-

peclalmente a este.
"Roga a Deus. que teu* anos eneiu-to»,
que tão endo de cá me leve a ver-te
Quão cedo de meus olhos te levou".

(Camõesl
Coloque:
a) uava a oração principal
b) para a oração final
e) para a oração proporcional
d) para a oração objetiva direta
e) paru a oração adjetiva

Ü Roga a Deus
13 que teu anos encurtou
U que tão cedo de cá me levs
15 a vor-te

N-enlmln » M ,

b)
cl
dl
e)

lfi quão rrdo de tiipiu olhos t* leroii
17 cn<nl distes adjptlvos pátrios p?;j

reto:
ai Três Corações — Trlcordlano
b) Batávla — hierosolimüano
e) Belém (Pará) — belenonp'»
d) Belém (Judéi?) beloniiía
e> Cmácla — Croata
Dê ns funções do que
gulntcs alternativas:
a) advérbio
bi conjunção causai
e.) ronlunção aditiva
ei N.B.A.

18 C?ue bpla você está!
19 Ao professor que não no nliino m;-J

ensinar
7Ci Nem que apanhasse, êle nfio ¦ a.baihi.1
21 Deixe que pu faço
7.2 Pedro não velo, p que viet.-» nada • J

resolvido
23 Encontrei-a trlstonha. Encontrei.» |rJ

nho
Temos aqui. respectivamente:
a) 2 objetos indiretos
b) objeto direto e complemento jgg
e> predicativo do objeto e do sujeiiõ
dl predicativo do sujeito e do obíev
c> predicativo do objeto o rio kuw-,

24 Há unia frase que não apresenta
de crase:
a) vejo-o A distancia
h) ns vezes deixava á etnia nula p
ri n todas as mágoas, sucedem-s;

grlas¦ ri) fui á noite, á casa de Amélia
e) estudou a produção, comparou-al

p h provável.
De acordo com as alternativas, tlm
que n se:
a) pronome reflexivo
b) lndiee de Indetermlnação rfn i-J
r) partícula ápassivadora pessoal
d> pronome reciproco
e) realce

25 Crê-se totalmente na história
26 Corrigem-se os vicies
27 A mãe, sorria-se contente
28 Sabemos/que não tem fundamento a a|

ça (2) de/que os amuletos afastara j
malefícios./
As orações 2 e 3 são. respectivampej.

al obietiva direta e indireta
bi subjetiva p objetiva indireta
r) subjetiva e c. nominal
di objetiva direta e c. nominal
e) coordenada explicativa e objeÜTii

direta
Ti "Deus, ó Dens! Quando a morte ala:

roube.
Ganhe uiri momento o que perderamíd
Saiba morrer o que viver não soube". ¦

i Boaj
yue tipos de figuras de pensamento2
preontrados:
a) antítese e ironia
h) hipérbole e antítese
e) apóstrofe e antítese
d) idiotismo e liipérbato
ei ironia e antite.se

iti Em qual destas orações há um írrt)
colocação pronominal:
«) Deus te abençoe, meu filho
b) encontramos o dinheiro que rp:'.'
ri se se plantar, tudo dará a terra
d) Isto faz-se assim
e) com calma, tudo se resolve.

». \

Mais água para São Vie li
O problema da falta de água em

S. Vicente, deverá ser solucionado mui-
to breve, segundo anunciou o secretário
de Obras do Estado, professor Eduardo
Yassuda.

Aquela região litorânea necessita
atualmente 180 litros de água por se-
gundo, e dispõe apenas de 120. As obras
do novo abastecimento de água de São
Vicente, orçadas em 9 milhões de cruzei-
ros, deverão cobrir aquele cleficit logo
no seu primeiro estágio, quando fome-

cera 275 litros por segundo. Ao térmi-
no das obras, a adução total passará a
850 litros por segundo, e estará direta-
mente vinculada ao plano de abasteci-
mento global para a Baixada Santista,
elaborado pelo governo Sodré, por inter-
médio da Secretaria de Obras do Esta-
do.

O plano prevê a expansão íi
plicação da capacidade da Estação
Tratamento dc Água, localizada!
Cubatão. do 1.00 para 2.00 litros poit
gundo. Daquela estação partira s i
adutora que levará água para Sãri
cente, cujas obras deverão ser f-
gues até janeiro do próximo uno. St
três quilômetros de tubos de 501)" .
metros, desde o quilômetro finco ca' •
Anchieta (sentido Santos-São ViM
alé a Estação Elevatória (boosterl,!
Jardim Giiaçu, em São Vicente.

Esta elevatória recalcará a lii
para três reservatórios — tambéfOj
fase de concorrência — que a te!-j
siònárão através dos 180 quilômetro
redes distribuidoras, cm fase rie act;"
da instalação.

¦

DDD AMPLIA SERV
INTERURBANO 01

>¦;'*' "'*
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O que é DDD? O sistema DDD (dis-
cágem direta à distancia) permite a exe-
cução de chamadas telefônicas interur-
banas por processo automático, som au-
xilio da telefonista. Do seu próprio apa-
relho, o assinante disca diretamente pn-
ra o assinante desejado em outra cida-
de, de forma análoga a uma chamada lo-
cal.

A introdução desse serviço apresen-
ia a vantagem da redução do tempo mi-
nimo taxávcl para um minuto. No sis-
tema convencional, o tempo mínimo la-
xável é dc 3 minutos.

A CTB não tem ainda dados oficiais
concretos da melhoria observada no seu
serviço interurbano, após a introdução
do serviço DDD nas suas estações com o
prefixo inicial "2", que são as únicas que
já estão em serviço. O sr. Milton Ts'o-
gueira Galon,' do Serviço de Relações
Publicas da CTB. falando aos "Diários
Associados" declarou que a coiiccssion:'--
ria está reunindo dados para os primei-
ros seis meses dc serviço de discagem
direta nas linhas cm serviço, para de-
pois divulgar dados oficiais. Todavia,
pode adiantar que já se observa notável
incremento nas ligações interurbanas pe-

In processo DDD, para os Estado!»
Guanabara e Rio Grande rio Sul, P-í
palmente, O volume dc ligações cnW
Estados de São Paulo e da Guar*
ocupa o primeiro lugar, seguido dasW
eões para o Estado do Rio <"'«"*
Sul.

CÓDIGO NACIONAL
As principais cidades do fa!;-J

breve, estarão servidas pelo si.*
DDD. Códigos numéricos -
dos códigos nacionais — furam crli;
pnra identificar cada área que abra'
uma rede local ou um grupamento
redes locais integradas. Para os qt|ei_
da não anotaram os códigos nacií
já estabelecidos nqui vai a relação."
prindo acrescentar que em São P*
apenas se podem fazer ligações
cesso DDD somente pela:
prefixo inicial "2": São Paulo
nacional 001; Rio de Janeiro
nacional 021: Curitiba —¦ cod
nal 0412 e Porto Alegre
cional 0512. Essas cidades tem
digo nacional para pedido dc injoB
ções simplesmente a saber: £ "'"'.¦

011121; Rio de Janeiro — 021121: ^
íiba — 041121 e P. Alegre, o'1'--1

staçoeM
— copa

-
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Varíola: vacinação 2.i-fsira
Hoje, domingo, equipes vacinadoras

da Secretaria da Saude. utilizando pisto-
Ias "ped-é-jct" estarão vacinando nas
feiras livres dos distritos de Sto. Amaro
e Lapa. Varias são as feiras no Distrito
de Sto. Amaro, tais como nos bairros de
Campo Limpo, Tàbpão e outros, enqunn-
to quo no Distrito da Lapa será na gran-
de feira da rua Coriolano. A Secretaria
da Saude. lem om mira facilitar as donas
de casa e as empregadas domesticas que
nssim cm uma chance de se vacinarem
sem precisar ir a um Centro dc Saude ou
procurar as equipes volantes que se cn-
contram na cidade vacinando.

Informações obtidas na sede do Ser-
viço de Variola, adiantou que hoje será o
ultimo domingo que essa vacinação cm
feiras será realizada, pois como é dc co-
nhecimento geral a vacinação contra va-
riola em termos de campanha termina no
din 31 do mês de agosto em curso.

VACINAÇÃO DE CASA EM CASA
Foi a reportagem informada que a

partir dc amanhã, segunda-feira, a Secrc-

taria da Saude. no que será a ultima i
rie vacinação contra a varíola 'ia .;
lal, iniciará uma chamada de "rescal
de casa em casa. Com 24 equipe5 w
tes, distribuídas rapidamente por ''
médio de viaturas a Secretaria cqmf
às oito Horas de segunda-feira. vaciW
de casa cm casa. Os vacinadores »¦
rão em todas ns portas, ainda que •]
em residências onde todos ou quiw
dos hnjnm sido vacinados. Haverá
pre alguma nu muitas residências^
uma ou mais de uma pessoa não K
logrado se vacinar. Tem portanto. :
vacinação de rescaldo, como o nontf,
dica e objetivo de vacinar todos qua ,
por motivos diversos tenham deixa*'
(ornara vacina conlra a terrível mo|*
que o Brasil pretende erradicar

GR,
TE.
par

AVI
l.«P
23 M

v
dia 30 do corrente, espera n Scctetarin
Saude vacinnr cerca de 6.500.000 r
soas em todo o Eslado de S. Pnuly
pnra tanto é necessário que a poPul
co'"bore, apresentando-se aos vãcii
res onde quer
cionando.

que eles estejam :¦
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^MANTA PARAHYBA "ACRILAN LUXO" - Grande variedade de padrões
I e cores modernas. Presente útil.

MINI

SOLTEIRO

| VIOLÃO "REI" - Em imb.ia, com Bi*' _TÍ___fcr^__i
%u iü:,,ÜC'K;S' lustrado na cór natural, HT ^dll^k 4

| com filetes na boca. Tam. médio. m ill | 4|

| im.  Cr$ 54,00 • f 
*JX 

j
^ !.• PAGAMENTO DESDE CrS 3,00 ¦L^^r-^H
B 23MEMSftLIDBDES DESDE CrS 3,40 ij.^M

.¦feira I

Tb

I
¦

í,

ESTÔJO COM 4 CINZEIROS - Em
cristal importado da Tchecoslovó-
quia. Em 4 lindas tonalidades.

M H/50

JOGO PARA WHISKY - 7 peças.
Cristal importado da Alemanha.

«v,s.«.... (lr$ 189,00
OU Cr$ 18,54 POR MÊS

CANECA PARA CHOPP "CRISTO-

FOLLI" - Em prata 90.

m 19,50

para o dia
do Papai
ofereça presentes

POLTRONA REPOUSO COM BANQUETA - Esfofamenlo em^esp.ma
selecionada, com revestimento de courvin fiorentino. Várias cores.

AVISTA... Cr$ 195,00
l.o PAGAMENTO DESDE Cr$ 10,00

23 MENSALIDADES DESDE .'•.'.. Cr$ 12,40
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Cl'? 45/70 OU Cr$ 4,91 POR M.S

U^ 8///O OU CrS 9,32 POR MÊS

9/// O OU CrS 11,38 POR MÊS

aproveite a
grande venda
da indústria

AUTO RÁDIO "COLARADJ"' * Mo-
dêlo luxo. De 6 e 12 volts. Alto fa-
lante de 6". Garantia e assistência
técnica permanente.

126,00
1- PAGAMENTO DESDE CrS 7,00
23 MENSALIDADES DESDE CiS 8,00

GRÁTIS: INSTALAÇÃO.

Kodak ' >-~*_=4i:53_S_^i
f^SlÊHm)_^

AMPLIFICADOR ESTEREOFÔNICO
"DELTA" - 2 caixas acústicas e to-
ca-discos, _»%_»%«% #V/Mv„,i. w 998,00
l.a PAGAMENTO DESDE CiS 10,00

'23 MENSALIDADES DESDE ...-CiS 58,90

_s ''í___L_if?77

CONJUNTO KODAK INSTAMATIC
25 - Trava contra dupla exposição.
Flash cub com baterias e um filme
colorido. ____. ____
R VISTA  W 99,00
1.- PAGAMENTO DESDE CrS 5,00

23 MENSALIDADES DESDE CiS 8,40

GRAVADOR "ORAL" MINI CASSE-
TE. - Original.Transistori.ado. Ideal
para estudantes.

A VISTA  W 159,00
I.' PAGAMENTO DESDE: CrS 8,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$10,20

TUEPORTÁTIl PHILCO (12") 31 CM

AV,sTA Cri 820,00
1.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 9,10

23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 48,40

GRÁTIS: 1 RELÓGIO DE PULSO,suíço, anti-magnético.

T.V. Ul AP0LL0 23 - (23") 59 CENTÍMETROS
AVISTA Cr$ 1.020,00

1.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 10,20

23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 50,80

AQUECEDOR DE AMBIENTE "LO-

RENZETTI".. _ . _^_- -.^
avista  Cr$ 27,90
1.- PAGAMENTO DESDE CiS 2,00
23 MENSALIDADES DESDE CiS 1,90

MÁQUINA. DE ESCREVER "ERIKA

40" - Semi-portátil, fila bicolor e
estencil. Controle de toque'e tabu-
lador, com eslôjo. 5> anos de ga-
ranlia. Assistência técnica perma-
nenle. Procedência alemã.

AVISTA.... M 799,00
!.• PAGAMENTO DESDE CiS 40,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 50,60

-lis**
.«¦¦ —-——'T-Ti

TV

CADEIRA DE BALANÇO - Estrutura
de imbuia selecionada, em palhi-
nha, tipo austríaco.

i]r$ 210,00
1.- PAGAMENTO DESDE  CrS 11,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 13,30

Gs»«-wi_P iií#Í#sBI-__—_

PH

RÁDIO "PHILCO" - 3 faixas. Total-
mente transistorizado. A pilha. Em

íte Cr$ 150,00
).• PAGAMENTO DESDE CrS 8,00
23 MENSALIDADES DESDE CiS 9,50

Ro-omcM)
ROLOMAG -APARELHO PARA
EXERCÍCIOS - Com apenas 1 mi-
nuto por dia tira a flacidez abdo-
minai. Fortalece os músculos peito-
rais e dorsais. Um produto Hering.

Cr$ 24,90

FURADEIRA "BLACK & DECKER".
Elétrica, modelo U100 - 110 volts.
2.000 R.P.M. Procedência americana.

a vista  Cr$ 97,00
„• PAGAMENTO DESDE  CiS 5,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 6,20

ESTÁ ABERTO TODOS AS NOITES (ATE 22 HORAS)
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MALUF ATEND RES NA REGIONAL DA PE
A Dartlr de amanha, os moradores da Regional Penha

que desejem construir não mais precisarão se deslocar até
.centro da cidade para procurar o Departamento de Arqui-
tetura. da rua Formosa. Isto porque terá Início a descen-
tralização do setor de aprovação de plantas, que passarão _
ser 

"toadas diretamente pela Administração Regional do
bairro Este é o primeiro passo para estender a medida *s
demais Regionais.-segundo anunciou o prefeito Paulo MaluI
em seu despacho de sábado.

EFICÁCIA

A primeira comissão atendida pelo prefeito, na Escola
Municipal João Pinheiro, onde foi instalada toda a máquina
administrativa do Município, desde às 7 horas da manha,
deixou o Gabinete manifestando contentamento, após aplau-
dir demoradamente o chefe do Executivo. Eram 50 pessoas
representando 25.000 habitantes da Cidade Patriarca, ao la-
do do Jardim Trina. Velhos moradores do local, alguns lia
15 anos informavam que cm toda a área nao há um sA bl-
ro de luz" Desprovidas de iluminação publica, as ruas do
bairro se transformam em palco de as.altos permanentes
Apelava, a comissão, para que a Prefeitura cuidasse de e -
tender até ali a rede de iluminação publica. O sr. Paulo
Maluf quis saber mais. Conversou com os presentes e fina-
lizou por afirmar-lhes categoricamente: "De hoje a oito
meses, os senhores terão todas as suas ruas ilmninadas . Fo»
quando espoucou a calorosa salva de palmas, dos humilde,
moradores da Cidade Patriarca, surpresos com a facilidade
com que obtiveram a benfeitoria tão longamente aguardada;
Outros pedidos foram apresentados. Pedidos modestos, de
asfaltamènto de telefone publico, a cimentação de uma qua-
dra de vollev, um salão para a reunião de Jovens etc. O
prefeito ouvindo, examinando, despachando favoravelmente.

Com a mesma atenção e interesse foi atendida, em se-
euida a delegação da Sociedade Amigos de Burgo Paulis-
ta e Vilas Unidas, composta de apenas quatro membros. Era
mais um despacho de bairro, o oitavo, desde que a atual Ad-
ministração Municipal descentralizou os seus trabalhos, des-
locando-se quinzenalmente para o encontro dç povo çm seu
próprio bairro, visando possibilitar-lhe um contato mais fácil
e a decisão mais ráDida dos seus problemas, numa nova di-
namica adotada e que vem provando ser eficaz.

INICIATIVA .ADIA

A Sociedade Amigos de Vila Ri- ao reivindicar um Cen-
tro Educacional e obter um campo de futebol e uma quadra
cimentada para vôlei e bola ao cesto, classificou a modahda-
de de despachos como "a mais bela e sadia iniciativa".

Perto de 70 entidades foram atendidas em audiências
qeu se prolongaram até a noite, solicitando as mais diversas
providencias, como foi o caso da Ca-a da Cultura Afro-Bra-
sileira que pediu a instalação, em terreno da Prefeitura, de
um galpão destinado à promoção de atividades educativas,
culturais e recreativas, dirigidas e.pecialmnete a crianças e
adolescentes. Nessa petição, o prefeito despachou: Instalar
o galpão e aprcveitá-lo para a campanha do MOBRAL —
Movimento Brasileiro de Alfnbetização — e cursos de especla-
Hzação". O prefeito assinou muitas autorizações.

Escola Municipal para o Jardim Gonzaga; "playground"

para a obra social da paróquia de Santo Onofre; outro na
Vila União; Posto de Puericultura, também na Vila União, a
fim de atender a uma população operária de vinte mil tra-
balhadores; via de comunicação entre Burgo Paulista e as Vi-
Ias União e São Francisco, com o prolongamento da rua Pira-
r-tcaba em seus dois sentidos: doação de material usado, d?
demolição para a construção de um salão de diversões às
crianças de Burgo Paulista e Vilas Unidas; construção de ga-
leria no córrego do Tatuapé até o rio Tietê, a íim de evitar

inundações; ligação Esperança-Penha-Tatuapé, margean-
do o córrego Rincão, através de avenida, o que proporciona-
rá maior facilidade ao tráfego; ajardinamento e colocação
de bancos na praça São Paulo ponto central da Vila Umao;
nr>ca de esportes para Vila Esperança; urgente limpeza da
eaíeria- Pronto-Socorro para o Jardim Nordeste; providen-
cias junto à firma que iniciou e interrompeu as obras de pa-
vlmentaçãò das ruas Ttapipoca, Acre do Jardim e Artur Al-
vim- transporte para o instrumental do Centro Cultural da
Penha- solução para que seia melhorado o atendimento das
linhas'de ônibus da Vila Ré e do Jardim Nordeste; guias e
sarjetas, iluminação e crecres.

A tudo o prefeito examinava, autorizando de imediato
àlBiihs pedidos, mandando estudar outros pelos órgãos cor-
•espondentes. Até uma cancha de "bocha" foi autorizada pa-
ia a Sociedade Amigos de Vila Esperança. Mas determinou,
também ârborizaçãò, come o caso de solicitação do Rotary.pa-
o lar°o São José do Maranhão, no Tatuapé. e largo do Rosário,
ra Penha: lisação da rua Agostinho da Mota cem a rua Qua-
tro na Chácara Califórnia: canalização do córrego Mae de
Deiis Paisagens elevadas para pedestres, na rua Tuiuti. so-
bre os trilhos da Central do Brasil, e rua Mello Freire e para
a rua Vilela foram solicitadas, bem como a construção de
mercado municipal nas proximidades da rua Tijuco Preto, e
ponte sóbre o córrego Tatuapé. na altura da rua Ulisses Cruz.

MAIS ASFALTO

Mais de cem ruas da Zona Leste foram incluídas, por
determinação do prefeito Paulo Maluf, no plano prioritário
de pavimentação deste ano, em atendimento as numerosas
reivindicações que lhe foram feitas ontem nesse sentido e
encaminhadas à Coordenação das Administrações Regionais.
Igualmente as reivlndições referentes à iluminação e ins-
talação de guias e sarjetas, formuladas pelas sociedades de
amigos de bairro, foram despachadas favoravelmente pelo
prefeito, juntamente com dois pedidos para a construção de
pontes: uma sobre o córrego do Tiquatira e outra sóbre o
córrego que corta o Jardim Gonzaga.

Cidade Patriarca, Cangaiba, Jardim Nordeste, Vila Belo
Horizonte, Engenheiro Goulart, Vila Silvia, Vila União, Vila
Rui Barbosa, Vila Ré e Jardim São Nicolau são apenas ai-
guns dos muitos bairros beneficiados com autorizações do
prefeito para execução de melhoramentos.

Outras regiões da Zona Leste serão igualmente atendi-
das, após o estudo de suas reivindicações pois, como o pró-
prio prefeito Paulo Maluf salientou, nenhum pedido dos mo-
radores de bairros deixará de ser atendido, desde que reflita
os interesses da coletividade.

MAIS DUAS CRECI1ES

O Lions Clube de Tatuapé e a Paroquia de N. Senhora
ds Fátima, de Jardim Popular, solicitaram a construção de
uma creche, para atender as mães que trabalham fora do lar
em varias pequenas industrias nas localidades de Vila Car-
rão, Vila Santa Isabel, Vila Califórnia e Vila Santo Estevão,
alem de uma segunda creche, no Jardim Popular.

Ambos os pedidos foram encaminhados à Secretaria do
Bem-Estar Social. A solicitação formulada para atender va-
rias vilas, feita por intermédio do Lions de Tatuapé, rece-
beu despacho favorável do prefeito que autorizou a constru-
ção, para funcionamento em convênio com aquele clube de
serviço. O segundo está sendo objeto de estudos da SEBES,
q-ue irá se manifestar sobre o assunto dentro de dias.

MERCADO DA PENHA
Na Secretaria de Abastecimento a procura de informa-

ções relativas às feiras e ao novo mercado distrital, que fi-
cará pronto até o fim do ano, na avenida Gabrlela Mistral
com a Estrada de Cangaiba, foi muito grande.

O sr. Amedeu Papa, titular da posta de Turismo e Fo-
mento, que responde pelo expediente da Secretaria de Abas-
tecimento, em companhia de técnicos e assistentes, visitou
as obras do Mercado. Situado em terreno de 25 mil metros
quadrados, com 7.050 metros quadrados construídos, o novo
Mercado da Prefeitura disporá de grande-área destinada a
comercialização, a estacionamento, frigorífico, ent_epos.o e
uma fabrica de gelo. E* uma obra magnífica e atendera to-
da a região Leste da CaDital.

Disporá de boxes para pescado, açougues, empórios, tior-
tifruticola, frios e laticínios, utilidades domesticas, floncui-
tura, uma lanchonete, pássaros e peixes ornamentais, uma
agencia de banco, telefone publico e outros serviços que aten-
dam às necessidades dos consumidores. . ¦ ¦

O frigorifico terá 6 câmaras, com capacidade total ae
500 toneladas. Duas caixas de água disporão de um total de
250 mil litros.

FEIRA

O sr Amedeu Papa aproveitou, também, o ensejo para
percorrer a feira da rua General Sócrates. Constatou algu-
mas irregularidades, existência de marr.teiros e um fiscal
que nâo lavra multas há mais de 8 meses.

O secretário prometeu tomar medidas imediatas sobre o
que constatou e dar andamento aos planos traçados pelo ex-
titular da pasta de Abastecimento, sr. Vespasiano Consigno,
que objetivam dotar a cidade de ampla e moderna rede de
mercados e feiras modernas.
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Sears

ESTAS OFERTAS
REPRESENTAM:

Fabulosas economias!

O melhor do mais amplo e
selecionado sortimento!

Qualidade garantida
por este nome: Sears!
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A Secretaria do Interior está solicitando a todo. n ::> e só a Porti
feitos municipais, a máxima colaboração para o prepam 
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opinião publica em relação ao VIII Recenseame-mo Gfijjjj^jjg ^a ^:do Brasil, que terá inicio no próximo mês de setembro. está. claro qi
O titular da pasta, Tibirlçá Botelho, participou ria :::-:-estão ,no p

lação da Comissão Censitaria Regional, criada p. va !5£' tllians, Sant
liar a Fundação IBGE — Instituto Brasileiro de Gms-aM1 e Palmeiras
Estatísticas e reitera os apelos que vem fazendo nas R-
niões de Prefeitos, em varias cidades do Interior. Etn-Cairir

. . que 6 Inlcri
Este recenseamento abrangerá os casos con- = }<¦¦ ¦¦¦' 0 titulo do

gráficos — população e habitação, agropecuár;o. i!l''!:'::no. ArPontee dos serviços. Devido sua complexidade operacional °::,orinfwn rim.censeamento é feito de dez em dez anos. porem, ' ? !Jcs„ t„
o primeiro a abranger múltiplos setores. Em vi.-',-, oi-r- oao uorge e
secretario Tibiriçá Botelho, ressaltou a imporiam .i e '¦' U_na|;seman;
cessidadç de todo o cidadão brasileiro colaborar c : n :';'SaO*piaulinos
balho. E isto principalmente no Interior, poif os ¦¦ ¦¦'- : Ç.',no8;,.èstarerr
letados terão importância na distribuição das q:-' ¦¦-' i!queÒ tricol
tributos Federais aos Estados e Municípios, para ,; ;rí," ciadol comtos de desenvolvimento e expansão, para a instalação de '¦¦ «<ciàs«£coi> „
vos serviços públicos e para a iniciativa privada, ni.';.;.mo.:ò'Corin

go :.próxim<
contas, com
as_sim, o íir
não ; valeu
Claro que s

Rec6nseam®uY;i
no Interior.

secretario •____

coliboraçãi

do de possibilitar um planejamento dos seus empicc
tos sem riscos.

De
Cr$ 23,50

Economize 30°/o
De corte e caimento perfeitos, para

o máximo conforto. Indeformável, de
impressionante durabilidade e de fácil

conservação. Colarinho plastificado,
punhos reversíveis. Cores: bege, rosa,

azul e branca. Tamanhos: de 36 a 43.

abefiia
dá títulos

i

de

Sears Vende Qualidade!
Satisfação garantida ou
seu dinheiro de volta!

Paraíso Água Branca Shopping Conter Iguatemí Santos
Praça Oswaldo Cruz Av Antártica, 380 Av. Brigadeiro Faria Lima, uot Campinas
Tels.: 33-6151 - 33-44" Tels.: 6$-6m - 6y6i)iTel: 282-3611 Sto. André-

Trinta e seis normalistas receberão o titulo &
Cidadã Benemérita de Piratininga, cidade do in}c;
rior paulista, pela participação na Comissão Munici'
pai do MOBRAL — Movimento Brasileiro de Alíaoe"
tização.

Foi a forma que o prefeito José Carlos Soaif--
daquela cidade, encontrou para retribuir o trabalfl0 jdas estudantes .jue já iniciaram ali os trabalhos pe'a
alfabotização nacional, eom o levantamento do nui"cr0_
de analfabetos existentes nos bairros e vilas da c1'
dade.

As moças, alunas do Colégio Estadual e Esco.a
Normal Eduardo Velho Filho, estão se preparando',
criando as condições para as atividades a serem "^
sencadeàdas no dia 8 de setembro, cm âmbito n*'
cional, pelo minislro Jarbas Passarinho, através d-
MOBRAL; que visa à erradicação total do áhaltãbc:
lismo no Brasil. O prereito afirmou que em sua C
dado. a alfabetizac-ão será feita nos vários bairr**
t-endo por salas de aulas, barracões e garagens P-"oXIJ
mos aos núcleos onde haja maior incidência de anal»?'
betos. A comissão municipal quo o prefeito instai"'"
é composta de pessoal altamente ligado ao ensino, co-
mo professores, diretores e normalistas. Para as der
pesas iniciais, já foi reservada, também, parle da re-
ceita da Prefeitura, proveniente da quota do Fundo
de Participação dos Municípios.

Oulras cidades também já comunicaram à Coof'j
denação Estadual do MOBRAL, a instalação de *»?']
comissões municipais. Entre elas: Botucalu, São Jca
da Boa Vista, e Araçatuba.

'•¦¦'-: 
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ROUPfllO-Tergal
Dropgal, modelo
Goldon Ten, com
seis botões.

RQUPAIO-Tergal
verão, modelo
Silver Ten, com 4

W \ botões.
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CONJUNTO DU-PAPAI

BLAZER-Blazer
em malha de
Polyester
Texturizado,

CmÇilESPORIE-
Tergal texturizado,
sem pregas.

lAMISfl ESPORTE - Malha Po. CAMISA ESPORÍE Malha Cry. LENÇO - Em cambraia com tolè
lyfll. Vários modelos. lor a Dralon. Mangas longas. a mão.

29, É 45, só 2
. S6

\ V .'"¦.«¦„"¦,; \'

;iHI0 ¦ Em legitimo Box-Calf. ADOIOADURAS - Douradas
ja prateadas,í3jSó Só

COLOHIA- Fina colônia em
embalagem da luxo.

Só
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CAMISA SOCIAL - Tergal. Co- CAMISA SOCIAL ¦ Tergal fanta- GRAVATA, - De crochêt de seda.
larinho plastificado. sia. Colarinho plastificado. An

só 19, sôM So1^
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SAPATO ESPORTE ¦ Llgitimo MEIA • Helanca. Baguete dese- MALETA 00? - Legitimo Courvin
mocassino tubular. m^ nhado. «¦.«.- • R*í
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DA UQUIDÁÇÃQ

ráfRI-CAMPEA

só 19,

RÁDIO
SAMURAI

1 faixa de onda.
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BARBEADOR - Philips Phiiisha-
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ABERTA DIARIAMENTE ATÉ ÀS 10 H DA NOITE. INCLUSIVE SÁBADO VÉSPERA DO DIA DU-PAPAI
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Segunda-feira, 3 de agosto de 7970

DE
NA

DA

CORINTIANS -
Ado, Mendes,
Ditão, Luiz

Carlos e
Miranda;

Suingue e Tião;
Paulo Borges,
Ivair, Celio e

Lima.

TUDO 
quanto se disse que poderia

haver, de sensação, de dramati-
cidade, de emoção, acabou ha-

vendo, até em dose maior, nesse gran-
de Corintians e Santos, que rendeu
Cr$ 305.485. Um jogo cheio, um espe-
taculo nervoso, "elétrico", uma expio-
são continua, entremeado de chapéus,
cie jóias e lances agudos, de objetivi-
dade, que não deixaram a assistência
um instante quieta, tranqüila ou mes-
mo certa de alguma coisa.

Prova disso foi o final. Dois mi-
mitos. Dois minutos apenas, que amca-

çaram a reviravolta da partida, que
permitiram ou exigiram ainda mais
"suspenso" e, depois, num contragol-
pe" também já inesperado, a volta ao
"status quo" anterior, a remediação de
uma injustiça, para muitos, a ducha de
água gelada, para outros que haviam
começado a gritar uma vitoria que por
sua vez já não esperavam.

Santos e Corintians fizeram um
coquetel de deixar tonto qualquer
"torcedor". O Santos, no primeiro
tempo, esteve uma avalanche. Quase
arrasador, com Pele em tarde de gran-
cie disposição, formando uma dupla
miúda, "incendiada", com Douglas, jun-
to a uma floresta de pernas de corin-
tianos, enquanto, na esquerda, Edu era
um "saci" inseguravel, fazendo Meti-
des "comer fogo".

O Corintians chegou a ficar quase
elétWzadò, mesmo porque agüentava
toda a carga atrás, onde Ado quase não
podia sair do chão, tal a sucessão de
lances arriscados, que ele precisava
conjurar de qualquer maneira, com
beleza ou não, com segurança ou não.
Na frente, o alvinegro do Parque São

Jorge não se "fincava". Faltava ainda,
à linha de avantes, um apoio mais se-
guro, mais constante, que não existia
porque Suingue estava perdido e Tião
se via envolvido irremediavelmente,
quer pelo fôlego extraordinário do "fi-
ninho" Lima, correndo como nos seus
melhores tempos, quer pelos "desgar-
res" de Clodoaldo, homem teoricamen-
te de defesa, mas que em avanços es-

poradicos, dava ainda uma outra alter-
nativa de jogo para Pélé, quando o
"rei" ficava abrindo lances em leque,

para "enfiar" seus companheiros. Num
desses lances", Lima saiu pela esquerda,
marcou. Quando se pensava que o pri-
meiro tempo acabaria com a vanta-
geni, o outro Lima, do meio da rua,
põe no canto de Joel. Estava tudo igual.
a segunda fase. O Santos não agüenta
o mesmo ritmo. O Corintians sobe e,
ao gol que Clodô perde, aos seis mi-
nutos, Ivair retruca, perdendo outro,
aos nove. Aos 37, começa uma ava-
lancha ainda maior de emoções. É o
jorro, a corrida de gritos e de concre-
iizações que não se firmam. Rildo faz
penal em Paulo Borges, o juiz Aldo
Oviedo não dá. A "torcida" grita. Aos
41, Pele faz gol, põe a mão, não vale,
a "torcida" grita. Aos 44, Ivair desvia
na corrida um chute de Paulo Borges,
a "torcida" grita. Aos 45, Pele (o que
não gosta mesmo do Corintians), não
permite que o jogo termine com a vi-
tona do adversário, faz um gol que só
ele pode fazer. 2 a 2. A "torcida" grita.
A "torcida" gritou sempre, no choque
sensacional, que não teve vencedor. 90
minutos de briga, de garra, de intran-
sigencia e, principalmente, de inespe-
rado. Um "jogão".
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Djalma Dias

Marcai eRiU.
Clodoaldo;

Lima; Manon
Maria, Dougli*.

Pele e Edu,

tomo
jetnru»

pois
LO BO
LOU O• ma»
OXOV
INTHL
NUNC

O "HC
PAULC
EMPÜ,

NA SA
DE 11 i
I, TECi

MAS A

ALELl
los gai
rtica.
O Pai

'laío;;o
amcnic.
ade pc

A FAr
primcii

Bniuitos i
,«S potenci
ínpís está i

í O ME1'." mais v
sidencia, pi
muito feliz.
pelo meu a
o Santos! I
thians gani:

^ CELIC¦ vendo
a,lenha" n
quando Pa
dentro da ;
geiro tem
rinthians..

8 
0 sa;
RA RI

NO. esta:
TEM, SAL
UM TAL

Q O "P/
* do eu

novsky. J
Nunca vi
o Corinthi
do seu tin

10 CLO:
temp

¦eu favor.
melhor, qi
que é isse
preto" nã'
TE, no tir

t
M

<L

Wadih me chateou
Vatii Helu entrou nos vestiários do Corintians e

ainda nervoso, falou a Ivair:
Se você tivesse tido expediente o gol de em-

pate não sairia. Nosso time, depois da virada, não sou-
be catimbar o jogo. Agora, eles é que tremem contra a
gente. Os papeis estão invertidos c o pênalti no Paulo
Borges, damos dc quebra para eles. Pena que não sou-
bemos catimbar. Mais 200 réis de experiência...

Ivair ficou aborrecido e num canto não negou:
Corri, lutei, me esforcei e entrei em campo

depois dc um teste, mostrando que quero colaborar.
Não acho que tive culpa no gol deles. O destino c que'já tinha escrito o dois a dois. Não comecei ontem a
jogar e não sou nenhum bobo. Quando o juiz marcou
o impedimento, corri, embromei e larguei a bola no
pau da bandeira. Não vou adivinhar que o Ramos ia
pegar a bola. Estou chateado rom essa conversa do
presidente e não me sinto culpado.

O Ado, goleiro alvinegro, procurava os repórteres
para dizer:

No gol do Pele, ele usou a mão, outra vez. Per-
guntem aos fotógrafos que ainda estavam atrás do meu
gol. Eles viram e confirmaram. Tentei reclamar mas
não houve jeito.

Paulo Borges, na súmula foi o autor do segunda
gol do Corintians, mas o Ivair é que foi seu autor.

Realmente o "Sabiá" é que empurrou a bola
para o gol. Foi uma pena o juiz não marcar o pcnaltido Rildo em mim. Ele me segurou e me derrubou. Fa-
lo no segundo lance, porque no primeiro, que fui tra-
vado, a jogada era normal.

Mendes, uma avenida no time do Corintians, quisfalar pouco:
O Edu é um grande jogador e fiquei sem mui.-

ta cobertura, além de ter sempre o Lima sobrando lá
pelo meu setor.

0 gol 1.040
Pele, o homem que faz gols, quantos gols já fez?

Exatamente 1037. Êle mesmo está na expectativa do seu
gol 1040, quando receberá homenagem da Rádio Tupi.
No Corinthians, ontem, êle féz um, c agora faltam três
para completar a contagem que lhe dará um prêmio cs-
pecial. Domingo o Santos jogará com o São Paulo. Dia
12 contra a Ferroviária e dia 16 contra a Ponte. Num
desses jogos poderá acontecer o gol 1040. Depois que êle
féz o milésimo, a sua história como artilheiro se escreve
assim:

1001 — Z|12 — Penarolj 1002 — 6;12 — Velcz Sars-
íiled; 1003 — 11|12 — Pcfiarol; 1004 — 17]12 — Seleção
de Minas; 1005 — 10 1 — Coritiba; 100G — 1G|1 — Bocca
.Tuniors; 1007 — 21 1 — Colo Colo; 1008 — 21,1 — Uni-
versidade do Peru; — 1009 — 24! 1 — Universidade do
peru; — 1010 — 30|1 — Universidade do Chile; 1011 —
30|1 — Universidade do Chile; 1012 _ 4 2 — America
do México; — 1013 — 4 3 — America do México; 1014 —
4 2 — America do México; 1015 — 7j2 — Univcrsidad
Católica — Chile; 1016 — 7 2 — Univcrsidad Católica —
Chile; 1017 — 8;3 — Seleção argentina; 1018 — 22 3 —
Seleção chilena; 1019 — 22|3 — Seleção chilena e 1020 —
22;3 — Seleção chilena.

1022 — 54 — Seleção do Amazonas; 1023 — 15|5 —
Lcon; 1024 — 15;5 — Lcon; 1025 — 3.6 — Chccoslova-
quia; 1026 — 10,6 — Romênia; 1027 — 10|6 — Romênia;
1028 — 21J6 — Itália; 1029 — 197 — Guarani-, 1030 —
197 — Guarani; 1031 — 227 — Goiás E.C.; 1032 — 25|7
— Portuguesa de Desportos; 1033 — 29,7 — Sergipe EC;
1034 — 29,7 — Sergipe; 1035 — 29j7 — Scrgi.rjc; 1036 —
29|7 — Sergipe e 1037 — 2.8 — Corinthians.

Usei a mão, sim
O Santos demorou um pouco para abrir as portas

dos vestiários e o gen. Osman quase encrencou com o
pessoal da imprensa. Portas abertas, Pele foi o primeiro
a ser procurado:

O gol foi com a mão, mesmo?
Foi sim. Mas antes, o. juiz não apitou um penal do

Ditão, me empurrando quando dominei a bola.
E no gol do empate, você usou a mão? O Ado

diz que sim.
O Ado, então, está vendo o que não existe. Houve

um choque com o Ditão, novamente e na salda dele to-
quei para fazer o gol 1.038. Avisa a turma da 1.040 da
RADIO TUPI que estou mais perto do presente para a
Rose e para a Kelly Cristina. Sc a bicicleta tivesse fun-
cionado, estaria mais perto ainda. Foi uma grande defesa
do Ado.

Depois, do jogo, disse:
Foi uma boa partida e merecíamos um resultado

melhor. Perdemos muitos gols, mas antes também era
assim. Eles atacavam e nós é que ganhávamos, com o
Cláudio fazendo misérias. Por isso o futebol é bonito.
Foi bom o jogo.

Depois, Pele falou com Gerson e Carlos Alberto,
assuntos da visita ao presidente Mediei.

Djalma Dias, limitou-se a comentar, com a aprova-
ção do Antoninho:

No futebol, quem não marca acaba sofrendo os
gols. Eu tinha certeza que ia dar zebra. Ainda bem que
empatamos. Perdemos muitos gols. Foi demais.

O Rildo, quando soube que Vadi Helu falava no
pênalti como quebra, deu um recado:

Ele que veja o tape do Canal 4. Não toquei no
Paulo Borges. Caimos juntos no lance c foi só. Deixa pra
lá c mando um abraço ao pessoal da Ponte, que virou o
turno em primeiro lugar. No final, que nos desculpem,
mas acho que vai dar Santos, outra vez.
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DECLAROU AS ESTAÇÕES DE RADIO, DE-
DO JOGO: "I1ILDO COMETEU PÊNALTI EM

IILO BÔROESI E DEPOIS, TARA COMPENSAR, O JUIZ
I1IOU O MEU GOL..." MAS FOI COM A MAO, VIU?
l£- 1'ÊM GRANDES VIRTUDES, MAS TEM A DOR

lOKI
COTOVELO. PORQUE A GLORIOSA JAQUETA DO
1MIII.VNS. PARA A SUA CONSAGRAÇÃO TOTAL.

ENUNCA VESTIU. .
•

D "HOMEM DE PRElU" VIU R1LDO AGARRAR
PAULO ÜOKGES DfiNTKO DA ÁREA, AOS 37' DO

fEMPO MAS NÃO MARCUU O 1'ENALTI, DE MEDO...

NA SAÍDA DE CAMPO, COM UM LARGO SORRISO
DE HIPOCRISIA, iliLDO CONFESSOU PARA D1NO

\\'l 
'1'h.CNICU DO COiUNTHlANS:

MAS AZAR 1)0 SEU TIME
EU FIZ O 1'ENAL-

PORQUE O JUIZ NÃO

ALELUIA! ALELULA! ALELUIA! O zagueiro é Car-
Ins garantiu o empreso ae Rubens Mineii no Parque

iv.artira. Jogando ''bolinha de gucie'', em Ribeirão Pie-
0 Palmeiras conseguiu sair aa "FOSSA", ao derrotar

Botafogo por 
'.! a 1. i^uero ver se, agora, o treinador irá

(vaniçnte, jogar nas ee.Has do ADjáMiR toda a responsa-
brinde pela má exibição do Palmeiras!

•
A FANTÁSTICA FONTE PRETA terminou o turno cm
primeiro lugar, com méritos indi.icutivcis. E invicta!

¦ri muitos anos í;so nao acontecia nem mesmo com as gran-
!í potências cio lutc-bol paulista. Viva a PONTE! Cam-
nas está em testas!

•
O MEU amigo Guilherme Roseimveig ficou um aninho
mais velho, na ultima scxta-leira. recebendo, em sua re-

flcnclá, para um coquetel, amigos e parentes. Guilherme;
uito feliz, me dizia: "O maior presente que eu poao receber,
¦Io meu aniversário; será uma vitoria üo Corinthians sobre
Santos! Empate sírve, não'.'... O juiz não deixou o Corin-
lians ganhar... .

• .
CELIO ELOGIOU IVAIR: "Ele íoj um renomeno, cor-
rendo o campo durante Í)U minutos!" E, depois, "desceu

lenha" no Oviedo, com muita razão: "Ele se equivocou,
[ando Paulo Borges Íoi totalmente agarrado por Riloo
¦ntro da área. Fenalti claríssimo". E' Celio, até do estran-
jiro tem que vir "esses" -oviedos" para prejudicar o; Co-
iihians...

0 SANTOS F. C. VAI LEVAR, AGORA, 2 ANOS PA-
HA REPETIR UMA ATUAÇÃO IGUAL À DE ONTEM

u ESTÁDIO "CÍCERO POMPEU DE TOLEDO"... ON-
ÍM SALVOU-SE COM UM CALDEIRÃO DE CHA' DE
U TAL "OVIEDO"...

0 "PALESTRINO" Jayme Zaiaritçhik queria levar, a to-
do custo, para o Morumbi, o corintiano Manoel Tar-

(vsky Justificou sua atitude: "O Manoel é um "pe fno'\
íca vi coisa igual na minha vida. Há 1 ano ele não ve

Corinthians ganhar. Quando o moço comparece aos jogos
sru time, é aquela água. Até o "juiz" é contra!,..

•
CLODOALDO '-deu uma" de Juraudir: "No primeiro
tempo o Santos era para ter virado com 4 ou 5 a ü a

[ favor Mas deu azar! No segundo tempo, ainda jogando
llhor quase perdemos. Foi um resultado injusto!" Clodo,

p isso'' O negocio não ficaria assim, se o "homem cie
feto" não tivesse "METIDO A MÃO", DESCARADAMEN-

time cio Parque, viu?
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CONHEÇA 0 JUCÁ DA
MARABKAZ
O AMIGÃO!

f;le oa 30 meses pra pagar!
Av. Rangel Pestana, 2.327/4!)
e 2.271. Rua Maria Murcoü-
na 41 e 274. Rua do Hipo-
aruno. 1.U30.

ABERTAS ATÊ AS 22 H

A ESPETACULAR promoção do Departamento Social
do C. A. Juventus — l.o Baile das Bruxas — eslá

gramado para o dia 22 do corrente. O enorme salão cio
ginásio eslá recebendo decoração "bru.xuleante'' para

•eber os foliões, que poderão se apresentar cm traje cs-
rtivo. Nesse baile vai estar em ação o conjunto Ronald
irk. Efeitos especiais de iluminação: luzes negras e p.si-
Bélicas O Departamento Social juventino já programou

o dia 3 cie outubro, o "Baile da Primavera" e para 14
novembro o baile "Noite do Havai".

AS MAIORES atuações do Santos « do próprio Pele
(oram contra o Corinthians. O jogo foi dramático e

v« ler agradado, por certo, aos santistas que estiveram
Morumbi, com a grande ajuda do juiz...

•
FRASE do advogado Isaac Carmona que Paulo Borges
confirmou no Morumbi: "Ele é uma espécie de talis-

porque desde que chegou, ao Parque, em 68, o Corin-
laiu, em 8 jogos contra o Santos, perdeu apenas uma
z..."

•
NAO sei porque Anloninho, deixou o "garolo" Leo no
banco de reservas, porque Lima, em campo, estava pe:

ndo prlo amor cie Dsus para o "homem de preto" encer-
a partida. Eu tenho a impressão que Lima so joga no

ne principal cio Santos, por causa de .seu parentesco com
lé, cia mesma forma que David. que foi rejeitado pelo Co-
flthians, um moço que não sabe nada de bola e hoje fi-
ira no plantei de profissionais do Santos...

•
C A "VIA-CRUC1S" da Portuguesa começou contra a

Ponte: 2 a 1. Depois, na Vila Belmiro, nova derrota:
I. Empate contra o São Brmto, no Parque Antártica

! n 21 nio agradou á gente cio Cahlridé. E. ontem, em Ar..-
quara, a "lusa" voltou a -ENTRAR BEM". 2 ai: Tudo
So me parece ser reflexo do "caso" criado com Zé Maria,
itque o» "cobras" do lime devem se sentir inseguros no
abe...

•
C. DETALHE curioso do "clássico": o argentino Ramos

Delgado ficou, pela l.a vez, desde que chegou à Vila,
banco cie reservas, ao lado de Edwarõ, Joel, Abel eLco.
corintianós foram os seguintes: Diogo, Polaco, Benè, Tha-
6 Dirceu Alves.

7 NA PRELIMINAR, houve empate de 1 tento. David,
ex-coíintianò e cunhado de Pele, marcou para o San-

na l.a fase. Miranclinha, no período final, empatou pa-
o Corinlhians, que é o lider do certame, com 3 p. p.

! JOEL é um goleiro fraquissinio, Ontem, ele pegou uma
"penosa bem recheada". E dizer-se que tlinha gente

teressada em vê-lo no escrete brasileiro! O Santos, esta
» verdade, "caiu no conto'' do Coritiba...

•
LUIZ ALONSO PGREZ iLulai esteve, no Esladio "Ci-
cero Pompcu de Toledo". Depois de vender o seu

sta de gasolina, o ''professor" pretende voltar ao futebol.
p foi o técnico do Corinthians na noite de 6 de março de
M. na quebra do "tabu". Resultado: 2 a 0. com gols de
lUlo Borges e Flavio. •

A DIRETORIA do Juventus aproveitou o período de In-
verno, quando suas piscinas estiveram fechadas ao»

«ociaclos, para faier vários reparos que se faziam neces-
rio» no seu soberto conjunto aquático. E. assim, para a
'va temporada, tudo está cm perfeita nrilcm. Aliás, já
1 dial 5 do corrente, os juventinos poderão usar os 4.200
«tro? quadrados do conjunto de piscinas do Estádio "Ro-
Wto 1'jrolini".
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...é outra categoria

o Brasil está alijado da Taça Davis 1970. Os
Hi espanhóis confirmaram indo aquilo que deles

íoi dito. Estupendos jogadores de fenis. Pos-
süidores do domínio de jogo: Têm em Manuel Sarjta-
na a figura cxponericial de um dos mais completos

praticantes do esporte branco. Dono de um "servi-

Quase uma briga
Alcides Procopio, presidente cia Federação Paulista de

Tênis, e grande inccntivaclor do esporte branco em no&sa
pátria, conseguiu provar que. existe publico pura lotar um
estádio de 10 mil pessoas dentro do tênis. Impressionante
a presença de publico sábado e domingo na quadra central
de tênis do Pinheiros. Destaque-se, inclusive, a presença
macissa da colônia espanhola, incentivando seus jogadores.
Cartazes com di/.ercs: "La Copa cs nuestrai — 'Mosquçtc-

ros» —"Aupa Kspaíia" — "Unas manoletilas" eram portados
pela torcida espanhola, Do lado do Brasil muita gente com
bamlcrolas, inclusive cincerros. muito usados, nos pampas
do Sul. Tudo para incentivar Koch e Mandarim). Quando
do Intervalo dos jogos de sábado, um incidente: Ze Leiteiro,
funcionário há mais de 25 anos do IMnhciros, responsável
pela conservação das quadras de tênis, ao molha-las resol-
vcu esfriar a "fúria" da torcida espanhola c lançou um jato
d'gua na torcida. Houve reclamos, inclusive com uma cs-
panhola atirando para dentro da quadra seu sapato, pesa-
díssimo, de excelente dançarina de 'flamenco". Os torce-
dores do nosso lado aplaudiram. Tudo, enfim, não passou
de curiosidade. No domingo, logo no primeiro "set" um
incidente quando um torcedor gritou para Santana: 'Man-

con". Kstc relicluu-sc. Mas no final do encontro todos
sairam abraçados e a torcida espanhola teve oportunidade
de. dentro da quadra, carregar seus ídolos, sem ser moles-
tada. Ontem ate gritos vivando o Corinthians foram ouvi-
dos após a vitoria dos espanhóis. No sábado, Orantes vol-
lava a afirmar, após vencer Koch, que a Espanha venceria
o Brasil por 5 a 0. .lá Santana não era tão otimista quanto
seu companheiro. Ao vencer Mandarino, disse: "Eu já sabia
que o F.dson iria dar trabalho. Tive que me desdobrar se
não uma surpresa já me era reservada neste sábado". .Ia
os brasileiros apenas afirmavam que dariam tudo no jogo
ric duplas. Koch afirmava que não tivera nenhuma chance,
diante de Orantes mas que esperava uma melhor sorte nn
jogo de duplas. No domingo os brasileiros foram os pri-
meiros a reconhecer a supremacia rie jogo rios espanhóis
que, muito satisfeitos, agradeceram esperando poder, no ano
que vem, receber o Brasil em Barcelona, em nova luta pela
'•Davis". Ontem até o governador Abreu Sodré, presente,
vibrou com o tênis.

ires
O 3 jocop disputados sábado, pela manhã, encerraram a

fase da classificação do II Campeonato Paulista de Futebol
DENTE DE LEITE: l.o jogo — Volkswagen. 2 vs. Paulis-
lano. 0; 2.o jogo — Brasil. 1 vs. Pinheiros, 0; 3.o jogo —
São Paulo, 0 vs. Comerciai, 0.

Com a presença de excelente público, e divisão quase
equitativa das vibrantes torcidas, os dois jogos iniciais
proporcionaram maiores emoções. No primeiro, o Volks-
wageri dominou inteiramente o Paulistano, forçou sempre
no ataque, e no período complementar conseguiu marcar os
dois tentos que lhe deram a vitória e conseqüente classi-
ficação.

Depois, veio o jogo mais importante da etapa, e com
éle .a desclassificação do Coríntians. O Brasil_ precisava ga-
nhar e acabou conseguindo, por l a 0, após muita luta
diante do bom quadro do Pinheiros.

Completando. São Paulo e Comercial ficaram em zero
no jogo final. O quadro tricolor dominou, criou muitas
chances mas não conseguiu marcar. E o Comercial, jo-

ço" verdadeiro tiro de canhão, impressionante. Ca-
da "saque" de Santana é meio caminho andado para
a obtenção dn ponto. No sábado, quando tivemos a
rodada primeira dos jogos entre Brasil e Espanha,
semifinal da Davis, os espanhóis demonstraram toda
sua pujança diante de Thomas Koch e Edson Man-
darino.

E' verdade que, logo no primeiro jogo, quando
defrontaram-se Manuel Orantes pela Espanha e
Kock pelo Brasil, nosso publico percebeu que não
contaríamos, nesta jornada, com o nosso "apache"

rendendo tudo aquilo ciüe conhece do esporte branco.
Apático, dentro cia quadra, em momento algum con-
seguiu sobrepor-se a Orantes. E' verdade que o joga-
dor, considerado o n.o 2 do seu país. uma grande rc-
velação do lenis espanhol, deixou patente ser um li-
dhno seguidor das negadas de Manuel Santana. Saca,
também, com maestria e de forma violenta. Venceu
os 2 primeiros seis contra Koch de forma impressio-
nahte por fi'1 e 13 cm 19 e 2!) minutos. Mas o gau-
cho reagiu bem no set de n.o 3 e conseguiu, após 2!)
minutos de luta, sobrepujar Orantes por (i gueimes a
3. Houve então 10 minutos de descanso antes do mi-
cio do set de n.o 4 onde o espanhol Manuel Orantes
liquidou do forma magistral a Koch, em 20 minutos
por 61 vencendo assim o primeiro jogo por 3 sets a
1 cm 1 hora e 37 minutos. A Espanha partia, na con-
tagem geral, com vantagem de 1 a 0. A torcida bra-
sileira silenciava totalmente. Poucos acreditavam
que Edson Mandarino pudesse fazer frente a Manuel
Santana no jogo seguinte. Mas Edson iniciou o set
de forma esfusiante, levando-nns a crer que poderia
acontecer quase um milagre. Vencemos o primeiro
set com parcial de 63 em 27 minutos. Mas Manuel
Santana no set de n.o 2 demonstrou que ainda nao
havia "esquentado" no set anterior. Estava apenas
estudando Mandarino, que ele conhece muito bem
pois nosso jogador reside em Madrid, na Espanha, e
tem mantido duelos interessantes com o raqueta n.o
1 ibérico. O sei de n.o 2 foi totalmente de Santana

que venceu por 6 3 em 28 minutos. Mas, Mandarino
no 3 o set voltou a empolgar e venceu-o por 6 guei-
mes a 2 em 29 minutos. Ficava Edson Mandarino à
frente de Santana por 2 sets a 1, durante o intervalo
de 10 minutos. Mas o descanso não foi propicio para
as cores brasileiras. Santana voltou outro, mais des-
cansado, para se impor, mercê de toda categoria in-
ternaciònal de que é possuidor, ganhador de todos os
titulos existentes dentro do tênis, com exceção a

jogos no
pando quase sempre na defesa, marcou sua presença com
excelente resultado.

DADOS TÉCNICOS
Volkswagen, 2 vs. Paulistano, 0 — l.o tempo, 0 s li
Gols de Carreiro a 1'30", em lance individual, e Odair,

na cobrança de pênalti, aos 15'.
Juiz — Américo Ribeiro.
VOLKSwAGEN — Edson. Paulinho, Álvaro. Sousa e

Pedrinlio — Jair e .loza — Adalto (Nardinho), Kis, Odair
e Rivelino (Carreiro).

PAULISTANO — Liitero. Edson, Tito Mário, Miguel,
Flávio — Cássio e Tonini — Cláudio, Gustavo, Vito e Gui-
lHcrniCs

Os melhores em campo: Jair, Xis e Tito Mário.
Brasil, 1 vs. Pinheiros, 0 — l.o tempo, 0 a 0.
O único gol aconteceu aos 11', na cobrança de

através de Nobre.
Juiz — Diógenes Macedo.

Não culpemos
nossos tenistas i
eles colocaram
o Brasil
entre os
6 melhores paises

I do mundo
na modalidade

Davis, para vencer o 4.o set com parcial de 6'0, em
22 minutos. Isto "desarmou" Mandarino e o set de-
cisivo. o 5.0 foi lambem do espanhol que o venceu
em 44 minutos por 6 gueimes a 4. Assim o jogo era
rie Santana por 3 sets a 2 em 2 horas e 30 minutos
de partida. Deixávamos o sábado com desvantagem
na contagem geral por 2 a 0 diante da Espanha.

Dupla do barulho
O publico, ontem pela manhã, na quadra central de te-

nls dn Pinheiros, cru tão numeroso quanto o fora sábado.
Em verdade, a maioria ainda acreditava que no joco cie
duplas o Brasil poderia alcançar sucesso e. dal. partir para
unia virada no marcador de 2 a 0 para a Espanha. Além do
mais, a maioria não acredlliva que. Thomas Koch poderia
fe apresentar trio mal como o fora no sábado. .Alas, infeliz-
mente, para mis, tal aconteceu. Koch esteve pior que quando
do jouo com Orantes. A Espanha colocava na quadra Ma-
nucl Santana c Joari Gisbcrt, ficando Orantes descansando
pura o jogo de simples, hoje, contra Mandarino. Iniciada
a partida de duplas, às 11,20 horas, com Gisbcrt sacando e
mostrando desde logo que a dupla espanhola não queria farl-
litar nada para nossos rapazes. A vitoria foi totalmente das
cores vermelha e amarela por fi gueimes a 1, cm 25 minutos
de jogo. Apenas unia falha mostraram os espanhóis nesto
"set", por parte de Gisbcrt nuc comcleii vários "font-fotil".
O set n.o 2 também foi vencido pela dupla espanhola, após
:it minutos de jogo. por 6 ;:iiclnics a 4. Thomas Koch çouti-
fumava Impressionantemente mal, chegando, Inclusive, a
atrapalhar as jogadas de expressão de Mandarino, Com Is-
so, mais '¦senhores da quadra" ficavam Santana o Gisbcrt»
O set do n.o 3 transcorreu de forma totalmente espanhola.
Nossa torcida apenas lamentava-se da péssima jornada da
Koch, pois quanto à supremacia de jogo dos espanhóis, to-
dos foram unanimes em destacar: eles são perfeitos. Seus
serviços são Indefensáveis. Alem disso, provaram no joco
de duplas, que possuem perfeito entendimento, um avisando
o outro quando a bola vai passar fora, ou quando a jogada
lhe c mais propicia, com revezamento notalvcl, junto á rede.
Assim, perdemos o sei S por (i!<1 em :!!) minutos. Esta vitoria
proporcionou á Espanha, depois de 1 hora c :!R minutos dn
jogo. por 3 sets á 0. o triunfo na jornada cie ontem. Com
3 a(l na contagem geral, o Brasil está alijado da Taça. Ua-
vis, uma vez que hoje teremos mais dois jogos de Simples,
mus já em caráter amistoso, pois mesmo nuc a vitoria per-
(cnçá a Mandarino e. Koch não mais alcançaremos a Espa-
nha que vai agora enfrentar a Alemanha em Munehcn ou
Dusscldorf. Alemanha eliminou a índia por 614, 4|B, 13111 *
6,3.

falta

BRASIL — Gilmar. Inácio, Vito, Tiodolfo c Roberto —
Nobre e Paulo Alves — Ricardo, Nivaldo, Walmir e Nenft
(Luisi.

PINHEIROS — Décio, Mauro. Páscoa. Orlando e Dl
p,n]ia _ Paulinho e Fernando — Dario (Sérgio), Zezinho
(Maurício), Vicente e Délin.

Os melhores em campo: Paulo Alves, Nivaldo • Fer-
nando.

Pão Paulo. 0 vs. Comercial, 0,
Juiz — Joel Teixeira Caires.
SAO PAULO — Fernando, Jorge, Ribas. Ronaldo,

Serginhò — Manguinho e Marcelo — Waltinho, Bitten.
court, Colonezzi e Tadcu.

COMERCIAL — Brasilcirinho, Minlstrinho, Lidu. Da-
nilo e Lau — José Luís e índio 'Oscar) — Canhotinho,
Chocolate, Cho Flor e Camargo (Gilmar).

Os melhores em campo: Brasilcirinho, Lidu e Man-
guiiiha.

APESAR DA DERROTA, A DAVIS POSSEGUE
HOJE—11,30 HORAS

E. MANDARINO (BRASIL)
X

M. ORANTES (ESPANHA)
A SEGUIR:

T. KOCH (BRASIL)

M. SANTANA (ESPANHA)
com GERDY GOMES

GENTILEZA DE

Tênis, Keds e Chuteiras e
"RAINHA"

Maios e Shorts
"ÚNICO"

TÊNIS... também é na TV Tupi aqui e na Espanha!
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CÉSAR, ALEGRIA
DE MINELI.
FOI 1 a

BOTAFOGO — Geninho; Galli, Zé Carlos, Calo-
lar! e Mineiro; Léo e Cunha; Paulinho, Nato, Cario»
Augusto e Noriva (Luiz Carlos).

PALMEIRAS — Leão; Eurico, Baldochi, Nelson e
Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Cabralzinho (Edu),
Cardoso (Zé Carlos), César e Serginho (Cabralzinho).

O Botafogo voltou a sofrer nova derrota frente a
um dos grandes clubes, com um gol sofrido logo no
inicio do cotejo. Desta feita foi o Palmeiras que fez
sofrer a torcida do "Pantera", que viu em vão a rea-
ção do seu time. Repetiu-se assim o acontecido no
ultimo domingo, quando o Botafogo em situação pa-
recida perdeu para o São Paulo.

O alviverde que vinha de duas derrotas seguidas
conseguiu assim as pazes com a vitoria. Ò certo, con-
tudo, é que a atuação do clube do Parque Antártica
não chegou a satisfazer. Teve, é certo, uma boa de-
fesa, mas a sua ofensiva voltou a não corresponder,
com arremessos falhos e pouco entendimento^ entre
os seus componentes.

No entanto, com todos esses defeitos, o Palmeiras
conseguiu garantir os dois pontos no reduto do adver-
sario, que não deixa de ser um fato importante.

Foi logo no inicio do cotejo, aos trê3 minutos,
que surgiu o único tento da partida. César apro-
veitou-se de uma falha do zagueiro Zé Carlos e man-
dou a bola para as redes de Geninho. Depois, como
acontecera contra o São Paulo, o Botafogo tentou a
reação. Teve alguns momentos de domínio das ações,
mas sem conseguir êxito. A defesa do Palmeiras,
aliás, não tinha muita dificuldade para desmanchar
as ofensivas dos jogadores de Ribeirão Preto. E quan- /
do conseguiam a oportunidade para chutar para a
meta, lá estava o arqueiro Leão para demonstrar to-
da a sua classe de arqueiro campeão do mundo.

O jogo esteve longe de apresentar um espetáculo
emocionante. Tanto assim que já na metade do se-
gundo tempo a impressão geral era de que o escore
não mais seria modificado. O Palmeiras fazia o su-
ficiente para manter a sua minima vantagem no
marcador e apesar do seu meio campo empurrar o
ataque, este pouco perigo oferecia a Geninho. En-
quanto isso o "Pantera"' perdia-se cm ataques infru-
tiferos. Esse panorama tornava a partida ruim, com
poucas emoções ao publico.

Apesar da condição de '•lantcrnlriha" do Botafo-
go, a renda pode ser tida como boa. Passaram pe-
Ias bilheterias a quantia de Cr$ 30.304,00.

Albino Zanferrart foi um arbitro com atuação
satisfatória.
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METADE D
CAMINHO:
É CAMPE

Com o empate verificado sábado no

Morumbi, ficou a Ponte Preta isolada na

liderança do campeonato. Levada a essa

posição, evidentemente, o seu interesse

pela vitoria ontem foi redobrado. Mas, a

verdade é que a equipe campineira teve a

frente um antagonista que também teve

sua atenção voltada para a tabela de cias-

sificação, n&o aspirando ascender a um

dos principais postos, mas multiplicando o

seu entusiasmo com o propósito de su-

perar o lider absoluto. A peleja, assim,
¦ganhou muito. E foi, sem favor algum,
muito boa, de movimentação intensa, mui-
ta luta e lances atraentes. Nos primeiros
quarenta e cinco minutos apesar de a
Ponte ter demonstrado melhores predica-
dos, ter mesmo evidenciado superioridade
de classe, não houve domínio territorial.
Quase todo o tempo foi equilibrado. E o
marcador, fazendo justiça, ficou mudo.
No período complementar, o panorama não
foi o mesmo. A -substituição feita na za-
ga e a alteração tatico-ofensivo ílzeram
com que a Ponte ganhasse mais persona-
lldade e ao mesmo tempo se mostrasse
mais objetiva. Isso lhe valeu para, após

¦ _»> •— , ~~~HH

a conquista do primeiro tento, felt-
Roberto Pinto, aos 8 minutos,' na i
ça de uma penalidade máxima, d-
se melhor e acionai* mais a sua •
vanguarda. O São Bento, não mais
do das mesmas condições físicas c:
lutara anteriormente e ante.amelij
duta do seu oponente, curvou-se, j
xou de lutar, mas foi incapaz d»
que os campineiros ganhassem, ra
do assim as suas grandes jornada
riorés, apesar de ter sido apertai
core: 1 a 0.

A Ponte Preta jogou com
Nelson (depois Teodoro), Samu
e Santos; Teodoro (depois Nelson
ra) e Roberto Pinto; Alan. Manfri
c Adilson.

O São Bento exibiu-se com
ço; Aranha, Erciliò, Clodoaldo ide--,!
choeiro) e Fernando; Roberto e E"í
Carllnhos, Batista, Palito e Marco ]
nio.

Com boa atuação, esteve na
gem Ramon Barreto. A renda e;.
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CONSELHO SUPERIOR DAS CAIXAS ECONÔMICAS FEDERAIS

LOTERIA FEDERU DO BRASIL
PRÊMIO MAIOR LÍQUIDO:

Cr$ 300.000,00 
Lista de SÁBADO, 1 de AGOSTO de 1970
32.796 prêmios compreendidos nas térles A. B e C

SERÃO PAGOS INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DESTA LISTA

784.' EXTBflCnO
PLANO LXVI/70

prêmios cn$
o

0014.. lfiO.UO
0094.. 3U0.IXI
0141 _
0173 _

I tiU.UU
3I1U.UU

0619 „ 
'«JU.UU

0695- 2.000,00
<»'*1

0698 _ CENTENA
0906 _ 1011,01)
0907 _ lüU.OO

1
1698- CENTENA

2
2320 _ 160.0(1
2485.. 160,00
2698- CENTENA
2774 _ IliO.OO

3
3322 _ 800.01)

3358.. t" Prêmio

3698.. CENTENA

I
4021 . IR0.0O
4559. 3110.00
4698- CENTENA

Í665. 160.00
5698. CENTENA

6
6152 _ 300.00

65B0- S.«t>rlmlo

6698 - CENTENA

7
7463 _ 160.00
7698- CENTENA

PRÊMIOS CM
7928 _ 30Ü.IH)
7945- 100.00

8
8297 _ lüU.OO
8388_ I0O.ÜU
8698 _ CENTENA

o
!l2ílf>_ IliU.tK)
0698 _ CENTENA

IO
10507.. 3(10,00
10698 .. CENTENA
10999.. 300.00

1 I
11395.. 300,00
11698. CENTENA

12
12290.. 300,00
12578- 300.00
12698.. CENTENA

1»
13154 _ 300.00
13698- CENTENA

14
14139- 100,00
14378.. 100,00
14610 - 2.000,00

(EB)
14698- CENTENA

15
15013 _ 100,00
15202 _ 300.01)
15698 - CENTENA

16
16283 _ 100,00
16698 - CENTENA
16780- 300.00
10857 _ 100.00

PRÊMIOS cn$

17
17481... 8.» PilrnlO

17698... CENTENA

18
18032- 100,00
18111 - 300,00
18315.. 300.00
18698.. CENTENA
18730 _ 160,00

1»
19297..' 300,00
19698 _ CENTENA

20
20373 - 2.000,00

(SP)
20664.. 160,00
20698.- CENTENA

21
21325- 300,00
21368.. 100,00
21467- 160,00
21698- CENTENA

22
22391 _ 160,00
22698 _ CENTENA

23
23021 _ 160,00
23608 - CENTENA

24
21693- 160,00
21698 - CENTENA
21862 _ 160,00

25
25133 - 100.00
251.98 _. rrNTTNk

PRÊMIOS CR$

20
26185 - 300.00
26698... CENTENA
26972.. 160.00

27
27001... 160,00
27698 ... CENTENA

28
28162- 100,00

S8574... 4."> Prêmio

28130- 160.00
28698.-CENTENA
28801 - 3011.00

20
¦29063. 300,00
29698 - CENTENA

30
30143 . 160,00
30698 .. CENTENA

31
31188 - 160.00
31499 - 160.00
31698 - CENTENA

32
32106 - 300.0(1
32119 - 160.00
32698 _ CENTENA

33
33275 . 300.00
33698 . CENTENA
33752 . 300.0(1

34
31008 . 2.000.00

(MO)
34041 - 1K0.OII

PRÊMIOS CRJ
84698.. CENTENA
34726... 160.00

35
35322.. 160.00
35698 .. CENTENA

30
36570._ 300.0(1
36698 _ CENTENA

37
37538 - 2.000.00

ISP)
37698 - CENTENA
37900 _ 300.00

38
38185... 100,00
38199.. 160,00
38127.. 160,00
38698 - CENTENA

30
3931B.- 100.00
39698 . CENTENA

40
40143. 160,00
40698 . CENTENA

41
41400 _ 300,00
41581 _ 160,00
41698- CENTENA

42
42698- CENTENA

43
43698 . CENTENA

44
44160 - 160.00
44698- CENTENA

PRÊMIOS CRS
45

45204 IH0.00
45380- 160,00
45688.. 300.00
45698 .. CENTENA
45731 300,00
45752 300.00
45997 160.00

40
46106 . 160,00
46231 . - 100,00

40689- 2.01)0.00
40690 2.000,00
46091 2.000.00
46692.. 2.000.00
46693.. 2.000,00
46691- 2.000.0Ó
46695 2.000.00
10696 2.000.00
10697 2.000.00

46698... -.•Pitmlo

46699- 2.000.00
46700- 2.000,00
40701- 2.000,00
46702.- 2.000.00
46703.. 2.000,00
46704.
16705.
16706.
46707 .

2.000,00
2.000.00
2.000,00
2.000.00

47
17584- .100.00
47608 - IliO.OO
47698 _ CENTENA
47869. 300.00
47880 - 160.00

48
18223 •_ 300.00
48388- 160,00

PRÊMIOS CRS
48698 - CENTENA
48798 _ 160.00

40
49041 _ 100.00
49380 - 160,00
49698 _ CENTENA
49961 _ 160,00

50
50085.. 160,00
50238.. 300,00
60303 300.00
5(1698... CENTENA
50698... 160,00
50711 160,00
50780.. 160,00
50835.. 160,00
60908 160,00
50908.. ÍOO.UU

51
51019.. 300,00
5)698... CENTENA
51768... 300,110
51978.. 160,00

52
52015.. 300,00
62698... CENTENA
52812 . 100,00

53
53030.. 160,00

1

53007 .
53338 -

160.00
IliO.OO

53339- 300,00
53101 _ 160,00
53512. 160,00
53670.. 300,00
53698 _ CENTENA
63748- 160.00

PRÊMIOS CR$

300.000,00
SlO PRUL0

3358
45.000,00
R. G. OO «UL

11481
20.000,00
MINAS GERAIS

28274
10.000,00

IA H I A

6380
6.000,00
tini ciimni

Todos os I a centena final do 1.° prêmio - 698 tém Cr$ 900,00

terminados as dezenas 01-58-74-80.81-95-96-97.99 e OO tém Cr$ 44,00
o algarismo final do 1.° prêmio - tém Cr$ 44,00com

ATENÇÃOi Oi prtmloi o* aproximado, cantaria, daiana a unldada darivadoi da um maimo numaro nio tario
acumulados, tendo o bilhete rasgatado paio prêmio mais «lavado.
Cada um doi 5 pramlos malorei nio lari direito a prêmio derivado da sau próprio númtro.
O direito ao racabimanto dos prêmios dasla extracio prascravari após o dia 2/11/1970.

«UtlllO 0» NO*" CASUUO ll/WCO
Aft"»i-'m*eie «a S-trtlca <tt uxr«» 't.-t***-

&tfffr)ftII*>irjfR||
JOBGt ""ÍOM Ot ANDIADE
f-teii «f Miiiiit')- ê* f*it«t4t REVENDEDOR;

A estampa é um «lemonto valioso
para a Identificação do bilhete.

cola aqui um «Igéslmo da um bllhata
nio pramlado da prasania axlracio.

1 de Agosto de 1970 - 704.' Extração

Ajude a fazer o censo
LOTERSA ESPORTIVA

Façam suas apostas a partir de 3 de agosto na
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Emerson, 4.o lugar
Emerson Fitipaldl parece que será

mesmo uma estrela consagrada interna-
cionalmenle no automobilismo. Correndo
outra vez na Formula 1, onde praticamen-
te ainda é uni estreante, alcançou espe-
tacular sucesso em Hockcnheim, na Ale-
manha Federal. Conseguiu situar-se em
4 o lugar, no Grande Prêmio Aulomobi-
listico da Alemanha, competição auo con-
tou com famosos participantes. Esta no-
ticia pode ser completada com estes ou-
tros dados: o piloto austríaco, Jocicn
Rindt ao volante de uma Lotus 8 cilm-
aros, ganhou ontem, no circuito de Ho-
ckenheim, o Grande Prêmio Automobi-
listico da Alemanha.

Este é o quinto êxito que obtém na
temporada este pilto austríaco, auo con-

' tinua ã testa da classificação geral do
(Nova Zelândia), 20. Jochcn Rindt oblc-
ve sua vitoria após um duelo muito duro
com o belga Jackie Ickx (Ferrari de 12
campeonato do mundo de pilotos, com
45 pontos. Seguem-no Jack Brabham
(Austrália), com 25 pontos e Dcnis Hulm
cilindrosi. Ickx e Rindt estiveram na ca-
boca da corrida durante todo o tempo, ai-
tentativamente e Ickx cruzou a linha de
meta imediatamente depois do austríaco.

CLASSIFICAÇÃO: l.o — Jochcn Rindt
(Áustria), com Lotus Ford, lh42m.00,3s,
a 19!) 4 km-h; 2.o — Jackie Ickx (Belgi-
ca), com Ferrari. Ih42m01s; 3.o — Denis
Hulme (Nova Zelândia), com Maclaren
Ford, Íh43m22,ls: 4.o — Emerson Fiti-
pakli (Brasil), com Lotus Ford. Ih43m
22.1 s; 5.0 — Rnlf Stommcln (Alemanha
Federal), com Brabham Ford. a uma vol-
ta: 6.o — Henri Pescarolo (França), com
Matia Simca. a uma volta; 7.o — Fran-
çois Cevert (França), com March Ford,
a uma volta; R.o — Soseph SlCfert (Suiça),
com March Ford. a ires voltas; e 9.o —
John Surtees (Grã-Bretanha), com Sur-
tees Ford, a 4 voltas.

I m >..
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GAR.BALI!
O boxeur argentino Jusn

Aranda (63,300 kgs), campeão ar-

gentino da categoria Welter Ju-
niors, venceu na noite passada por
pontos o brasileiro Garibaldi Pe-
reira (63,800 kgs), em um match
a 10 rouncls, onde não estava em
jogo o titulo e que se definiu por
pontos. Ma batalha, disputada no
Luna Park, em Buenos Aires, Pe*
reira demonstrou escassas condi-

ções. Seu boxeio foi totalmente de-

sorclenado, carente de toda ação
coordenada, provocando em algu-
mas passagens da luta a risada dos
espectadores. Por seu lado, Aranda,
não muito decidido a tomar a

ofensiva no primeiro rou.nd, ga-

nhou animo paulatinamente diante

da pouca periculosidade de seu ao*

versaria Os jurados concederam s

vitoria por unanimidade ao argi

tino.

Resultados eis mim
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Campeonato Paulista da l.a Divisão, Série
"A': Barretòs 2 x Andradina 1; Noroeste 2
x Corinthians 0; Catanduvense 1 x Marilia
1; Garça 3 x Rio Preto 1; — Série "B': Saad

x Bragantino 0; União Agrícola 2 x São
José 0; Nacional 2 x Vasco da Gama 1; Santo
André 0 x Francana 2.

Segunda Divisão — Série "A': Alumínio
x Lemense 1; Pirassununguense 1 x Moji-

Mirim 1; Derac 1 x Santarritense 2; Estrela
0 x Rio Claro 0; Guaçuano 2 x Ituano 0. Sé-
rie "B" — Nevense 4 x Epitaciana 3; Muni-
cipal 3 x Cafelandense 1; Guarani 2 x Rio
Branco 3 e Olímpia 1 x Sertãozinho 3.

CAMPEONATO MINEIRO

Cruzeiro 1 x Atlético Mineiro 2; Vila Nova
2 x Sport 0; Atlético 1 x Flamengo 1; Tupi
2 x Fluminense 0 e Valeriodoce 1 x Uberlan-
dia 1.

CAMPEONATO GAÚCHO

Grêmio 0 x Novo Hamburgo 0; Flamengo 0
x Internacional 1.

CAMPEONATO CATARINENSE
Caxias 1 x América 1; Avaí 3 x Figueirense
0; Ferroviário 2 x Hercilio Luz 1; Guarani
0 x Internacional 0; Paissandu 4 x Carlos

Renaux 1; Palmeiras 2 x Prospera 0 n Bai*
so 0 x Olímpico 1.

Atlé
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CAMPEONATO PARANAENSE

Goritiba 3 x Seleto 0; Grêmio Oeste 0 x
tico 0 e União 1 x Grêmio Maringá.

RENDA

No estádio "Magalhães Pinto", em Belo H°
rizonte, o jogo entre Cruzeiro e AtlcW , |
acusou renda de JõG.676 cruzeiros, com PU"'1*I
co pagante de 106:155 pessoas. No MaraC'!
nã o publico era de 129.310 pessoas.

CAMPEONATO BAIANO

Bahia 3 x Leôncio 0; Vitória 1 x Redenção I
2; Ideal 1 x Botafogo 0; Ilhéus 0 x ltabmj|
1: Jequié 0 x Galicia 1; Conquista 1 x M1-'»15
Líbano 0, e Fluminense 3 x Ipiranga 1-

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

fi >Náutico 6 x Santo Amaro 0 e América
E.C. Recife 1.

AMISTOSO

Em Goiânia: Vila Nova 3 x Botafogo (R*0'
3.
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leste 0 x Atlé-
ririgá.

Belo Ho-
Atlético
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1 x Redenção
is 0 x ttabuna
ista 1 x Monte
Ipiranga 1.
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rson faz o que gosta.
ClãSSECH

O jogo há havia começado e Gerson chegou cor-
vendo procurando lugar para sentar. Junto com seu
sogro e seu cunhado, ele íoi assistir à partida entre
Santos e Corintians. Como sempre, Gerson falou
muito, comentou todos os lances da partida e achou
que o resullado íoi injusto para o Santos, que na
sua opinião íoi mais time que o Corintians durante
os noventa minutos.

— Um resultado como este é um absurdo. Mas
o time que não íaz o gol está sujeito a levar um. E
íoi exatamente isto o que aconteceu.

Gerson comentava a partida com seu sogro, seu
cunhado e com um amigo; logo aos 4 minutos disse
que o Santos era o melhor time em campo.

Eles estão jogando mais íacil. Nem é preciso
entender muito de futebol para ver esta superiori-
dade.

Em seguida Ivair perde uma oportunidade; eram
passados 12 minutos a bola sobrou de Celio para
Ivair, que sozinho chutou íorle mas sem direção.

Puxa Ivair! você poderia ter entrado mais
com ela.

Quando Pele tentou uma bicicleta e quase pega
Ado de surpresa, Gerson não conteve o sorriso e
disse:

O Negrão é imprevisível mesmo. Agora se êle
não é empurrado pelo Ditão o Ado não teria tempo
para pegar. O Santos está bem melhor. O Edu da-
quêle lado está impossível. O Mendes vai passar
apertado hoje.

Gérson conversava com os torcedores. Santistas e
corintianos, quando notaram sua presença nas nume-
radas no Grupo 8, brincavam muito com êle.

O Santos entra na área do'Corintians como
quer. Está fácil ver que o time do Negrão está me-

m. -w
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lhor. Mas não sai gol, e isso pode ser perigoso.
Quando Lima fez o primeiro gol do Santos aos

29 minutos, Gérson desculpou Ado pela jogada.
Não dava prá éle não. A bola ciiiu na perna

direita além de tudo foi muito bem chutada.
Um torcedor do Santos estava sentado na íila de

trás e brincava muito com o meia tricampeão. Quan-
do o Corintians empatou no final do primeiro tempo,
Gerson já estava prevendo o gol.

is claro que eles tinham que tomar o gol. O
Santos está demorando muito para marcar. O chute
do Lima foi bonito, mas o goleiro do Santos entre-
gou o ouro. , ,

Terminava o primeiro tempo, os torcedores desço-
briram Gerson, muitos são-paulinos estavam no Mo-
rumbi e vieram pedir autógrafos. Êle recebia a todos
com um sorriso. Até que veio um garotinho com a
bandeira do Santos e Gerson brincou.

Tenho que assinar esta também? O seu time,
meu filho, está jogando muito. — E depois continua-
va comentando — Se o Santos jogar explorando o Edu,
poderá complicar mais ainda o jogo para o Corintians.
O Santos é sem duvida o melhor time do Brasil. Além
de jogarem muito bem, não se importam com a par-
tida. Trocam bola, procuram sempre o jogo mais fácil e
isto é o que ganha jogo. O time do Santos, foi armado
lá na Vila mesmo. Eles não têm dinheiro e formar jo-
gadores dá muita tranqüilidade. Se o Santos estivesse
bem economicamente comprava Jair, Tostão e outros
que estão por aí.

Começava o segundo tempo. Os autógrafos foram
tantos que Gerson não teve tempo para tomar seu gua-
raná, que o próprio guarda-civil ajudou a trazer, por-
que não podem entrar garrafas no lugar onde tem pu-
blico.

-- Agora o Corintians vai partir para cima do
Santos. Nem quero ver o Santos explorar o con-
tra-ataque. O Santos ]á começou a perder gols ou-
tra vez. São guls, isto não é bom. Mas naquela jo-
gada do Clodoaldo, em que ele tentou encobrir o Ado
e colocou fora, o goleiro nunca poderia ter saido do
gol. Olha lá .o Santos tem que explorar o lado do
Edu, o Mendes não consegue segurá-lo de medo ne-
nhum, nem dando botinacia.

O jogo estava terminando, Gerson continuava
falando que era injustiça o Santos empatar a par-
tida.

O Santos agora está complicando, numa des-
sas o Corintians pode até marcar.

E foi o que aconteceu. Gerson exclamou na ho-
ra, mas não deu tempo para que ele comentasse por-
que Pele empatava cm seguida.

Seria o cumulo o resultado a favor do Corin-
tians. Mas isto é coisa do futebol. O gol do Pele,
foi mais por culpa do Ado que não ficou onde devia.
Ele quis sair para ajudar e complicou, porque o '-Re]"

meteu a bola por cima. Se o Ado deixasse o Ditão
disputar a bola, o gol poderia não sair.

A partida estava terminando. Gerson descia aos
vestiários pára encontrar Carlos Alberto e Pele, que-
ria conversar sobre a aposentadoria.
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ARELO NA GAV
Extraordinária façanha logrou o consagrado jóquei Luiz

Kigoni ao vencer as duas provas internacionais do turfe bra-

sileiro, corridas ontem no hipodromo da Gávea, os Grandes
Prêmios Brasil e Presidente da Republica, h o extraordina-
rio Kinele dos grandes confrontos não fez misteno ao nosso

enviado especial: "eu ganho as duas. Somente poderei per-
der so a raia ficar em condições anormais-.O que foi %el-

culado no Buraco do Ferradura do nosso DlAlUO DE hAO

PAULO dc domingo.
Viziárie encontrou pela primeira vez uma raia dc sua

predileção, desde que tem ido competir no hipodromo da

Gávea, razão de ser dc suas atuações anteriores apenas regu-

lares e todas por nós assistida, quando notamos perfeita-
mente sua falta dc adaplabilidade ao terreno pesado, no qual

patinava visivelmente. Onde conseguiu uma pista seca e íoi

aquilo que se viu: correu no sexto posto ate a primeira passa-

gem pelo disco, para em seguida ir perdendo posições ale

ficar em penúltimo na reta oposta, somente a frente de Ela-

niiur Depois na reta foi aquela brasa, enquanto o Severus
ia dominando o ponteiro Luccarno, o filho de Coaraze veio

num "modulo lunar" lá pelo meio dc raia e sem muita lu.a

dominava seu opositor, Indo firme para o disco, com o ho-

mem do violino" na sua clássica posição. ,
vaie ressaltar ainda o proticuo trabalho do treinador

Anizio Andretta, que tem mantido o defensor das cores do

sr Antônio Zcn numa soberba forma, graças a uma crite-

riosa orientação e à indiscutível capacidade, embora niodes-
tissimo, que possui. O "eslanislau" Andretta bem que me-
recia esse notável laurcl, que o coloca no rol dos melhores
treinadores do Brasil.

Jaú foi princlpescaniente corrido pelo Eduardo Le Mener

e muito bem apresentado pelo Mário de Almeida. Esteve
«empre presente à porfia e no fir.al superou o favorito. Sc-

verus correu no bloco intermediário, começando a ganhar po-

slçòes no final da rela oposta, para aparecer em Wrtoao
meio da curva e galgar a segunda posição no final d» mesma.

Esperou um pouco (muito habilmente dosado pelo Juan ta

moretti Tapia) para superar o Luccarno, mas ai teve um

avião ao seu lado e nada mais pode fazer
Elamiur correu dc acordo com suas características, sem

pre em ultimo para melhorar na curva e atropelar ™ r«».

juntamente com Vizianc. mas náo apresentava a <»csem ouura

deste, ficou cm quarto. Luccarno ponteou dMisIvamente desde

os primeiros metros e náo se entregou facilmente, Das mais

recomendáveis a atuação desse tordilho que defende as tra-

dieionais cores da coudelaria 1'aula Machado.

Vizianc rateou 50/10; a dupla (34- 103/101 «; os placês 31 e

111, tudo por 10. O temoo foi muito bom, 3'05 , marca que
de há muito não se registra por aqui, o que prova o bom

estado da raia (muito bem cuidado pelo superintendente Li-

cinio Salgado- do hipodromo da Gávea.

RECORDE NA MILHA

Foi sensacional o final de Quarlier Latiu e (op„,
na milha do Grande Prêmio Presidente da Republica,

motivou a nova marca de l'34»2/5 para a dis anciã, L
Sndou ponteando, seguida pelo lavonto Maltrato, „,
reta foram dominados pelos dois representantes do tuti,
listas Quarticr Latin assumiu a vanguarda, superam!,,,

nique, mas este empreendeu espetacular reação, o que st
os juizes de partida a andar para o flagrante do f(),

Quarlier Latiu pagou 39/10; a dupla (34' 199/10 , „,
27 e 56, também por 10.

Um destaque para o treinador Joaquim Amorim,

oue soube manter o crioulo do haras Sao Bernardo m,
estado técnico, a despeito do no so mal confeccionado,

dário clássico não dar nenhuma prova que permitia, t
o grande milheiro em corrida.
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COPERNAL - Foi muito fácil a vitoria do cavalo argentino no
quilômetro do Grande Prêmio Major Suckow, tendo assumido

o comando logo nos primeiros metros da reta final, depois de
figurar no bloco vcmguardeiro desde os metros iniciais

da contenda. Nos 600 metros tem boa vantagem sobre Edward e
Playboy, enquanto no disco traz vários corpos sobre

Iguape, Júbilo e Playboy, seus escoltantes. O paulista Edward,
grande esperança da criação nacional, foi muito

prejudicado pelo fato de ter largado pela baliza, sem
velocidade para livrar-se de outros rivais que correram para dentro

Buraco ife ferradura
Cs srs. comissários são ótimas pessuas, todos eles escla-

recidos e homens muito bem sucedidos em suas atividades.
Mas cm conjunto formam uma Comissão dc Turfe que tem
piestiulo inúmeros desserviços ao turle paulistano. E teimam
em errar continuamente para justificar todos os erros ante-
riores, seguindo uma trilha perigosa cap;./. cie acabar com o
turfe paulistano. Quando do campeonato do mundo teima-
ram em. dar corridas ao mesmo tempo em que a nossa sele-
ção canarinho fazia seus mais importantes jogos. Saíram dessa
letargia horrorosa apenas na grande final, programando
uma reunião matinal integrada pelos piores pareôs que cies
puderam arrumar. jMas os resultados, mormente os promo-
cionais, foram os melhores possíveis. E os piores cegos são os
que não querem ver. Errar é humano, claro, porém, insistir nos
erros ó dos... Parece que existe uma prevenção apenas por
parte da Comissão de Turfe contra as corridas domingo pela
manhã. Ou eles estão contra o Turíe, ou nao querem curvar-se
perante a claríssima evidencia <!os fatos.

Para a domingueírá ultima a Comissão programou car-
reiras horrorosas, três em mil metros, linha reta, com muitos
estreantes e outras com parelheiros de reduzida categoria com
aparentes intenções de desmoralizai- as matinais. Entretanto,
os bons resultados aí estão. Não há como negá-los, pois são
irretorquiveis, inquestionáveis e incontestáveis. Em todos os
setores isso acontece. Até a imprensa pode dar maior cober-
Urra ás corridas, láo necessárias para a aquisição oe novos
adeptos. Caso a Comissão de Turíe náo reconhecer tudo isso
será o fim da picada. E agora vai a palavra da Gávea.

Primeiro vamos dar um daqueles esperneies, não culpan-
do ninguém, é claro. Foi o foríé de Scotland, que era das
grandes esperanças nacionais. Depois a decepção do João de
Castro Godoy, que nem quis saber ue conversa, arrumou as
malas e dou o tome. Ele que íoi aulor de façanha inédita do
cenário esportivo mundial: o tricampeonalo consecutivo —
64-(i5 e GB — numa prova internacional de grande repercus-
são. Tudo isso juntamente com o Dennico Garcia, os cavalos
Leigo, e Zcnabr., este duas vezes.

Outra coisa que não poderia deixar ce laiar t..o us pro-
gramas aqui na Gávea, pois a esta altura todo mundo já sabe
qual o cavalo que vai estar na urna, quando forem 10 horas as

• inscrições estão todas apuradas e a turma da casa já conhe-
cc, logo em seguida, todos os páreos. Quando o apito da
boia toda 11 horas a papelada está correndo por todo lugar,
até com os jornalistas, que têm tempo para divulgai- tudo pe-
los seus jornais, trazencio benefícios para o Jockey, sem que
este gaste bulufas. Aqui fazem tudo ao contrario e mu-
guém se interessa por mudar. Coisas de uma Comissão de
Turfe do século p-nssado. Na Gávea é de fazer inveja, desde
o mai.s alto funcionário até os mais modestos há uma boa
vontade evidente que chega a fazer inveja, quando pensamos
que lá em Cidade Jardim existe uma dona que maltrata todo
mundo, e faz questão disso há muitos anos. Na Gávea quem
quiser saber de alguma coisa — funcionário, profissional,
proprietário, treinador ou jornalista — fica sabendo na mes-
ma hora.

O que o nossa Jockey Club deveria fazer para organizar
os programas é a coisa mais .simples do mundo: basta boiar
mais alguém para trabalhar e ter a mesma boa vontade que
aqui na Gávea. Estas náo são apenas palavras minhas, mas
também de gente que entende do riscado. Não precisariam
os programas esta"- prontos às 11 horas, mas se às duas da
larde eles estivessem com os homens da imprensa todos sai-
riam lucrando, e o mais beneficiado seria o Jockey. Imaginem
que já não é fácil trabalhar no turfe e tudo fica muito mais
difícil quando ninguém ajuda ninguém, como aconlece aqui.

Como quando a gente dá um lembrete aos diretores eles
não perdem tempo e procuram colocar as coisas nos seus
lugares, acredito que não vai demorar para a gente licar pelomenos parecido como os cariocas, para trabalhar para o turfe
mais à vontade, ajudando demais o próprio Jockey Club.

Bem, como o mar não eslá para peixe e sardinha anda
comenda tubarão. Vocês já devem estar com a idéia fca quena noite de São Paulo Iodos os gatos são pardos, mas aqui
vai ser bem diferente, pois todos os peixes são cinzentos. Onegocio é falar com cuidado, porque já vi que aqui também éfoguissimo.

«
Ainda não enchi a cara e por isso não vou falar no pri-meiro pareô. No segundo já dá para tirar uma colher decha, porque o Borjinha, que não deixa cair a peteca, vaimontar nesta carreira o Caquito, que já enforcou gente bemmelhor. Vai ser uma pule de dois andares- e por isto mesmovale a pena arriscar. Se aqui na Gávea tivesse dupla japo-nesa, acredito que daria uma bem certinha para vocês e nãoé nenhum pulista que vai confundir. Zerrere e Cadipo for-mam a mesma 11. moraram?

Tabarin pode dar outra alegria para os paulista?. Podelargar e acabar, somente a baliza numero um que atrapalhaum pouquinho. '
Se o Pedroca lavar o soalho tem uma bem quetinha que-tmiss.ma mesmo: é o N.amorico, que risca de verdade no bar-ro. Na leve a coisa fica bem pior. Portanto, a ordem é tor-cer pela chuva na segunda-feira.

_ Quero ver quem leva esse parco do Borjinha. Desta vez
n„» n J i'°i «a-a F'?vS nc,m que rôr na man'a- Podem notarque o tal de girafa Gosik (feio como ele só) náo é de botarazeitona na empada de ninguém. Ele trouxe o filho de Elpe-nor nao para ele Gosik dar um passeio, mas sim o cavalo mievai e passear na raia da Gávea. M

Como o ultimo pareô . dc contrapeso c muita gente estamatando cachorros a grito, até alguns paulistas- que não tive-ram muita sorte, vou dar uma de mingué. O Ricardo que énosso bruta faixa procurou se informar comigo a respeito doscavalos rie Cidade Jardim e disse: -Sc eles não forem muitobons o meu nao da no bico, isto é Bcntinho não perder.k, temos conversado.

-.n PAREÔ — 1 000 1M — GL - Cr? 25.01)11,(10
Dif.: Vários corpos c 1 corpo — Tempo 57''1,5 — Vene. (51 0,28 —

Dupla 12.3) 0.55 - Placês (">) 0.20 e (10) 0,22 — Mov. dp pareô CrS
'95.122,00 — Copern.il M.A. -1 unos — Argentino — Resuellq e Copoclla
— Proprietário — Coudelaria Fulvia — Treinador A. Irusta — Cria-
ilcr Haras PU.A.

50

l.o — Copemal, A. S. Caseria
2.0 — IfOiape, J. Machado
2.o — Júbilo. F. Esíeves . . .
.(.o _. play-Boy, .1 Pedro Filho .
5.o — Edward, ,1. P Martins ....
fi.o — Jacar.-i, .1. Queiroz ....
7,o — Orrato, J. Snusa 58
S.o — Tirreno, J. Amestelly .... 58
9.0 — Onch. P. Al«s 58

10.o — Bonpa, H, Anacona .... 59
ír.ò — idirria, C- Dutra 57
12.0 — Forelgner, D. Santos .... 56
13.o — Jugo, A. Santos . .
U.o — Ojigo, O. Cardoso .
15.o — lio, D. Moreira . , ,
16.o — Oboé, F. Menezes .
l7.o — Bl-Campeã, J. Borja .
18.o — Iin.m. J. C. Ávila ,

58 24.066 0.28 11

59 12.193 0,55 12

(IgUftpo) 13
50 5.994
59 20.998
58 3.979

i Jac uá)
2.297

693
6.132
2.055
1.322
1.011
1.383

(Jugo
16.318

1.32G

1,13
0,32
1,70

2.95
9.78
1,10

-.,.)*>
5.13
6.70
4.90

0,41
5.11

1.437 2,62
10.079 0,37
5.582 0,67
6.709 0,55
2.348
6.759

10.735
2.996
5.256
4.319

1,60
053
0.33
1,26
0.71
0,87

20.o — Alisios, J.
19.0 — Dileto, L.

Pereira . .
A. Pereira

59 i Tirreno)
iS (Oboé i
59 857 7,82

Mil__~ JE
Com a vitoria de Viniane no Grande Prêmio Brasil a lo-

teria hípica denominada "Sweepstake", que é extrairia junta-
mente com a disputa cia prova, apresentou como vencedor o
bilhete numero 1.544, vendido aqui em São Paulo. Ao Jau, .ve-
gundo colocado, coube o n.o 43.795, de Santa Catarina. Severus,
o argntino, terceiro colocado, tem o bilhete de numero 3!).205,
também vendido em 'São Paulo. No quarto posto figurou
Elamiur. cujo bilhete foi o de numero 23.600, vendido no Pa-
ráná. E a Lucarno, o quinto colocado, coube o bilhete nu-
mero 38.478, vendido na Guanabara. Aos demais competido-

Mais urna vez,
provou bem

O Jockei Club de São Paulo, premido pelas circun?-
tancias, fez realizar ontem, no hipodromo de Cidade Jar-
dim, mais uma reunião matinal. Não tanto cm razão do
G. P. Brasil, que se disputava na Gávea, mas principal-
mente pelo importante jogo de futebol a ser realizado per-
tinho do hipodromo, a entidade fugiu à concorrência da-
quele esporte popular e antecipou sua reunião. Náo
foi. portanto, uma experiência expontânea, mas um recurso
defensivo.

Em qualquer hipótese, foi mais uma tentativa válida,
para provar que, em um centro como Sáo Paulo, onde a
maioria absoluta da população é formada pela massa tra-
balhadora, que divide sua folga domingueírá entre lazeres
domésticos e entretenimentos populares, como é o caso do
futebol, a reunião lurfistica matinal é a mai.s indicada, já
que não é possível a eliminação pura e simples dessa or-
nada semanal, como acontece em centros bem mais a:íian-
tado?.

Ademais, vale nolar que aquih que é bnni para um
centro iurfisíico, como é o caso do Rio. pode não ser bom
para um centro tipicamente manuf-tureirq como São Paulo.
Naquele as reuniões turfisíicas á tarde são válidas e for-
mam num elenco rie atrativos oferecidos à massa turística
que constitue boa parte da população flutuante. Aqui, eo
contrario, as que podem, deixam a cidade em busca de
repouso no litoral ou nas montanhas, conforme for a esta-
ção do ano; os que não podem, após uma semana de exatis-
tivo trabalho, dedicam-se a merecido repouso em suas pró-
prias residências.

Finalmente, uma boa parte desse grande público, é
desviada para os campos de futebol, principalmente, como
foi o caso de ontem, quando existe uma partida envolvendo
clubes altamente populares.

Poner-se-ia dizer que, aquele que vai ao futebol, à
tarde, poderia ir. igualmente, aos hipódromos no nie-mo
horário. Em perto, talvez, mas vale esclarecer que além
de ser um entretenimento infinitamente mais barato, o fu-
tbeol tem seu público certo, ou seja aquele que. entre
uma grande partida de futebol e uma interessante reunião
turfistica, prefere a primeira; mas, não havendo coinci-
dencia, pode acabar indo às duas.

Em qualquer hipótese, embora não resolva esse pro-
blema em definitivo, a antecipação do festival dominguei-
ro para o período da manhã, pode ser uma opção válida,
pois uma coisa é certa; a reunião turfistica à tarde, nos
domingos, definha dia a dia e logo estará pesando nega-
tivamente na balança financeira da entidade.

Tudo isso sem fa!-?r na parte mais importante do em-
preendimento. ou seja naquele que possibilita a humani-
zacão do turfe, permitindo que as reuniões sejam um con-
graçamento da família. Quem compareceu às reuniões
matinais Já realizadas, verificou, sem esforço, que entre
el"s e aquelas cumpridas normalmente ã tarde existe uma
diferença tremenda. Nas matinais o turfe é esporte, é
familia. é entretenimento; na outra, simplesmente jogo e,
ainda assim, sem que seus resultados sejam compensa-
dores.

k MANHA QUE AGRADA
1.0
lí.n
3. o

i o r.utEO -
¦ BusTOla.' J. Alves . .

Dúplüata, L. C. Mondes
Cadhnç.'.. C. Nobre . . .

4.0 — Equilibrista, G. (Viriirim .
5.o — Calastrophe, M. Andrade •
(i.o — Baratinada, G. .Massili . .
7,o — Ilente, 3. l"d*ce . . .
S.o — Dine-ia, J. G. Silva .
O.o — Bcecht. A. G. Silva . .

1.000 M — GL — Cr$ 6.000,00
116
54
56

56
56
56
56

Si.100
136.405

7.165
3.210
4.775

I0.U7Ó• 7.250
32.450
5.120

0,23
0,14
2.58
6.02
4.C4
1,81
2,66
0.59
3,77

288.450 1
mpo: 59"9 '10 — Finais 24"8 e 12"6 — Vencedor: 0.23 — Dupl

23 — Placòs (3) 0.11 (7) 0.10 — Prop. Pecuária Anhumas C
relhãdor: L. C. Mello. — Filiação: Dulçor e Buccoo Reef. —
-.r: Haras Guanno».nt. - Movinisnto: 66.590.50.

2.0 PAR_0 — 1.0CII 51 — GI. — CrS 6.000,00

27.510
70.205
3.615
1.740
1.865
5.680
3.650

111.575
3.235

34.095
i (37)
A. —
Cria-

l.o — Doma R:o Verde, A. Araújo . 56 125.815
2,o—'Finch, J. Atves 56 130.050
3.0 — Eigrlmista, J. M. Amorim .... 56 11.415
4.o — Eumenlde, 1.. C. Mendes . . 54 6.610
5.o — Da. Drcam, G. Massol! ... 36 30.615

0.79 61.155
0.18 51.600
2.16 4.000
3.73 3 £15
(1,80 12.620

Tempo
0,18 —
G. Tas
Mõvirii

368.315 164,
f,g-'2 10 — .Inãis 24" e 12"5 — Vencedor: 0.19. — Dupla I

Placês'(2) o"ll tSi 0,11 — Piop. Stud Mauá — Treinador:
a — Filiação: Código e Mlnocho — Crl&dpr: Haras Rio Ver
üUo: 91.123,(10.

(.50
28i
W.
de.

4.0 —
5.0 —
6.0 —
í.n —
8.0 —

3.0 PAREÔ — 1.000 51 — GI, Cr? 6.000,00
D.-eamv Eves. G. Massoll . . 56 143.170 0.19
Plátera, J. M Amorim .... 56 32.230 0.S7
Itacira, S. índice 56 10.125 0.7o
Xlllna, J. Santos 56 8.365 3,28
Represa', J. Alves 56 31.145 0,82
Marmota, O. Noore 56 131.365 9,21
E caleira, .1. G. Silva .... 36 23.150 1.21
Ilka, J. P. Silva 56 6.530 4.30

OtiO
465
845
440
490
435
815

9.0 — Oulf. G. Amorim ....... 55 C/ Dlnera]
10.o — Irapuà, E. Araya 56 102-910 « i

518.815 3
Timpo: 1-38"310 — Vencedor: 0.39 — Dupla (251 1.61 - fa
0,24 (2) 0.24 — Prop. e crhdor: Theolonlo Piza de Lara, fe
J. Godov — Filiação: Fnxeiro e Kaipira. — Movimento: i:u*5.o 

PAREÔ — 1400 M — Aprox, GL — CrS 4,000,01
l.o —F:u Garbo', J. Alves 57 144.490 0,26 ¦

2.0 — Faxfto da Floresta, A. AratiJD . . 57 50.785 O.iS ;
3,o — Dlnomedes, A. Avalcarill . . . 37 17.3.'.-, 2.íi
4.0 — Xá da Quênia, Ci. Caires . . . 57 49.840 0.76
5.0 — Destampido, L. Cavalheiro ... 37 67.5!- 0,-6
6.0 — Ullsseu, E. M, Bueno .... 57 47.630 USO
7.0 — Kaghón, E. Am"rim 37 57.!>'¦-» 0.66
8.0 — Lynx. E. Araya -''7 33.435
9 o — SÜcesíO, J. P. Marinho )" 8.3W 1,ti

10.o — Rcveillon. G. Antônio Filho . , 57 45.k25 0.S1
11.0— Uru (Caitil S. Índice .... 57 45.11(1 0,51

571.015 :
Vencedor: 0 26 -- Dupla (26) 0,72 — Placês i2i 0,16 iGi 0,22-
Max Fèrlman. — Treinador: C. Cabral — Filiação; L.emiti i,'
— Criador: Haras São Quirino — Movlminlo: 142.713,00

6.0 PAREÔ — (.100 51 — Anròx. GL — Cri 3
l.o — Maltlry, .1. Mendes . . .
2.o — Bhie Beatle, E. Gonçalves
3.o — Quartz, .1. Fernandes .
4.o — ÜX.UR, V. B,;eno . . .
5.0 — Quibtis, CÍ. Amorim . . .
6.o — Bonhy Prince, A. F. Corroa

Pai
para

a bole
luta c

r
F

Scío Pai
. ':v.

Api-óx. GL
:;i
36

11.480
152.713
196.665

81.950
C Qitnil

39-235

M ¦'<¦>* ¦ *

t'.-v

482.K.5
Vencedor: 2,81 — IJiiDla (14) 3.07 — Pl3cês (4) l.IS (I
Stud Paula, treinador: C. Cabral — Filiação: Xavec
Criador: Haras Paranapnnema — Movimente: 120.12

MOVIMENTO DAS APOSTAS 
MOVIMENTO DOS PORTÕES 

419.340 191.945
Tempo: 59"S'10 — Finais 24"5 e 12"6 — Não correu: Ditadura. —
Vencedor: 0.19 — Dupla (27) 1.08 — Placês (2) 0,17 (7) 0.31 — Pro-
prlbtárlo e criador: Haras Faxina — Treinador: A. Magalhães — Filia-
çio: Daddy R e -íandra. Movimento: 107-887.00.

4.0 PAREÔ — l.UOS AI Aprox. GL — CrS 2 500,00
l.o — Que Fala. S lodice 56 58.050 0,59 37.895
2.0 — Eryx, J. Fernandes ...... 33 108.210 0,32 38.405
3.0 — S.ànvilíe, A F. Corrêa . . 52 53.150 0.65 28.110
4.o — S.-máflio. G. Antônio Filho . -59 50.735 0,68 28.310
5.0 — Dincral, J. Alves 57 67.595 0.51 33"51')
S.o — Distraído. J. M. Amorim .... 56 C Dineral
7.n — Arivia. U. Bueno 54 57.560 0,6>) 24.865
8.0 — Hidranja. F, Cozzolino .... 43 20.605 1,68 13.310

São Paulo
res foram sorteados os seguintes
Niarkito, 16.7-16. Palatinado, 10.
Florentin, 34.872. Barçatl, 9.561.
piori, 5.845.

números: Quaribu, 3.513.
157. Astro Grande, 13.961.

Cumbcrlancl, 39.559. Sei-

PREFERIDOS DA CRÜ
Embora o Piorino tenha conseguido .1 votos os 3?

slveis no concurso de palpites entre os cronUtas de
não existem favoritos destacados para a reunião dtsi:
te no hipodromo de Cidade Jardim.

l.o PAREÔ — Zaipan (13), Belina (61, Revictmi]
e Coqueira (3).

2.0 PAREÔ — Fiorüio (21), Porto Amazonas Ui.
nlíâuser (2) e Japm-i (1).

3.n PAREÔ — Myrtes (18), Indira (61, Estrofeí
Cara Linda (1).

4.o PAREÔ — Alce (14), Off Chance >~f. UC
(6) e Vakanz (1).

5.0 PAREÔ — Jerusa (16), Patis'.erie (51, Oandi
Hebateia d) e Assanhada (1).

6.0 PAREÔ — Lux 18), Evillagé (7), Surtimb? •
Walnut (1).

7.o PAREÔ — Nidro (23), Viricc (2), Pinta Can
e Pacldock (D.

I-

Hoje — Programa — Retrospectos — Infor]

Animais Joqucl.i Tratadores Ultima colocarão Vitimo tempo iliiliiladM

l.o PÁREO — PRÊMIO "I5RIGAND1NK" — AS 20 HORAS — CrS 6.000 00 — DISTANCIA 1.300 M — P.
1-1 Belina
2—2 Cotitieira
3—3 Dona Jlica
4—4 Revicema
5—5 _.alpQn

11 A. F. Correia W.
j S. Ferreira C.

2 , L, Cavalheiro N.
3! O. Nobre C.

A. Barroso ! W,

G. Tosta
L. Salles
Portelta
Amarant.
Xav;cr

5.oi 7) BrigaiKíinc, Drám'j.|1.400
1.0'101 D.R.Verde, Trofilada 1,000
l.o( 9) Joseíina, Titaya 1.4C0
l.o( 8) X.abay, Irenca 11.200
5.o( 6) Tikana. Lnmtica '1.200

GL
CP
AL
AL
AP

ny'ü íim m ma cü
1''j2' Ligeiro. -Vai
1'30" Siniu de mi
1'15 '8: Poi e repelir
1'16"4 T..- alhou |)i

Nosso palpite: BELINA Dltcrcnça: ZAIPAN

2,0 PÃRÈO —TjflRMlO "PARTIMONT", — AS 20.35~HOR.VS — CrS S.oW.ÓÕ -
l.ol 8i Epig.-afo, Ualcyone 1.300
l.o( 9) Donile, El índio 1.330
l.ol 7) Al Rachid. II. Power 1.800
4.o( 6) Epigrafo. Fiorlno 11.300
õ.ol 6) Epigrafo, Florino 11.3'jU

Dltcrcnça: PORTO AMAZONAS "

Melhor «"¦"'¦
DISTANCIA l.MírO M - 1'. r.«

1—1 Florino 37 51 G. Amorim |\V. .Vlarraclni
2—2 Japerl 58 3 I O. Nobre A. llolina
3—3 P. Amazonas 58 2 E. II. Bueno N. Porttlla
•I—I Tanhauser 58 4( ,). M, Amorim CJ. Enriques
5—5 Vanadio 58 li Não correrá |P. Polidoro
Nosso palpite: FIOKINO
ilTõ~P7\REO~—' PRÊMIO

57
ENCUANTftE" - AS 21,10 HORAS — CrS 4.000,00 —

1—1 C. Linda
2—2 Estrofe
3-3 Indira
4—I Myrtes
5—5 Oba Oba
NÕssõ palpite: INDIRA

5 I L. Cavalheiro |N
O. Nobre

1 ! A. Barroso
I E. Gonçalves

41 Não correrá

. Portelta I
E, Gosik
R. Mesnulta jE. Feijó
C. O. Cavalei

-1 Alce
2-2 Cnbrilha
3—3 La Citmol
4-1 Off Chance
5—5 Vakanz
0—ti V. Vccchia

PRÊMIO
S | .T..:

SDIMiENEü

7.ol 8) Mariln. Oia 11.200
l.ol 9) Oktoberlest, Nllinhá 1,400
3.oi 8) Marhi, Oia 1.200
4.01U1 Quapóla, Q.Poradisc 1.200
fi.oi 7) EnçhiUilée, Bijin 1.G00
bifciença~JIVRTI-.S

AS 21.15 HORAS"— CrS 1.000.00 —

NL r..' c.-.miidnto ti" re n
NL r._--S: Porie rorseüi a (0 "
AL r."i:>"7, Vol i em íyma mbw
NL l'__ ' Chesoii perto na o'"
NL t'22'' Nio correrá.

T Mellior azar: T.\\0u,i'"ÕISTÁNOIA 
1.400 .M — P. AR. V*'

AL - Í'TGT'~T
nl - r:',o-5
al - r.r,"
GL - l'I3'9
NL - i'44V5

DISTANCIA 1.400 M

O pá eo íic".i Ir:
Po c repetir a '!;
Peami uir.r:a iraca. '*'
Bem nó percurso, li "-1

Xao còrrerú
Melhor azar: CAIU "n;'

Ml, VAtP.

3 li

Almeida
.1. G. Cosia
L. Vieira
A. Oliveira F.
.1. Mendes
L. C. Mendes

ti, Raphael
N. Porlella
M Signoiclti
.1. Godoy
E. Feijó
E, Gosik

5.0(11) Dillene, Nalnai [1.4003oi 7i Bromellnlia, G. Slnri 1.200
(i.oi 71 Bromclinha. G. Star 1,200
l.ol 9| Idésia, A. Negra 1.490
4ol 71 Bromclinha, G. Stár 11,200
7.o( 71 Bromclinha. G. Star|l.200

- GL - 1'2 T prova fa

- NF
1T0"8 Não tardará
l')0"S Ultima não vslev

GU - r2!)" Pode repelir a nl
NP - l ir,"S Serve como piile nO

-NP 
j-_l'16'-s: Largou mal na ''-'v-

~ 
Melhor arar: OI I ,l|ÍVl

5.0 PAREÔ —'PRÊMIO 'TAPIARA" — AS 22,20 HORAS — CrS 4.000,011 — DISTANCIA 1.200 M - P. \H. vAÍ
NL - r23"S Trabalhou para vencer-

Volta cm turma rc,'-"
Vai á réabIllta<;ào. W;

Nosso palpite: ALCE Diferença: LA CITMOL

,1. Fernandes
O. Silva
E. Araya
U. Bueno

1—1 Oandra 49 3
2—2 Risca II 48 7
3—3 Jerusa 61 6¦' Jolly Girl 53 9
4—4 Jibóia 57 10" Potisserie 52 8
5—5 Assanhada 51 5" Oirama 52 1
o—r, Fávônla 30 I" Hecatéia 35 2
Nosso palpitei JERUSA
G.o PAREÔ — PRÊMIO ^'CyRDHAL!.'

A. Andretta
R. Urblna
O. Uiloa
A. Mollná

J. M. Amorim ¦ W. Garcia
A. Barroso |W. Garcia
,T. Mendes |J. B. Ivo
L. C. Mendes S. Gaicia
R. Pinheiro N. Porlella
E. M. Bueno In. Porlella

4 o' 8) Onamour, Assanha. Í.4C0
8.0113) D. Zoli, Elke 1.400
rol 6) Hecatéia. Bl-Campeã 1.200
8.o( 9) Mandaia. Jaràbla j 1.400
4.ol 6) Hecatéia. Bi-Campeill 1.200
3.o( 7) B. Spot. Miolon 11.2008.o(12i Queia 4, Pollyánã 1.400
l.ol 8) Itaituba, Upiara 1.400
3.01131 Kardo. Gog.irty 1.4:0
l.ol Cl Bi-Canipeã, Jerusa 11.200

[•23"8
GU - 1.3"4
NP - ri.v
AL - r28"2
NP - IMS"
NP
GL
AP
NL
np -' ri.-,-

Ótimo reforço paw
S de reforço. Alio

1 li'.-'S Terá prova favorável
1"23"3! Rende mais na arei».
1'30" . Inferior ít compunhei
l-2fl'"3 Correu b cm turinf.

ti:

Cl

Diferença: PATISSER1E

1—1 Evillagé 57 7
2—2 Lux 37 10
3—3 Qniiance 37 3
4—í Surumby 57 5
5—3 Vlracopos 57 3
6—0 Zaealote 53 9
7—7 Walnut 57 2

8 Ergonte 57 1
8—9 O. the River 54 4

10 Pinguinat. 53 6
Nosso palpite: LUX

A. Bhrroso
G. Massoll
A. MasíO
R. Diniz
O. Nobre
.1. Almeida
E. Amorim
A. Azevedo
A. Oliveira F
L. C. Mendes

— AS 22,55 HORAS — CrS 4.000,00 -

M/Sigmoretli 2.6(10) Cyrdhal, Elevcur 11.303
O. UUÒü 2.0(101 E. Wind. Orvicto 11.000
P. Nickel 6.oi 101 E. Wlnd. Lux ! 1.000
C. L. Salles .'.oiIOl Cyrdhal. Evillagé i 1.300
C. Amarante 8,o(10) E. Wind. Lux 1.000
\. Gusso 8.o( 9) Olcur, F. Royal 11.400
C. Cabral 4.OI10) Cyrdhal, Evillagé 1.000
E. Can-.pozani 6.o( 7) Haikai, Peléco 11.200
W. Garcia l.o( 8) Tapajós, Beni 1 200
A. J. Martins

Diferença: EVILLAGÉ
7.0 PAREÔ - PRÊMIO ?CAKMIM" — AS 23.30 HORAS —_CrJJ1000.00 —
1-1 Farfarcilo 32 2: A. Oliveira F^Sníesqulfa-~ elSTTTNukãjilo, 5í_«íêrnã(lT40.i-
2-2 Galeto 53 7 A. F. Correia F. V. Navarro 2,o( 6) Lenheiro, Arujá 1.7C0
3—3 Nidro 58 .1 A. Barroso E. Feijó 5.0(9) Penigine, Ogimbo 11.200
4—4 Pinta Cara 58 1 J. C. Ávila F. Dávila 8.0IIO) Xilofono. Vidor 11.3005—5 Vinco 33 6 U. Bueno M. Slgnorettl I 1.0(10) Ogimbo, Oleiro 11.600
6-0 Paddock 58 4 II. Akiyoshl C. Amarat.te I 7.0112) Carmlm. Premlador 11.300" R. Jawik 38 5 o. Nobre C.-Amarante : 4ol 61 Draft. Detetive B il.40)
Nosso palpite: NIDItO Diferença t PINTA CARA

Poderá repetir n «"
~ 

Melhor azar: IIKCATBJ
¦ DISTANCIA"1.-00 M - !'• v!:- VA-|

NL l'22''li Atuou bem in """b'-,i1
GL - 3S-'9j Lijeiro e andi bem-
GL - 3.8-9Í Vai render muito 1
NL l'22"l| Melhor baliza ;tp,!il .,GL - 5S--9 Há melhores na carrf"

-AL 1'29"5 Só para placéí.NL 1 ¦__'*!¦ 
Não passa de 5Zar_.,!-> INL 1-16" Estréia foi fraca. I

NL ri5"9, A-.-cra a t é oiltr»

I Correu 5 a em t'-'1"'' ',

Melhor azar: WAl ¦

DISTANCIA; 1.600 M — P. a«- vaF
NL - r29"9i Volta em turma retu
NL - 1*55" Co'reu bem em Cr"
AL - 1'lü" Pegou turma fraca,
NM - l'C3" I Gosta da distancia^NL - 1'44"6. Poderá repelir a ''"' rNL - l_3-'2[ A turma é m IracJ. " J
AP - ;-30"9! Ótimo reforço p Pa0" .;

Mim"'

mas o í
antes c
nado e
querenc
cador.

Ess
bado c
tricoloi
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A
Lalin e Copernl,tia Republica „a distancia, nJ

' M-m-ato; ^itantes do turie nIa, superando Cotcação, o que obti,
trantc ilo fotori,,

mim Amorim ,,,Bernardo em gtaconfeccionado .
ue pci-mitissí uij,j,.

C Dineral
102.910 0,33 8
518.815 8

Ia 125) 1,61 — Platfi
Piza de Lara. Treim

- Movimento: 124.83!
1L — CrS 4.0(10,00

141.190 0,26 ||
50.785' 0,75 JI
17. .125 2,20 li
49.840 0,76 S
67.51^ 0,56 ÍI
¦17.I1ÕD 11,80 s
57.605 0.66 i|
.15. «5 1,07 1!

8..V10 4,47 I
45.825 0.81 II
45.010 0,84 li

571.015 !il
Í2| 0,16 (G) 0,22-r.

ili-.icão: Ligonier e li
nlo: 142.71;i,00.
;l — trs :i.ooo.oo

11.490 2,81 I
; 152.715 0,21 t!
1 196.665 0,16 11
; 81.950 0,35 II
i C Qtiartz

39.285 0,82 II

482,105
; i I) 1,18 II) 0.2Í-
isçâo: Xtivècò e Silln|
;nto: 120.129.00.

63S.8I.5II

CR0H
ido 21 votos os 28 píf

: os cronistas de tini
¦a a reunião desta r.í.J

Una (6), Reviccnu li

rto Amazonas C4>, Ti

dirá (6), Estrofe Í!i
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Paulo e Tobias vão
para o fundo do^gol, ?„<,,

a bola vai fora; Terto

SÃO PAULO — Sérgio; Forlan, Juran-
dir, Dias e Gilberto (Tenente);
Edson e Gerson; Paulo, Terto, To-
ninho (Everaldo) e Paraná.

GUARANI—Tobias; Wilson, Guassi,
Tininho e Cido; Dante (Flairta-
ryon) e Milton; Vagner, Capeloza,
Vanderley (Sérgio) e Caravetti.

Lusa volta
aos velhos
tempos

Quando Joga em seu campo a Ferro-
viária costuma não respeitar os chama-
dos grandes clubes. Isso sucedeu na par-
tida de ontem contra a Portuguesa de
Desportes. A lusa, que não anda bem,
modificada devido ao empate que teve
contra o Sãc Bento, não era, aliás,
adversaria temível para a Ferroviária.
Tanto assim que o quadro ferroviário era
tido como o favorito. E, dentro destas
previsões, aconteceu o triunfo do clube
de Araraquara, pelo placar de 2 a 1.

A Ferroviária teve melhor atuação e
chegou a estar vencendo por 2 a 0. O
primeiro tento surgiu aos 27 minutos rio
primeiro tempo, através cie Cabinho. Já
era então flagrante a supremacia do tri-
campeão do Interior.

A Portuguesa, na verdade, voltava a
repetir os mesmos erros do jogo contra o
São Bento. As modificações feitas pelo
treinador João Avelino não davam os
resultados que ele esperava.

Na segunda etapa a Ferroviária conti-
nuou mostrando um futebol mais objeti-
vo. Chegou aos 2 a 0, aos 21 minutos do
tempo derradeiro, com novo gol de Ca-
binho.

A lusa então passou a ser menos apa-
tica. Aos 28 minutos, Basilio deu novas
esperanças a Portuguesa ao conseguir
marcar o tento, que seria o de honra.
Tudo. porém, ficou na ilusão. A Ferro-
viária não ficou assustada. Tentou mes-
mo ampliar o marcador e não permitin-
do que os ataques da Portuguesa tivessem
êxito.

A Ferroviária Jogou com esta forma-
cão: Gctulio: Mariàríi, Fernando, Ticão
é Fogueira: Bebeto (Muril e Bazzani;
Maurinho, Lance (Zé Luis), Cabinho e
Nei.

A Portuguesa .alterada por João Ave-
lino. alinhou: Orlando; Ulises (Àreridi),
Marinho, Izidoro e Geraldino; Luiz Ame-
rico e Lorico; Ratinho, Valcicmiro (Basi-
lio), Leivinha e Piau.

O encontro teve a direção de Wilmar
Serra e a arrecadação atingiu a soma de
CrS 8.140,00.

— Não quero desmerecer o trabalho do adversário,
mas o São Paulo de hoje foi igual àquele que eu deixei
antes de ir para a Copa do Mundo, nervoso, desorde-
nado e desesperado. Pareciamos uns cabeças de bagre,

: querendo atravessar a bola pelo meio do corpo do mar-
'cador. Assim não dá, não. Regredimos.

Essas declarações de Gerson depois do Jogo de sa-
bado contra o Guarani, sintetizam bem o que foi o

; tricolor nessa partida.
Foi um dia errado do time sampaulino e o próprio

Gerson, que enxerga bem o jogo, esteve perdido e per-
turbado com o sólido sistema defensivo armado pelo
Guarani, tanto que no final do primeiro tempo, andou
apelando contra Milton. Deu-lhe uma cotovelada na
boca, provocando um corte no lábio do campineiro, o
que provocou um revide deste, ante a arbitragem con-
fusa e perdida do apitador Emidio Marques Mesquita.

Na primeira e -na segunda etapas o Guarani foi
igual na sua maneira de jogar. Vagner, ponteiro di-
veito e artilheiro do time e do campeonato, por exem-
pio, jogou recuado na meia-cancha. Caravetti, um ho-
mem natural de 4-3-3, duas os três vezes só foi à fren-
te. Capeloza, o meia direita foi um quarto homem de
meio de campo. Na frente, brigando e se mexendo mui-
to, só o Vanderlei e depois Sérgio que entrou no seu
lugar. Pela própria esquematização de jogo, percebe-
se que o Guarani não foi constante na frente, mas em
quatro contragolpes — dois em cada tempo — teve a
chance de abrir a contagem e ai, Sérgio, arqueiro tri-
color, apareceu de maneira extraordinária, numa das
vezes se arrojando aos pés de Vanderlei para operar
verdadeiro milagre.

E o São Paulo?
Jogou errado de começo ao fim, apesar do esforço

enorme dos seus atletas e das tentativas de Zezé Mo-
reira de mudar o quadro para ver se num golpe de
sorte saia o gol que poderia abrir o Guarani.

Embora envolvido pelo meio de campo bugrino, o
do São Paulo andou tentando organizar as jogadas

para o ataque e procurou Jogar com a bola no chão,
passeando pela intermediária contrária na tentativa
de abrir brechas na retaguarda campineira. A tenta-
tiva foi vã porque o esquema de Renganeschi não da-
va folga a ninguém e, principalmente porque os avan-
tes, quando recebiam a bola, tentavam penetrar sózi-
nhos na área e arrematar à maluca. Quando não era
isso, eram tiros de longa distancia, tortos, que iam
para fora, ou então fáceis para Tobias agarrar. Os la-
terais Forlan e Gilberto e depois Tenente, que entrou
no lugar de Gilberto para — por ser mais experiente
— dar mais agressividade ao time, quando avançavam
da intermediária tentavam o cruzamento pelo alto e aí
tudo ficava mais fácil ainda para o Guarani. Toninho,
marcado pela torcida, habilmente saia do bolo dentro
da área, tentando evitar a zona de congestionamento.
Foi retirado por Zezé e Everaldo entrou no seu lugar
para não fazer absolutamente nada.

Foi um jogo complicado para o São Paulo, primeiro
porque o Guarani se preparou para ganhar mesmo pe-
lo menos um ponto no Morumbi e depois, porque o
próprio tricolor se perdeu, não demonstrando a mes-
ma tranqüilidade e paciência dos ultigos jogos.

O zero a zero no placar foi justíssimo.

Um destaque que deve ser registrado com satisfa-
ção. Com alguns titulares contundidos, o Guarani mos-
trou vários prata da casa que se saíram muito bem na
partida, mostrando que o alviverde tem uma safra de
valores que dá muito o que falar. Guaci (central),
Dante (meio de campo), Flamaryon (meio de campo)
foram valores de destaque como Wilson e Tininho,
estes já titulares.

Comprovando de qua o São Paulo por cima tem
uma torcida que prestigia mesmo sua equipe, a arreca-
dação, sábado, foi muito boa: CrS 57.364,00.

Emidio Mesquita foi o apitador, com trabalho re-
guiar e que poderia ter se complicado se os ânimos
dos jogadores tivessem continuado alterados no segun-
do tempo, como estiveram ao final do primeiro.

Cursos intensivos de:
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Melhor azar: PAnD -

O Presidente Médice recebeu jogadores
' ilirigentes da seleção brasileira de basque-
tobol, que conquistou, na Iugoslávia, recen-
temente, o vice-campeonato mundial. Os ho-
meus do bola-ao-cesto foram pedir ao Pre-
.'idente mior apoio a essa modalidade, porque,
como te sabe, nosso pais será, em 1071, sede
do Campeonato de Clubes Campeões. Os
re.stnbolista foram recebidos no Palácio daj
Laranjeiras, num almoço. Ubiratan, Wlamir,
líosa Branca e Marqtlinhos não estiveram pre-
'entes. O chefe da NaçSo, que compareceu
acompanhado por d. Scylo. foi apresentado
» todos os membros da delegação e depois
fé/, questão de posar para os fotógrafos ao
lado de sua esposa e entre os jogadores. A"
apresentações foram feitas pelo almirante
Paulo Meira, presidente da Confederação Bra-
si'eira de Basquete, pelo general Eloy Me-
"«cs, do CND, e pelo sr. Wadih Helu. Me-
non, capitão da equipe, levou a taça conquis-
tado na Iugoslávia, e foi o que recebeu maio-
r« atenções. O presidente Mediei ficou lm-
Pressionado com a taça, que é uma bola de
ouro, simbolizando uma pérola, dentro de uma
a,tra, também de ouro. Depois do almoço,
lue se prolongou por três horas, o técnico
Kanela entregou ao chefe da Nação dois íil-
me". que mostram todos os jogos disputados
Pelo Brasil, em 19G3, quando conquistamos c
••¦«•urirjeonatQ,
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MARKETING DE VAREJO

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO 1)E VENDEDORES

PROMOÇÃO DE VENDAS

PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS

ORATÓRIA, ARGUMENTAÇÃO E DEBATES

A serem iniciados na primeira quinzena de agosto, Turmas limitadas.
Aulas noturnas semanais.
Programas e informações na secretaria.

Cursos por correspondência:
MARKETING DE VAREJO

PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO DE VENDEDORES

ORGANIZAÇÃO RACIONAL DE SUPERMERCADOS

Cursos por correspondência, apenas Cr$ 30,00 cada, com prova final, apostilas
e certificados incluídos.

GRÁTIS: Fornecimento de mercadoria ou representações.

Cursos áudio-visuais:
PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS
Com 44 "slides" a cores — 3 long-plays, prova final e manual de instruções.

— Cr? 300,00 à vista ou Cr? 360,00 em 6 pagamentos.

— SEXOLOGIA INFANTIL

Como ensinar tudo sobre sexo às crianças de 5 à 12 anos e dar respostas
exatas à perguntas.

Com 40 "slides", 1 long-play e manual de instruções.
— Cr? 90,00 à vista ou Cr? 99,00 emem 3 pagamentos.

Pedidos a

1PROV
Instituto de Promoção de Vendas

Av. Ipiranga n.o 879 — 4.0 andar — Cj. 45. Telefones: 32-1487 e 35-9885
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A NOTÍCIA, OS» CONTAR?

CÀIAL4
12,00 Redação Esportes
12,30 Edição Extra
13,00 Aqui Entre Nós
13,50 Matinê de Gala
15,30 Desenhos
16,25 Nino o Italianinho
17,15 Guerra, Sombra

Água Fresca
17,50 A Noviça Voadora
18,55 Simplesmente Maria

19,45 Ultra Noticias
20,00 A Gordinha
20,45 Confissões de

renelopes
21,00 As Bruxas
23,05 roltrona 4
23,20 Diário de S. Paulo

na TV
23,30 Poltrona 4 —

(continuação)

Penlvadn Efemérides
G. Á. Penteado

Neusa Pinheiro Coelho

Ein uri dos cadernos de Jornalismo e Comunicações, edi-
lado'polo Jornal do Brasil, há unia pequena nota bastante
interessante sobre a televisão: os fatos chocantes.

¦ Di"z o seguinte: -Altos funcionários do Governo dos Es-
'àdos Unidos, dirigentes de industrias, reitores e gentei das
mais diversas atividades acusam a televisão de contribuir
fcãra a exaltação de ânimos que ora se manifesta nas grandes
[idades desenterrando problemas e incidentes que estavam
desaparecendo ou que já haviam desaparecida.

Dias antes da ocupação da Universidade de columbia
pelos estudantes; o reitor Grayson Kirk que agora sofre as
conseqüências da aparente irresponsabilidade da televisão
disse textualmente:"Nossos dirigentes aparecem diante das câmaras de teie-
visão para compartilhar com seus cidadãos as preocupações
nu« os afligem, quando estes mesmos problemas ainda nao
c-stão espalhados por todo o Pais. Nenhum dirigente pode
sobreviver a estas tensões sem que sua imagem fique desgas-
tíuln."

Obviamente, as estações de televisão não estão de acordo
em mudar este estado de coisas. Segundo ela?, a seleção das
noticiar-, provenham de distúrbios ou da guerra do Vietnã,
obedece ao principio jornalístico de mostrar o que causa
maior impacto. No seu caso especifico, mostrar as fptogra-
fias que contenham mais ação e choque.

A revista Time salienta que o maior perigo deste ente-
rio é dar uma visão distorcida dos fatos, quo nenhum co-
mentario do narrador pode mudar.

Conscientes deste problema, alguns narradores fazem
grandes esforços a fim de que seus comentários enquadrem
a parte visual dentro de unia perspectiva adequada.

'•Nos, iornalistas, disse Rie Severaid, comentarista da
televisão, não vivemos à altura das circunstancias. Infor-
mamos sobre os acontecimentos sem conhece-los e por isto
não podemos explicá-los. Nosso problema é saber utilizar as
técnicas que possam equilibrar a noticia e o quadro que
apresentamos no video. para preservar a verdade e os in-
teresses da comunidade. Há que se formar um juízo pes-
toai pelo que se apresenta e não pensar qu? o spot da te-
levisão contenha todos os elementos da noticia que se pre-
tende divulgar".

CANAL 2

19,30
19,55
20,00

História da Aviação 21,00
A Moça do Tempo 21,30
Curso de Madureza Gi- 22,30
nasial

Musica Brasileira
Filme
Todas as Copas do
Mundo.

CANAL 5

11,30 Zastrasinho ,20,00
12,00 Ultranoticias 20,35
12.30 Pigmalião 70 21,55
13,00 Desenhos e Filmes 22,00
18.25 O Globo em 2 Minutos 22,55
19.00. Pigmalião 70 23,00
19,40 Jornal Nacional 24,00
19,55 O Globo em 2 Minutos

Irmãos Coragem
Dercy de Verdade
O GÍobo em 2 Minutos
Verão Vermelho
O Globo em 2 Minutos
Sessão das Dez
Sessão da Meia-Noite.

CANAL 7

11,30 Abertura lW°
11,35 Seriado 19.15
12,00 Cine Tigrinho
15,00 Sessão das Três 20,20
16,40 Discos Voadores 22.00
16,50 Mappin Movietone
17,00 Daniel Boone 22,^0
18.00 Rtn Tin Tin 24,00
18,25 Jeannie é um gênio

Os Três Patetas
As Pupilas do Senhor
Reitor
Dia D
Mappin Movietone e o
Homem do Tempo
Guera é guerra
A Copa está na mesa.

CANAL 9

12,00 Carrossel dos Bairros 20,00
12,00 Comedia 21,30
13,00 Mulher 70
13,30 Seriados 22,05
18,30 Desenhos ^3,05
19,00 Europa 70

Mais íorte que o ódio
Hélio de Arauio e nua
peneira
Missão Impossível
Copa do Mundo.

CANAL 13

12,00 Passatempo 19,30
12,30 Titulares da Noticia 20,00
13,30 O Ultimo dos Moicanos 20,30
14,00 Xênia e Você 21.00
15,30 Comandante Apoio 22,30
17,30 A Jovem Centenária 23,15
18.00 Daktari 24,00
19.00 David Copperfield 01,00

Titulares da Noticia
Agente 86
Dr. Kildare
Cinema Especial
Teatro Cacildo. Becker
Copa do Mundo
Os Intocáveis
Shannon.

STANLEY BALDWIN

3 de agosto
Autor da lei que instituiu na

Grã-Bretanha o sufrágio imiver-
sal, nasceu o estadista Sstanley
Baldwin em Bewdley, Inglaterra,
ii 3 de agosto de 1867 e morreu
em Southport a 14 de dezembro
de 1947. Depois de formado em
cienci.-is superiores, exerceu ad-
vocacia e ingressou na politiea,
primeiro na Câmara dos Comuns
e depois no cargo de secretario
das Finanças. Ministro do Comer-
cio e chanceler do erário,
ocupou, a seguir, o cargo de
primeiro-ministro. Lorde do Selo
Privado, fez parte em 1931 do
governo de MacDonald e com a
morte deste assumiu novamente
a chefia do gabinete, função em
que permaneceu até o ano de
1937. Elaborarior da lei da Repre-
sentação do Povo, Baldwin figu-
ra entre os mais destacados polti-
cos ingleses contemporâneos.
1 7 09 — Morre em Londres
* *-¦ ¦ Riehard Arkwright,
inventor da maquina de fiar ai-
godão. Era barbeiro e tornou-se
um dos homens mais ricos do
mundo.

1 0 04 — Chegam ao Rio Gran-
_0—t ,je £]n Sul os primei-
ros imigrantes alemães,'
1 QOC — Neste ano o natura-
10 L D listra Marclus encontra

no província do Amazonas o
guaraná de nome cientifico "Pau-
liria Sorbilts", Essa planta foi
chamada por Luís Pereira Bar-
reto de "elixir de longa vida".

1 R_.fi — Nasce em Pindamo-
lOtO nhangaba o maestro

João Gomes Araújo, falecido
nesta cidade a 8 de setembro de
3913. Fundador do Conservatório
Dramático e Musical de SSo
Paulo.

1 SfíÇ — <E' atlotado em I"or"
IODO talcza, Ceará, o sis-

tema decimal de pesos e medidas.

Roteiro Noturno Monterri

ORLANDO SILVA, o sempre clcmo "Cantor das
Multldlics" vai começar hoje a dominar a Zona
Leste (Ia Capital, na temporada que concordou rea-
lizar na "Boilc Cinderela", um espaçoso estabe-
lecimento da Una da Moócai A foto, foi colhida
cm nossa redação, na última visila que nos fez
Orlando Silva, f.lc poderá ser a próxima grande,
atração do "Captain's Bar", segundo fomos infor-
máilos.

O "JOGRAL" continua a ser ò grande fenômeno
que o cantor e compositor Luiz Carlos Paraná criou
cm São Paulo. Nesla casa. onde a apresentação <lc
mais de duna dezenas de músicos e cantores é obri-
gatòria todas as noites, e por Isso detentora da
melhor e mais variada música, a superlotação é
coisa multo natural e corriqueira.

*
SOPA DE CEBOLAS, 6 o último e delicioso lan-
çanienlo da cozinha da "A Tasca". Se o leitor ainda
náo a experimentou, não sabe o que está per-
dendo. Vale a pena.

A "SAUDOSA MALOCA", lambem conhecida como
8 "residência do samba", estará "fervendo", logo
mais à noite, com a apresentação de seus músicos e
cantores, na mais animada "roda de samba".

P.•¦;,.: /;_V->¦¦¦- .. ::'v::::-;::.v:.;-:í

f:STE t O CONJUNTO "CARIBE SOM-1", a grande
retaguarda musical do "CAPTA1N'S BAR", fclo
está presente todas as noites para enviar nos ha-
liitués c hóspedes do Hotel "Comodoro", que vão
bebericar "drinks" no "CaptainV, a mensagem
que todos gostam de ouvir e admirar. Desde o
reinicio do funcionamento desta casa na Duque de
Caxias, foi sempre o "Caribe Som-4" a atração que
mais se destacou até agora.

*
FRANCISCO JOSÉ', Adòlia Pedrosa, Dlno Meira, um
"trio" de guitarras e violão, e o organista Juarez
Santana, encarregam-se de proporcionar todas ns
noites, para ns famílias que váo jantar na Adcga
"Lisboa Antiga", uma noitada de muita música
portuguesa e internacional. Não perca, tál

O "PEPITCS NIGHT CLUB", da Avenida 9 de
Julho, continua firme e cada vez mais na crista do
sucesso. Sua música, de dois conjuntos de ritmos
e muitos cantores, pode-se equiparar às melhores e
mais apreciadas da noite.

A "S.I.CA.M." APAGOU SUAS 19 PRIMEIRAS
VEILNHAS, nas pessoas de seus diretores (foto) o
de Inúmeros convidados Ilustres. Ao coquetel ofe-
recido pela diretoria da Sociedade Independente de
Compositores c Autores Musicais, no "Jardim de
Inverno Fasano", compareceu a figura simpática do
futuro governador dos paulistas, senhor Laudo
Natel, que se fazia acompanhar, do Jornalista J.
Pereira c do deputado Archimcdcs Lamoglla. Pre-
sentes também vários cantores, músicos e composl-
tores. Homens de imprensa, de rádio e televisão,
liem como vários colunistas de jornais da Capital,
prestigiaram o acontecimento.

A CHURRASCARIA "A CARROÇA", fervilhou de
gente no último final de semana. Este endereço da
Via Anchieta. mostrou-se, na sexta-feira à noite e
no sábado, durante o almoço, du forma como gos-
tarjamos de encontrar todas as casas de pasto, isto
é, lotadas!

*
CACO VELHO e uma porção de cantores da mais
popular música brasileira, estarão logo mais se
apresentando ao vivo no "Pocket - Show", uma
espetacular casa noturna da Rua Afonso Brás.

CASA AMARELA-DRINKS
Dlreçí.o do JOÃO VENTURA. Das 18 horas cm dlanlp,
música tradicional, no vtvo, rom REGIONAL e multou
cantores brasileiros. RUA AURORA, 181 (esquina Vieira

da Carvalho) — Fone: 3.-4470,

BECO
Rua Rela Clnlra, 30S — Fones: 250-4526 e I50-5UB

Espetaculares "ralnl-shows" de ABELARDO FIGUEIREDO
eo-n: GINA LE FEU, YOKO. LOORDES SILVA. ClUIil-
I.ENE. MARILENE PAIVA. ANA l.URIA PEREIRA.
MYP.IAN. FÁBIO. GAGUINIIO. ELLEN ü L A N C O c
CBISTIANO. Cantando: MARLENE MARQUES e D.IAL-
MA DIAS. Tocando para dan;nr: "SOM BECO" e "SOM
MODULO-1".

Pepito's Night Club
AVENIDA 6 DE JULHO. 152 - FONE: 35-036J

Direção de PEPJTO ORIOLA. Durante lòda a noite tnuslra
para dançar com os coni-.mtos "GINO-SOM" com a can-
tora Amellnha o "ÜNIVF.RSON DD", Todos os dias a
partir das 17 horas. Estacionamento pióprlo ao lado.

avu

ÜRÊÜ" BOITE E RESTAURANTE
O melhor para os seus
melhores momentos. Mií-
síca cm "tape" roro lan-
çamentos inéditos. Luzes,
muitas luzes.

"Show": Claudete Soares c Pcdrlnlio Mattar.
Rua Afonso Brás, 501 — Telefone: C1-D910

SAUDOSA MALOCA
„n~„. RDA -ARAO DE TATUI, 114
K?nfAníIE-.S^IBA" T0DAS AS mms «"» DEMO-
?n°.?vDA« ?,?£?.*,• D0RA L0PES- ™° FLUMINENSE,
T22& 

M*R™?' MAUn° IPandeirlstal o LEANDRO(cantor). Esp.: Fta» na Frlsldelra, Fechado aos domlncos.

ABRIL EM PORTUGAL
R. CAIO PRADO, 47 — FONE: 35fi-S1(iO
"Shòws" diários com CECÍLIA CARDOSO.
JOSB VILA!!, MANUEL TAVE1P.A. DINO
MEIRA, TRIO MANUEL MASQUES, RANCHO
FOLCLÓRICO LUSITANO. Na tela: "Aspect-s
de Portugal" (ar condicionado períclto). Ape-
rltlvos na "ADEGA D'IÍL REI" a partir das
IS horas. Unha completa de produtos

ANTARCTICA

SATYRICON
ROA NESTOR PESTANA, i;5. DIREÇÃO DE DIANA. Noa
DIAS ÚTEIS, das 1G horas em diante. Aos sábado.'-, do-
ir.indus e ícrlados, depois dis 22 horaa. De quinta-feira a
domíneo, o cantor NAZARIO à írent« de anlmadiíFima"Roda da Samba". De segunda a fabndo, "thow" com os

os travestis "Les Girls".

ArARçmíA CHUP.RASCARIA

.sággEI i VIA ANCHIETA, 1.601 - SAOPAULO. Especialidades em Cliur-rascos na brasa, Gaiato à caúcia,• Lombo no espeto, Llnsuiça nabrasa. Rãs • Codornas. DecoraçSo
típica. Jantares-muslcados todas as

«.,,,,,. .„..,-. noites, abrilhantados pelos cantoresQ3MAH VIEIRA , LUIZ GOWES. Produtos ANTARCTICA.

_B9__^3 _H|n * _lH_-3tt_NH^_Hu_B^_i

CANTINA DONA ROSA
Jamat-dançante. Diariamente, reserva d»

hSit Pe;° kleKrae: 6I-1049. serviço deboílet. Avenida Adollo pinheiro. 3.570

MIARCTICA
/twf\
/»uiii,:>\

LISBOA ANTIGA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 2S0

FONE: 2.in-.-ini6
Apresenta o melhor SHOW do Brasil,
com o famoso FRANCISCO JOSÉ.
DINO MEIRA, ADELIA PEDROSA. Ao
órirao, com o prolessor JUAREZ SAN-
TANA e o conjunto da guitarras de
AL1PIO E GUERRA.

CAPTAIN'S BAR
HOTEL COMODORO

AV. DUQUE DE CAXIAS, 535 - FONE! 220-1211. De
segunda a sabado, das 18 as 2 horas, um bom "drlnk"
com musica de "CARIBE SOM-4" com a cantora uter-
nacional MIRIAN ARNON o NAZARIO CORDEIRO.
Durante esta semuna, "show" com LUPICINIO RO-
DRIGUES. Aos sábados SUPERSÔNICA FEIJOADA com
musica e atrações.

AV.

0
BAR E RESTAURANTE-DANÇANTE

ANGÉLICA. 3.665 — sobrclola (esq. com Paullslal
FONE: 256-0786. Os grandes e os últimos lançamentos da
mú-lca nacional e internacional em "tape". Especialidades:
FRANGO e F1LLET "A TASCA". Amblcnls alegro • con-

tortavel. Daa 16 horas em dlar.lo.

"O JARDIM
DOS

IAMORADOS"

Rua Joaquim
Floriano, 82
(lialm-Blbi)

Drlnks-dançantes das 19 em dlanto. Estacionamento Interno.

Churr.ePizz.NURIMAR
FRANGO ASSADO
PIZZAS

fmw_\ - CHURRACOS
WWT \ R. Trajano, 89, tcl. C2-5C85 - Lapa

'AMJICtlU

OS VIKINGS
RUA NESTOR PESTANA, 189. (Com
estacionamento grátis). Fone: *J5G-G330.
A famosa Galem Viklng, com mais de
60 pratos dlíerentes. No almoço, AME-
RICO PEREIRA ao plano. Jantar-dan-
cante, com "SAMBA SOM". Domingo:
eô almoço: èetjunda-lclra eó Jantar,

"HARÉM"
"UMA nUATF, IDEALIZADA NO ORIENTE PARA O
BEM-ESTAR DO PAULISTANO". Rua Pcdroso. 00 —
Liberdade — Pone: 278-2-tCO. Para ouvir p dançar, dois
excelentes conjuntos sob a direção do TERClO e KA-
MIMÜRA, Hoje e todas as noites "show" com o cantor
CARLOS GONZAGA.

w%

BOITE LA LICORNE
RUA MAJOR SERTORIO, 661. Um estabelecimento da
diversão à altura de uma nova Sfio Paulo. Para dançar,
dois espetaculares conjuntos e ainda um mundo de outras

atrações.

ANTARCTICA
Churrascaria PORTEIRA

Elstema Rodízio. Churrascaria. Aberto par»
Almoço e Jantar até as 3 da madrugada.

Play-ground. A V EN I D A WASHINGTON
iT,w«\ LUIZ, 6.071 (em Irenta so Aeroporto d»

DUiT \ Conr mhas).'mm thopp)
ANTARCTICA

Restaurante e Churrascaria
das Colônias Ltda.

Chopps — Pizzas todas M noites. Serviços à "La Carte".
Frango com Polenta, Cabritos. Leltfio, Coelhos, em
qualquer especialidade. AV. ÁLVARO GUIMARÃES, 02.
K.M 18 — VIA ANCHIETA — FONE: 43-327* — SAO

BERNARDO DO CAMPO.

Restaurante e
Churrascaria Barril

CHOPPS. PIZZAS E MASSAS EM GERAL. ABERTO
DIA E NOITE. R. MARTINS. 500 — VILA PAULICEIA

(S. BERNARDO DO CAMPO)

GOLDEN DRAGON
Shopping Cenler Iguateml (ult. pavimento) - lei. S8J-5361

Restaurante chlnís. Pratos e decorações
típicos. Cozinha Internacional. Único na
América Latina, Quatro "Mestres-Cucas"

diretamente de HONO-KONG.

Chopp
ANTARCTICA

Quirino da Silva Notas de Arte

O Museu de Arte Sacra, que se

encontra franqueado à visitação publi-
ca, à avenida Tiradentes, 676, no bair-

ro da Luz, conta com apenas um mes
de existência, mas já recebeu a visita
de 5 mil e 500 pessoas. .

O sr Pedro de Oliveira Ribeiro
Neto, diretor do Museu de Arte Sacra,
informando sobre o histórico do rico

acervo, diz:
"As peças artísticas sacras perten-

ciam, inicialmente, ao Museu do Ca-
bido Metropolitano de Sao Paulo, c

foram reunidas graças aos esforços do

saudoso arcebispo Dom Duarte Leopol-
do e Silva, que durante decênios as pro-
curou pelo interior de Sao Paulo e

mesmo pelo Brasil afora. A esta cole-

ção juntaram-se as peças adquiridas

pelo Fundo Estadual de Cultura, acres-
cidas de outras importantes, produto
de doações. Tendo sido o pioneiro na

criação de imagens da barro cozido no
Brasil, ainda no primeiro século da

descoberta, e sede da maior e mais ex-
tensa escola barrista religiosa de que
se tem noticia e prova, São Paulo tmlia
tudo para montar, como montou, o seu
Museu de Arte Sacra. Recorde-se que,
em 1560, já João Gonçalo Fernandes,
no litoral vicentino; lançava as sêmen-
tes (muitos são os espécimes ate nos
chegados) da escola barrista de bao
Paulo. Outras peças paulistas da mes-
ma época são conhecidas e se situam

peles dados da Historia no ultimo

quarto do século XVI ou nos primeiros
anos do XVII, e incontáveis sao entre
nós as imagens de igrejas e coleciona-
dores do mesmo barro cozido claro e
macio, com as mesmas características
dos primeiros escultores sacros de bao
Paulo. Por esse motivo, era indispen-
savel reunir a maior parte dessas peças
num mesmo museu, classificando-as
didaticamente para conhecimento de
todos. Foi o que São Paulo fez.

Esclarecendo que tão importante
como a primeira é a exposição de ima-

gens de madeira, o sr. Oliveira Ribeiro
Neto faz citações sobre a prataria e a
ourivesaria também — pertencente ao
acervo, r- destaca a quantidade dos
lampadarios de prata setecentista, 23
exemplares, que torna o MAS o pri-
meiro do mundo, no gênero. Entre os
lampadarios, é notável pelo seu valor
histórico o que Dom Pedro I enviou

para a Sé de São Paulo, com as suas
armas, comemorativo da Independência
do Brasil, além de outro, de prata lisa,

que o padre Guilherme Pompeu man-
dou fazer em São Paulo, no ano de

u—  ^ !!¦••¦ i
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1747, para a Capela do Santíssimo Sa-
cramento, de Parnaiba.

Das peças expostas, de um modo i
geral, destacam-se obras de Frei Agos- I
tinho da Piedade e de Frei Agostinho |
de Jesus, ambos grandes céramistas de j
1600; do Aleijadinho, escultor, enta- |
ihador e arquiteto; de Benedito Calixto,
pintor, 1927; de Oscar Pereira da Sil-
va, pintor e professor, 1930; do Vero- |
nesc, pintor, 1528. O acervo, como já
foi dito, conta ainda com as impor- ;
tanles como sejam imagens, telas, ca- '

lices, pucaros, patenas, ambulas, pixi-
des, custodias, relicarios, crucifixos, i
coroas, resplendores, turibulos, nave- ;
tas, caldeirinhas de água benta, galhe-
tas, sinos, palmas, ostensorios, cruzes, j
tocheiros e castiçais, lâmpadas sacras J
e uma infinidade de outros objetos de |
arte ou artesanato religioso."

Desenho de SILVA NEVES ^

íijltmAjrt»
Palavras,
cruzadas

PROBLEMA N.° 572

I 23*56*99

HORIZONTAIS:
— Gruta pequena, toca. Pôr em cima.
— Departamento e rio do Peru. Cachaça

de mau gosto. 3 — Animal que tem a cara
assinalada de listras ou malhas brancas
(plu.). 4 — Personalidade-Contração. 5 —
Símbolo da prata. Forma que assume o pre-
fixo in antes de B ou P. 6 Símbolo do
rutenio. Símbolo do actinio. 7 — Aquilo
que apareceu. 8 — Sigla da Força Aerca
Inglesa. Sofrimento. 9 — Armação de óculos
(plu.). Galho.

VERTICAIS:
1 — Alga filamentosa das águas doces.
Semblante. 2 — Casa de indígenas. Duas
coisas congêneres. 3 — 0 que escreve mui-
to bem. 4 — Símbolo do astatine. Cidade

da Caklcia. S — Antes de Cristo. 0 - 
^

posição. Iniciais do autor de O.? Ij,,s'™'';;'
7 — Pessoa que matou pai. mãe. 8 — \'az;*
Talento. 9 — Soldado sem graduação, t»
elemento do sangue.

RESULTADOS DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — 1 — Policarpo- 
'''¦'

Amido. 3 — La — Amo — Li. 4 — Wí>
Set. 5 — Gelo — Tatu. fi — Lio - L's;
7 _ Oa — Bis — Ar. 8 — Paria. 9 - -we'
ricano.

VERTICAIS — 1 — Poliglota. 2 - Ar»
3 _ La — Alo — Pe. 4 — Ima — Bar. s
Cimo — Siri. 6 — Ado — Sic. 7 - «»
Sae — Aa. 8 — Letra. 9 — Obttuarlo.

Ornar
Cardoso I

Horóscopo
í T> t X? De 21 de março
A/A 1 ü a 20 de abril
Sua disposição corajosa deverá atuar em seu
beneficio hoje, em todos os sentidos. Uma
nova aurora brilhará em sua mente desper-
tando-o para uma vida mais produtiva.

2..1-FEIRA - 3 DE AGOSTO UE 19!»

T T r, D De 23 de selem»"
L 1 li JX a 22 de outubro

Pessoas nascidas em signos harmônicos co,-
o seu, especialmente Gêmeos e Aquário, m ¦
trar-se-ão bem dispostos a colaborar com
iniciativas que tem em mente.

Ta np ri De 21 de abril
U U li. a 20 de maio

Não será um dia multo Indicado às viagens
porém o beneficiará em muitas coisas e re
soluções que tomar ou decidir. Evite t
pressa. /

GÊMEOS a 2o" de junho
Seus negócios ou trabalhos poderão ser in-
terrompidos por um lapso qualquer, se não
concentrar mais as suas atenções no que fi-
zer. Êxito no amor.

CÂ IV a° V P De 21 de junhoA IN Vj ü XX a 21 de julho
Seus negócios corriqueiros estarão em per-
feita ordem e os sócios mais agradáveis e as-
cessàveis. Dia favorável para lidar com pa-
rentes e vizinhos.

T? C r AT» T)T X f\ De 23 de OUttlWO
Ji 3 C O K T l A U a 21 de novembro
Esta segunda-feira será um dia mais ou W 

e
nos calma para você. Cuide da rotw

decidir. Evite a deixe as ações mais ousadas para ama
Boas chances morosas.

T T?. X f\ De 22 de julhoJ_ I- A a 22 de agosto
Segunda-feira excelente para trabalhos em
equipe, especialmente sendo você o líder ou
chefe de operações. Assuntos conjugais ser-
lhe-ão propícios.

CArTTÍDin"eBl111 novemb"
balrllAnlU aoide dezembro^

O senso de otimismo contribuirá eficãane» (
pelo seu sucesso, nesta segunda-feira. — I
com dinamismo. A felicidade cspiriuiai
tara presente.

CAPRICÓRNIO ^o2^,^?,
Controlando seus sentimentos, este será _
dia positivo no que diz respeito aos seus p
jetos criativos, pois poderão ser dosem o
dos com bastante eficácia.

"aATTÁ 
nm De 21 de jançi"

AQUAK1U a 19 de fevereiro |
Os amigos poderão estar prestativo?.oSoU-
bom evitar negócios com eles hoje. Por-
tro lado, aproveite as boas idéias da pe"1
amada.

T R f P M De 23 de a&os,l>1 n \j I_ 1U a 22 de setembro
Seja atencioso, pois qualquer descuido po-
dera dar margem a erros dificilmente repa-
ráveis. Não permite que a imaginação ex-
cessíva o torne menos prático na vida real.

PEIXES De 20 de feverel"
a 20 de março

Talvez aja alguma dificuldade ao tomar _*jj
cisões importantes. Vocô deverá sem (
prático e Incisivo no trabalho, para v""
máximo proveito.

i
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Segunda-feira, 3 de agosto de 1970 — 2.° caderno — DN ç
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Teatro
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lantissimo Sa-

de um modo
de Frei Agos-
rei Agostinho
cnramistas de
scultor, enta-
icdito Calixto,
ereira da Sil-
939; do Vero-
ervo, como já
>m as impor-
cns, telas, ca-
imbulas, pixi-
is, crucifixos,
ribulos, nave-
. benta, galhe-
sorios, cruzes,
impadas sacras
ros objetos de
ioso."

1ILVA NEVES

de Cristo. 0 - W'
tor de Os Lusíadas.
Dai, mãe. 8 - VazjJ.
sem graduação, um

JMEBQ ANTEMOB

— Policarpo. 2 -
,o - Li. 4 - Ira -

u. r, - Lio - ¦* •
- Paria. 9 - Ame-

Poliglota. 2--Areia-
l_Im.a--Bar.5-
d - Sic. 7 — Ro '

9 — Obituarlo.

GOSTO DE Ml*

De 23 de seternW»
a 22 de outubro

nos harmônicos com
neos e Aquário, nãos-

a colaborar com a-
mente.

De 23 de outupro
a 21 de novembro
um dia mais ou n>e"

Cuide da rotina. e
>usadas para amai»'-

De 22 de novembro
a 2i de d«e,nb'°te

.ntribuirá eficazmen Ç
i segunda-feira. W»
licidade espiritual es

De 22 de dezembro
a 20 l« janeiro

mentos, este será um
respeito aos seus JP™
derao ser desenvolvi
:ia.

De 21 de Ja"?'?
a 19 de feverelrt

tar prestatlvos, ma» *

>m eles hoje. For ou
boas idéias da P«M°S

De 20 de «««**
a 20 de março

Mculdade ao tomar *|J
yoc6 deverá sem: J»
trabalho, para «r»

AS NOVIDADES PARA HOJE

i" ...:,:y^mmmWm<Í&mji&;-'' ¦'•¦w* ::¦>:-:¦>..-_

VALÉRIA, IRENE, EUDÓSIA
E INEZITA,
QUATRO MULHERES
INTELIGENTES
QUE VALEM UM
ESPETÁCULO.

r$U mT '•^^B
¦P-SEI ________^^__h_r**^^___i

A começar por hoje, grandes novidades no
panorama teatral paulista, já bastante
movimentado. Mas hoje estarão cm car-
taz três espetáculos. A companhia Itália;
na o Teatro Stabilc de Milão, estava
apresentando no Teatro Municipal, a peça
'¦Pensaci Giacomino'' de Lutei Pirandello1 cm sessão dedicada a colônia italiana que
pagará preços populares-e lambem ã cias-
se teatral. No Teatro Anchlcta a estreia
de l-0 Macaco da Vizinha'' do Joaquim
Manuel de Macedo, em versão musical
dirigida por Cláudio Corrêa e Castro e
com excelente elenco. No momento é a
única apresentação da peça. O elenco
Viajará para o Interior. Só depois —
'quando terminar a carreira de "O Com-
praclor de Fazendas'' ~ é que o conjun-
to fará carreira normal cm São Paulo.

iNo teatro Israelita Brasileiro, haverá a
estreia de -Maria Minhosa" de Maria
Clara Machado às 21 horas, com direção

¦ de Eduardo Curado e com seguinte elen-
co: Irene Teresa c '-Maria Minhoca", seu
pai, Mister João Buldog. ft Adolfo Macha-
dn, seus pretendentes, Chiqulnho Collbri
e o Capitão Josft Luís Roddi e André Vai-
II e re amigas Pedro Fon-Fon c palhaço
Rlsohhò São Glbe e Carlos Arena. Como
diz o Eduardo Curado; "procurei rodear
a montagem com um acabamento pvofis-
sional absoluto. O circo, elementos e ob-
ietos de cena são de Geral Jurgcnscn, os
figurinos de Joscnh áhóustermán e a co-
rengrafia de Fernando Benlni. Ingressos
gratuitos poderão ser solicitados na nv.
Brigadeiro Luis Antônio, 277 — 8.0 andar.
Sala 82.

As novas atrações

Alem de '-0 Macaco da Vizinha" que nft-
clalniente estrela hole com Cecília Maciel,
Eradol Rizzo. Rui Rezende. Eúdosia
Acunã, Hugo Duarte c Carlos Alberto. Di-
rerâo dn Cláudio Corrêa e Castro e pro-
rincão cie Maria Iznbel dn Llzandva e
Eraldp Rizzo. Varias cidades do Intcrio"
serão em breve visitadas.

Maria Bcthania

No próximo dia (i. Maria Bcthania estará
cie volta a São Paulo no Teatro Gazeta.
Vem com seu mais recente sucesso: "Bra-
Bueiro, Profissão: Esperança" de Paulo
Pontes, com direção-de Bibl Ferreira. Ao
lado da cantora, ítalo Rossi e o Terra
Trio.
"0 Preço"
Quanto a peça "O Preço" de Arthur Mil-
ler, estreará realmente no nroximo dia
11. nn Teatro Maria Delia Costa. E' a
volta de Rosamnria Murtinho n Mauro
Mendonça ao palco. Retorno a São Pau-
lo de Luis de Lima que também dirigiu
a peça.
"0 Dcscmbcstado"

Perry Salles vibrando como nunca com os
ensaios de 'O Dcsembcstnclo" que. estrea-
rá nos próximos dias. Hoje à noite o res-
ponsavel pelo Teatro Payol. pretende
marcar a data oficial da estreia dá peça
rio baiano Ariovaldo Matos. Sabemos que
a direção é dn Orlando Senna musica
cie Fernando Lona — que também traba-
lha como ator — Clara Lnc. GUka Tan-
panem e o violinista Pedro Gabriel. A as-
sistencla è de Miriam Mehlcr e Clemente
Viscaino.
"Zcbedeu"

A partir do próximo dia 23, César Vieira
Irá sacudir o panorama teatral paulista com
o seu "O Evangelho Segundo Zcbedeu",
espetáculo que está sendo dirigido pnr Sil-
ney Siqueira estreará num circo que está
sendo construído no Iblrapucra. César
Vieira ate IA autorizou a José de Anchlcta
ne Lins Filmes de São Paulo a filmar o
espetáculo teatral a ser apresentado pelo
Teatro do Onze. A filmagem será da pro-
pria montagem da peça, como será apre-
sentada no Circo Irmãos Tibcrlo.
"Corinthians"

O elenco do "Teatro Casarão" queestá ensaiando o musical do mesmo Ce-
sar Vieira: "Corinthians meu Amor" pres-'ará homenagem o Inezita Barroso pelolançamento da musica-tema da peça. A
homenagem ocorrerá cm meados de agos-
to no próprio Teatro Casarão, com par-ticlpação da imprensa e da "fiel torcida".
Inezita

E como falamos em Inezita Barroso, a
inigualável, hoje à noite a intérprete e
o colunista estarão se apresentando em
Barrctos e emanhã em Colina. O espe-taculo tem o patrocínio do governo Abreu
Sodré, Secretaria de Cultura, Esportes e
lunsmo • Conselho Estadual de Litera-tura.

PENELOPE É A OUTRA FACE DE EVA VILMA
Texto: NEUSA PINHEIRO COELHO — Fotos: CHICO ROSA
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Prefeitura
Impressionante o movimento artis-

tico nos bairros de São Paulo. Todos os
teatros — graças à Secretaria de Educa-
ção e Cultura através do Departamen-
to de Cultura — são ocupados todas as
semanas, graças ao poeta Raymundo cie
Meneses e seu assessor Vicente Amato,
Ainda hoje às 21 horas Anna Stella
Schic, estará tocando no Teatro Muni-
cipal.

Popular
"Jorginho, o Machão", teve qua-

tro excelentes casas neste fim de sema-
na no Bela Vista. Isso prova que muita
gente não vai ainda ao teatro por cau-
sa do preço. O curioso é que, embora o in-
gresso custe apenas 3 cruzeiros, era im-
pressionante o numero de carros de lu-
xo cm frente do teatro. Mesmo assim
terminará no fim do mês a carreira cia
peça de Leilah, para dar lugar ao "Ar-
quiteto e o Imperador da Asíúria".

Berra
Embora tivesse tido excelente casa,

Berla Zcmel se despediu realmente do
Teatro de Arte. A não ser que encontre
um outro teatro, pois como sabemos, o
tcatrinho de Arte será ocupado por "Mar-
ta de tal", de Graça Mello. Berta e Wol-
ney de Assis pretendiam ocupar o Ca-
cilda Becker, mas como Abujamra con-
cedeu o teatro da Brigadeiro para mais
urvr mês para Jairo Arco e Flexa, Berta
ficou sem teatro.

Entendimentos
John Herbert esteve com Renato

Romeiro do Bela Vista e è quase certo
que "Os Rapazes e a Banda" irá paraa casa do espetáculos da rua Consclhei-
ro Ramalho. Claro que isso depois que
terminar a temporada da companhia de
Ivan Mesquita.
"O Balcão"

Continua lotando ''O Balcão" em S.
Paulo e com excelente carreira no Rio.
Ruth Escobar pretende permanecer em
São Paulo até o fim doano,_ completan-
do, assim, o primeiro aniversário do tex-
to de Genet em São Paulo. Enquanto is-
so, preparará "Os Negros" do mesmo au-
tor que irá atualizar a obra. Ruth Es- ,
cobar pretendia — tal como "O Cerni-
tério de Automóveis" — mostrar sua
versão no Rio. Mas o diretor Martim
Gonçalves diz que não deixará. "Não ce-
derei em hipótese alguma os direitos da
poça "O Balcão" que, segundo a produ-
tora luso-bi-sileira, seria apresentada

no Rio, a partir do mês de janeiro. Es-
tranho muito a falta de ética dessa se-
nhora, fazendo uso do meu nome no co-
quelcl que ofereceu, há poucos dias, à
imprensa carioca, dizendo que já estava
tudo combinado para a montagem de "O
Balcão" paulista no Rio. Já entreguei o
caso ao meu advogado a fim de não ser
prejudicado". Nós, por exemplo, duvida-
mos que Ruth Escobar não consiga apre-
sentar "O Balcão" em seu teatro no Bio.
Como amiga do autor — ora no Brasil
— ela por certo terá autorização do pró-
prio.

Curso Preparatório
"O Teatro Atualidade, está promo-

vendo um curso preparatório, para el«-
mentos jovens (de ambos os sexos, a fim
de preparar os aspirantes ao teatro. Tra-
ta-se de selecionar pequeno numero do
pessoas, com a finalidade de aproveita-
ias em sua próxima montagem, que se-
rá a comédia de Sérgio Dantes e Maria
Soares Costa, "O Casamento Coletivo".
Haverá uma aula semanalmente no ini-
cio, e, será em palco. Os candidatos pa-
garão uma taxa de manutenção de 20
cruzeiros mensais. As inscrições poderão
ser feitas 110 Departamento de Produ-
ção na rua Bertioga, 598. Vila Mariana,
das 10 às 13 horas, diariamente, com
Sérgio".

Reunião
Durou a noite toda « reunião de

Celso Martins Correia, os elementos de
"Os Lobos" e Jullan Beck no Oficina.
Ainda não se decidiu oficialmente o pro-
grama dos três grupos que em breve tra-
balharão em conjunto.

Eva Vilma Buckup, filha de pai elemfio
e mãe argentina, ou simplesmente Eva Vil-
ma, a moça dos anúncios da TV, a garota
que começou a estudar ballet aos 15 anos,
a mulher do Johimy Herbert, atriz de no-
velas, teatro e cinema, mãe de duas crianças.

Vivinha sempre demonstrou uma tenden-
cia para o palco. Foi a criança que gostava
de representar, tocar algum instrumento, dan-
çar. Isso foi na infância. Com o correr dos
anos se desenvolveu mais num campo de
realização em arte que até hoje a fascina:
a dança Então passou a estudar seriamente.

Naquela fase amadora, Eva Vilma estai-
dava e se empolçava pela dança. Foi então
que realizou uma excursão por todo o Brasil -
com um grupo formado pela sua professora
Maria Oleneva. Essa foi a sua primeira expe- ,
riencia dentro do profissionalismo. Depois
disso participou de um grupo autônomo cha-
mado Grupo Experimental de Ballet que de-
sejava, na época, fazer experiências de van-
guarda. Depois disso um estagio mais defi-
nitlvo com o seu ingresso no Ballet do IV
Centenário. AI foi um aprendizado maravl-
lhoso.

Quando Eva Vilma estava no auge do seu
desenvolvimento, que era o pa.sso definitivo
mais serio para a dança, teve de fazer uma
opção.

Johnny Herbert |á existia para ela. como
companheiro e amigo. Ele estudava Direito
e se interessava pelas artes e cinema. Por
coincidência se conheceram em um teatro:
ele filmando na platéia, ela ensaiando 110
palco. Era um dos primeiros filmes da Com-
panhla Vera Cruz, fazia, figuração para ga-
nliài- 100 cruzeiros que era dinheiro à beca.
O filme era "Angola". Logo om seguida c'e
ganhou um papel bom no filmo de Lúcia no
Salce. "Uma pulsa na balança". E foi então
que Vivinha também entrou 110 cinema, r-->i
pequeno papel que tinha fala. Isso tudoaconteceu cm 19.W.

TEATRO DE ARENA
José Renato tinha a idéia do trazer o

teatro de arena para o Brasil, uma coisa que
ninguém conhecia. Tinha idéia e íêz. Jolvnny
ensaiou a primeira peça e eu assistia aos en-
saios. José Renato, sabendo que Vivinha to-
cava violão, cantava e dançava, perguntou:"Você não quer ser atriz?" Aí. ela resolveu
experimentar, Sua estréia, aconteceu no se-
gurdo espetáculo, Era duplo com uma peça
de Tennessén Williams. "O Demorado Adeus",
e outra de Martins Pena, "Judas em Sábado
do Aleluia". Representavam no Museu de
Arte Moderna, em fabricas, em clubes, Jar-
dins e até em casas particulares.

A terceira peça foi a qüe deu projeção

• TESTES
Frcdy Klemann está necessitando de

diversos atores e atrizes para formar o
elenco de "Impacto", peça de Szen Hein.
O? Interessados deverão telefonar na
parte da tarde para 2676734 e falar com
Éredy. Estreará no Galpào no dia 1-10.

ao grupo. Foram representar no Rio para o
presidente da Republica. Foi então que Eva
Vilma assinou nm contrato com a Multifilme.
Começara a grande era do cinema. Fêz três
filmes. No fim do primeiro recebeu um con-
vite para a televisão. O programa se chamava"Namorados de São Paulo", apresentado no
Tupi.

Vivinha chegou na televisão com o pai
a tiracolo, um pai austero, alemão. Ganhou
um contrato bem vantajoso. Fazia o programa
com o Mario Sérgio e durante dez meses foi
sucesso absoluto. Apesar disso, ele quis ir para
a Europa e Johnny ganhou o lugar. E com
ele o programa durou dez anos.

ALÔ, DOÇURA
Foram oito anos de programa. Um pro-

grama que teve -valor dentro da carreira de
Eva Vilma. Era bom. Vivinha conseguia trans-
mitir nele concessões que o publico exigia.
Mas com esse programa Eva Vilma e Johnny
Herbert davam a todos uma esperança da-
quilo quo todo o mundo tem, uma possi-
hilidade de entendimento.

Eva, há alguns anos atrás, já dizia que"é completamente fera de duvida que a tele-
vi.r.ão é o maior meio de comunicação quo
temos, e o nosso objetivo é a comunicação
porque o que nós queremos é dizer, dar al-
puma coisa. Mas eu também não tenho du-
vidas sobre as limitações da televisão. í!
muito importante a contribuição dos atores
no campo da televisão, Independente do fator
econômico, que traz a grande vantagem da
dar um pouquinho de tranqüilidade. Além
disso existe o elemento fascinante de se sa-
ber que se está no meio mais moderno, mais
dinâmico de comunicação."

PENELOPE
Embora tivesse feito novelas, filmes, tea-

tro e até um convite de Hltchcock para íll*
mar em Hollywood, Eva "Vilma ficou mar-
cada, como a namoradinha depois com "Alô,
Doçura" e agora ela é Penelope. Com essa
serie aconteceu um caso engraçado. Sérgio
Jockman escreve para ela. Todas as falas,
todas as atitudes são de Vivinha, uma Pene-
lope de verdade.

Johnny é o Chico, o marido que agora so
aproveita da viagem de Vivinlm-Penelope pa,-
ra umas aventurazlnhas sempre malogradas.
Ele sabe que a Penelope vai descobrir tudo,
tiirllnho mesmo, e ele vai acabar mal, muito
mal.

A serie é engraçada. A produção e dire-
cão de Johnny Herbert, que conhece a sua
Penelope como ninguém. O programa mudou
,le horário. Vai facilitar para a criançada qua
gosta de acompanhar a3 peripécias do casal.
18,25 horas é hora de rir, com o Chico o
a Penelope.

- VAMOS *
AO TEATRO

ESTRÉIA DIA 11 - ESGOTADA
ROSAM AR IA

MAURO MURTINHO JAJME .
MENDONÇA BARCELL0S

LUIS DE LIMA

Psiu... Aquele Abraço
ds ,1. SAMPAIO e A. RABBATH

COM AS BOAS DO RABBATH:
Marlene Gonçalves - Nllze Brlone - Yuri

Caster - Mara Rocha - Yone . Katla - Janets
Soares.

E AS FERAS DO NATAL:
VAVA — GAMBOA — Paulo Job. Strlp-temi:
Nadia — Amazonas — CHene — Kite Ever

Carlinha — July Crlstl — Renata e
UM FABULOSO ELENCO.

Atração — Diretamente de Toklo — Trareitl
Diàr. 20.15 o 22.1J horai.

5.a, SÁBADO E DOMINGO — VESPEBAL
ÀS 16 HORAS — PREÇOS POPULARES

(Impróprio 18 anos)

TEATRO NATAL
Praça Jullo Mesquita, 73 — Fone: 35-3377

(Ar condicionado perfeito)

de ARTHUR MILLER
Direção e Tradução de Luis de Lima

MYRO MÂklÂ D.LLÂ COSTA
Rua PAIM, 76 — Fone: 256-9115

GONÇALVES
num espetáculo diferente

SEPULCRO PARA CASAL"
í__ÊL PREFEITURI llll
IfOZ 08 município 11 \VIffglDESlopauio U\\

SECRETARIA ,B\ \1
DE EDUCAÇÃO 'Hl \ I
E CULTURA Hl li

DEPARTAMENTO W_\ \\
DE CULTURA llll I

TEATRO MUNICIPAL IU
Quinta-feira, 6 de agosto, ai 21 horai H|\

RECITAL DE ORGAO B|U 1
A. VIVALDI — (Ângelo Camln) \V
Concerto em ai menor ^H. PURCELL ¦

Entrada, Rlg&udon • Marcha A

' Largo da Sonata n, V //]Prelúdio e fuga em lá menor I fl
r. MENDELSSOHN /Il
Sonata n. 3 em IA maior III

CÉSAR FRANK /Il
Coral em si menor f IIA. NEPOMUCENO III

L. VIERNE *^1
Scherzo da II Sinfonia JJ
J. LANGLAIS B
Chant de Jole ¦

Organlatai Mt.o ÂNGELO CAMIN -fl
Ingressos a venda nu bilheterias doi ¦
Teatros: Municipal, Paulo Elró, Ar- ¦
thur ATrve''o e João C.irtiho. N

BREVE
DE A. C. CARVALHO

TEATRO OLÍMPIA'
R.RUI BARBOSA, 266

TEL: 33-5322

A REAÇÃO
COM .TAIRO ARCO E FLEXA E

TERESA DE ALMEIDA
AMANHA AS 21 HORAS

NO

TEATRO CACILDA BECKER
Av. RrlRadelro Luís Antônio, 917

Tcls.: 33-9527 e 32-0263

AMANHA
AS 21 HS. Pela I.1 ve? no Brasil

Cinema
Renato Petrl

CRITICA

Filme não atinge objetivo

f^B H--Ü. ^m __¦______
__w_%Jb>. • !.*"': V_1s_k4Í§Í1kM-K^^^ÜKll

O filme alcmSo "Como as Moças de Hoje Amam os
Homens" (ou "Geração a Jato") não consegue nem sei
aquilo a que so propôs: sensacionalista. Os produtores
não conseguiram acertar essa alvo tão fácil porque qui-
geram inventar. Resultado: até os amantes desse tipo
de filmes vaiaram o "espetáculo" (cine Premicr, ses-
são das dez, sexta-feira) de tal maneira, que a proje-
ção teve que ser interrompida por alguns minutos. Nin-
suem quis saber como as moças de hoje se comportam
em relação ao amor. De fato, o sofisticado mundo da
moda, com as modelos e 0.1 seus fotógrafos dominado-
res, não interessa a ninguém. E, como as chamadas ce-
nas audaciosas (o titulo foi quem sugeriu) não atende-
ram a expectativa, o protesto só poderia ter sido es-
trondoso. O que se lamenta c o desperdício de uma boa
produção para filme de penúltima classe. E os distri-
btildorcs continuam a importar essas superílctollda-
des, enquanto obras importantíssimas como "Tonio Kro-
ger" e "O Sangue dos Walsungs", de Rolf Thlele, fl-
cam na Alemanha. O consolo ' que, desta vez, a critica
afinou-se com o publico, r.orque esse "Geração a Ja.
to" não tem contestação. E' ruim mesmo, (na foto: Uta
Lcvka, uma das moças).

BIOGRAFIA

Fm!.çois Truffaut
W%íí: :-:':''' : ' • --¦ 1

Francois Truffaut nasceu cm Paris, aos 6 de feve-
rciro de 1932. Antes: um dos críticos mais vorazes dos
"Cahlers du Cinema'' — onde lançou a celebre "pollti-
ca do autor", que consistia cm defender a Inteira as-
cendeiicla do diretor sobre o filme. Depois: o rnaii
calmo e sensível cineasta da '-nouvcllo vague''. "Minha
Infância não c segredo para ninguém. Está contada,
cm todos os detalhes, 110 meu primeiro longa metra-
gem, "Os Incompreendidos," (Les 400 coups). A perso-
nagem Antonlnc Doincl sou eu. Sim, fui marcado pe-
Ia forma ligeira cm n»o viviam meus pais. Cometi 400
pequenos golpes, alguns roubos, diversos proibidos. De-
pois, o reformatório. A meio passo da delinqüência
juvenil, recusando servir o exercito, fui salvo por um
critivo de cinema: André Ba/.in. A Bazin. dediquei es-
se filme'. Mais tarde, Antolnc Doincl apareceria ou-
trás vezes: "O amor aos 20 anos" e "Beijos Rouba-
dos". Terrivelmente apaixonado pelo cinema, Truffaut
é nojo um dos mais importantes diretores do cinema
francês. Filmografia: "Les Mistons" (curta metragem);
"Os Incompreendidos", com Jcan-Plerre Lcaud; "Ti-
rez Sur le Pianistc", com Charles Aznavour; "O Amor
aos 20 Anos", episódio francês; "Julcs e Jim", com
Jcannc Morcau; "Um Só Pecado", com Françolse Dor-
leão; 'Fahrenhcit 451", rom Julle Christlc; "A Noiva
Estava de Preto", com Jeannc Morcau"; "Beijos Rou-
bados", com Jean-Picrrò Lcaud; "Sirene du Mississi-
pe", com Cathcrinc Dcneuvc; e finalmente, "L'Enfant
Sauvage'\, onde Truffaut estreia com ator. Na foto,
Francois Truffaut embarcando cm Orly, num Cara-
velle da Air Francc, quando se destinava a Berlim pa-
ra assistir o XX Festival Internacional do Filme.

^ãlanterna
.mágica^ePraga1

ÚLTIMOS
DIAS

TEATRO ITÁLIA
Temporada Oficial de 197(1 — Empre» Vlgglanl
apresenta com a colaboração da Prefelture Muni-
cipal de São Paulo — Secretaria de Educação

e Departamento de Cultura
Companhia Italiana de Comédias

TEATRO STABILE
SAN BABILA Dl MILANO

Hoje, 2.a feira, 3 de Agosto, 21 horas
4.a 'Ultima) Af.sinatura

IL SEDUTTORE
de Dicgo Fabbrl

Ingressos à venda: roltrona: CrS 25,00
Amanhã, 3n feira.. 4 de Agosto, 21 horas

Recita Extraordinária — Despedida
RITRATTO Dl MADONNA

de Tctinessi-e Williams

MEG PER GLI AMICI
de Sérgio Vcllttl

Ingressos à venda: Poltrona: Cr$ 20,00

._V____r-

£^Rk Res. tcl. 33-5322 e G. Prcstesl H
Mala tcl. 34-5742 - Est. 50Ç5.fjW

H-__--B-_-Hll
TEATRO GAZETA /

APRESENTA '

"Z 
BRASILEIRO,' ['»

* PROFISSÃO: f,:i
ESPERANÇA' !

DE PAULO PONTES |||' • J • : - •"" \ -¦ i COM ^f >• V

MARIA BETHANIAfi
^ ÍTALO ROSSI #v

£•_¦:&.-., TERRA TRIO |P
«'.-:¦.-5 ,UM SHOW DE.'f

. ^,jBIBI FERREIRA^
'>~^^0V PAULISTA, 900 ;|j
TELS: 287-4322 .35-5151^

ESTRÉIA 6 DE AGOSTO

\

Inezita Barroso e Hillon Viana
ESTARÃO HOJE EM

BEBEDOURO
COM

"MUSICA E POESIA
DO BRASIL"

Espetáculo no Bebedouro Club sob o pa-
trocinio do Governo Abreu Sodré, Secreta-
ria de Cultura, Esporte e Turismo e Conse-
lho Estadual de Literatura, com o apoio do
poeta Pericles Eugênio da Silva Ramos.

Vasconcelos
eelenco

«ESSES HOMENS TRAIDORES..
E SEUS GALHOS MARAVILHOSOS»

TEATRO DAS NAÇÕES
avenida São João, 1737 - fone: 220-8012

de Vôrçá a sexfà.'2Í:3Q.hs. - sábados 20
'•BÍ2-' horas 

'- 'domingos',, 18 e 21 horas

,_üA»J»i>«_j**«->>'*-**
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jg DN — 2.° caderno — Segunda-feira, 3 de agosto de 1970^

PELA PRIMEIRA VEZ...

*¦*•.'.< _ ... u..^_ _ _... • .. :„ ..—. Três rapazes procuram realizar a primeira experiência se-
xtial, Uma mulher desiludida, mas bastante experiente no
Assunto, será a "professora" de um deles. No elenco, Jacque-
line Bisset, Wes Tern.-Hick Kelman e Wlnk Roberts. A dire-

• ção coube a James Neilson, Colorido. Hoje, no Augustus 9
Paimela.

Inferno
Pacífico

¦ I X:x "li II 1
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Volta ao cartaz o cxcclcii-
te filme de John Boorhian
(o mesmo de "A ()ueim:i
Roupa"). Narra as avònüi-
ras de dois oficiais Inimigos
perdidos numa ilha do Paci-
fico. Com dois monstros sa-

grados do cinema mundial: o
americano Lee Marvln e o
Japonês Toshiro Mifune. Co-
lorido. A partir de hoje, no
rino Parlt,

>,<!**

Desta vez, são as aventu-
turas do filho de F.l Cid.
Mais um super espetáculo;
cm cores, mostrando os pcrl-
tios que. o hcrnl tem que en-
frcnlar para vencer seus lul-
mlgos, Produção européia,
dirigida por Vitlorio Cada-
favi. No elenco, Mark Da-
mon, Antonclla I.ualdl, Wolf-

gang 1'rciss e Rafael Alonso.
Estreia hoje, no cine Art
1'alaeio e circuito.

AUDÁCIA
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Estreia dia 10, nos cines Caverna e Cosmos 70, o filme
mais esperado dos últimos tempos. Trata-se de "Audácia",
produção nacional dirigida por Antônio Lima , Carlos Rei-

.clienbach Filho, Dividido em tres partes: um documentário
fo prefácio) e duas liislórias fictícias. Os diretores preten-
dem mostrar, com bastante realismo, a aventura que é fazer
cinema no Brasil, onde as condições estão no elemento hu-
mano disponível. Palito, Tereza Sodré, Sahrina (o, três da
foto), Julia Miranda, Gilberto Halvio e Wanda Rocha estão
no elenco.
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FILMES EM CARTAZ
Segunda-feira, 3 de agosto de 1970- 2.° caderno— D<N H

ART PALÁCIO
O FILHO DE EL CID — Dire-
,-io do Vitorio Cattafavl. Desla
vez, sio as aventuras do filho
de El Cid. Ele enfrenta enor-
nics perigos ao enfrentar seus
Inimigos, Com Mark Danion,
Antonelhi Lunldi e Wolfgang
Prciss. Colorido.

ARCADES -
GUNGALA, A PANTERA NUA
_- Direção de Mlke Williams.
Filme Italiano de aventuras,
onde homens ambiciosos pro-
curam reaver um diamante ra-
ro: a jóia pertence a "Gunga-
la", uma branca selvagem.
Cora Kltt Swan e Poldo/Bcn-
dandl. Colorido.

AUGUSTUS
l'i;IA PRIMEIRA VEZ... SEM
PIJAMAS — Direção de James
Nellson. Uma mulher desiludi-
dn, mas bastante experiente, ini-
cia um rapaz na vida sexual.
Com Jacqueline Bisset, *.Vcs

*Tern, Rick Kelman, W.lnk Ro-
berts e outros. Colorido.

«dasiohsmiwhI
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BRISTOL
ISTO fi SAO PAULO — Dire-
ção do Rubens Rodrigues dos
Santos. O autor do documenta-
vio "Roteiro dos Pampas" dedl-
ca-sc, agora, a nos mostrar São
Paulo, de Martin» Atonso ao
transplante do coração". Monta-
gem de Mai-imo Barro. Colo-
rido.

BELAS ARTES
O CIRCO — Direção de Char-
irs Chaplin. E' o relançamen-
to de um clássico da história
do cinema mudo. O Imortal
Carlltos se apaixona pela ama-
zona do circo. No elenco:
Merna Kennedy, Harry Cho-
cker e Alan Garcia.

BRUNI
O TIRANO DA ALDEIA — Di-
reção de Jerry Blck. A histo-
ria de um rapaz que teve a
desgraça de so colocar ao lado
da verdade. Baseado num
cohto de Thomas Mann. Com
David Werner, Ana Karlnã e
Anita Pallemberg. Colorido.

BARÃO E GAZETA
VEIO TUDO NU - Direção de
Dlno Rlsl- Comedia em tomo
de um homem que vô em to-
das ns coisas a nudez. Fil-
me bastante audacioso mas
dentro de um nível elevado.
Com Nino Manfredl, Sylvla
Kosclna e Enrico Maria Sa-
lerno. Colorido.

CORAL
HELGA E MICHAEL — Produ-
ção alemã. Paz parte de uma
Eéiic de filmes sobre educa-
çao sexual. E' sucesso em to-
no o mundo. Nüo obstante seu
caráter documental, a película
traz um pequeno enredo. Com
Ruth Gassmon, Colorido.

COMODORO
PATTON - REBELDE OU HE-
KOI — Direção de Franklln J.
Schnafeir. A historia do len-
dario general Patton. As suas
façanhas, durante a Segunda
Guerra, são famosas. Mas suas
gafes são lembradas até hoje.
Com George Scott e Karl Mal-
den. Colorido.
GAZETINHA

O SEGREDO DE SANTA VI-
TOKIA — Direção de Stanley
Kramer. Na Itália, durante a
guerra, nm destacamento na-
zlsta resolve confiscar 1 milhão
de garrafas de vinho. Com
Anna Magnani, Anthony Quinn
e Vima Llsi. Colorido.

IPIRANGA E ASTOR
SE MEU "FUSCA" FALASSE —
Direção de Robert Stevehson.
A custa de profunda dedica-
ção a um Volks, o dono se
torna campeão. Produção de
Walt Disney, portanto, "para
toda a familia'". Com Dean ,1o-
nes e Michele Lee. Colorido.

METRÓPOLE
ANA DOS MIL DIAS — Dirl-
gldo por Charles Jarrot. O ca-
samento de Ana Bolena com o
rei Henrique VIII provocou
sérias transformações na còr-
te. E' um período da historia
da Inglaterra. Com Richard
Burlou e Genevieve Bujold.
Colorido.

METRO
O TESOURO DA NEVE — Di-
direção de Irving Jacoby. Fo-
callza ns lutns rios resistentes
noruegueses contra os ocupan-
tes nazistas para defender um
carregamento secreto. Com Ja-
mes Franciscus, Ilona Rodgers
c Paul Austad. Colorido.

MARABÁ
E LUMIÈRE

NO TEMPO DA LEI SECA —
Direção de Jullo Diamante.
Policial italiano, repleto (ia
nção e violência, onde um ra-
paz do Interior se vê envolvido
entre perigossimos gangsters.
Cnm Peter Lee Lawrence a
Willlam Bogart. Colorido.

MARROCOS
A BATALHA DO DESERTO —
Direção de Robert Hosseln. Tu-
do so passa em 1942, ao norte
da África, onde os ingleses en-
írchtar.m uma terrível nvan-
cada italo-germanica. Com Ro-
bert Hosseln, Frank Wolff e
George Hilton. Colorido.

MAJESTIC
E RIO BRANCO

AEROPORTO — Direção de
George Seaton. Passa-se no
aeroporto internacional de Lin-
coln em melo a terríveis tem-
pcstndes de neve. Baseado no
livro de Arthur Hallcy. Com
Burt Lnncaster, Dean Martins,
Jean Sebcrg e Jacqueline Bis-
set. Colorido.

OURO
VIVO OU PREFERIVELMENTE
MORTO — Direção de Duccio' Tessari. Dois Irmãos raptam
uma garota e não sabem que o
pai ficou satisfeitíssimo cm li-
vrar-se dela. Faroeste Italiano,
com Giuliano Gemma, Nino
Benvenutti e Cris Huerta. Co-
lnrldo.
OLIDO,
WINDSOR E RIO

RC E O DIAMANTE COR DE
ROSA — Direção de Roberto
Farias. O jovem cantor, mais
Erasmo Carlos e Wánderleia,
vivem aventuras mirabolantes.
Filmado em três Continentes:
America, Ásia c África. Com
Paulo Porto e José Levvgoy.
Superprodução, em cores.

PAISSANDU
E PAULISTA

BRAVURA INDOMITA — Dire-
ção de Henry Hathaway. Para
vingar a morte do pai, uma
mulher contrata o xerife federal
e um aventureiro. Com este
filme, John Wayne conquistou
o Oscar deste ano. Com Kln
Darby e Glen Campbell. Colo-
rido.

PREMIER
COMO AS MOÇAS DE HOJE
AMAM OS HOMENS — Dire-
ção de Eckhart Schmidt. O fil-
me procura provar que, através
dos tempos, o amor vem sofren-
do varias transformações. Com
Dginn Moeller, Roger Fritz e
Jurgen Dracger. Colorido.

PAULISTANO
PERDIDOS NA NOITE — Di-
reção de John Schlesinger. Em
Hova York, dois homens, de
ideais diferentes, são ligados pé-
lo infortúnio. Conquistou o
"'Oscar" como melhor filme.
Com Dustin Hoffmnn, John
Voight e Brenda Vaccaro. Co-
lorido.

REGINA
A CONQUISTA DO OESTE —
Direção de John Ford. Henry
Hathaway e George Marchai.
O filme se propõe a exaltar os
destemidos homens que conquis-
taram o Oeste. Com John
Wayne, Henry Fonrla, Gregory
Peck, James Stewart e muitos
outros. Colorido. Reprise.

REPUBLICA
ADEUS GRINGO — Direção de
George Finloy. Faroeste italin-
no, mostrando o pistoleiro Grin-
go desrespeitando a ordem e a
justiça. Repleto de ação e vio-
lénola. Com Giuliano Gemma,
Evilyn Stewart c Peter Cross.
Colorido. Reprise.
SCALA

ROMEU E JULIETA — Direção
do teatrologo Franco ZefirelU.
Volta no cartaz, após diversos
meses de sucesso, a celebre bis-
toria dos amantes de Veroná.
Com Ollvir. Hussey, Lconard
AVIuting e Michael York. Colo-
rido. Reprise.

BAIRROS CINELANDIA

A MUJ-HER SEM NOME — A história
Ja bela espiã n"o lem a missão de afundar
lm navio Inglês, Uma trama multo bem ur-
litla, repleto de ação e suspense. Com Suzy-.cmliill. Kenneth More, Ja-ics Booth e Ca7
pucine. Dirigido por Alberto Latuada. Colori-
po, A seguir no Metrópole.

CAÇARAM-SE COMO 
"INIMIGOS...

ENFRENTARAM-SE'GOMO HOMENS!
[-*, :;;pimi r. Dirigido por Alberto Latuada. Colori- WPT. 
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ABAETÊ — R. Garibaldl,
Garcia — "Um convi-
dado bem trapalhão" —
livre — ás 20,15 horas.

ALAIHM - Av Celso
Garcia — "Mais um pa-
ra o Inferno" — 16 a.

as 14, 17.20 e 20,40 h.

AMAZCNAS - Praça Pa-
dre Damlão — "Rober-
to Carlos e o diamante
còr de rosa" — livre —
às 14.30, 10,15, 18, 1?,45
e 21,30 horas.

ANCHIETA — Rua Silva
Bueno — "Quinze for-
cas para um assassino"

"As rainhas" — 18
a. — desde 14 h.

APARECIDA - Av. Jaca-
nã, 635 — "Pecos 

_ vem
para matar" — "Ara-
besque" — 10 a. — às
19,30 horas.

ASTOR — Av. Paulista,
2.073 - Fone: 287-1517
"Se o meu Fusca falas-
se'' — livre — às 13.40,
15,45, 17,50 20 e 22 h.

ASTRO '-- Av Cupecè.
1,925 — "Texaiio vinga-
dor" — "Fugitivos da
Rússia" — às 18,30 h.

BELAS ARTES - Av.
Paulista, 9-1 - Fone:
282-2191 — fechado.

BIAIilirr/. — (inaugura-
ção hoje, 22) - "Meu
Tio Benjamin" — 13
anos — desde 14 horas.

BOREAL — Largo S. João
Batista, 4 — 0 meu pe
de lanraja lima — livre.

BKASILANDIA — Rua Pa-
rapuã, 1169 — "Quatro

partiram a cavalo" —
"Jovens fugitivos" — 18
a. — desde 19 horas.

BRISTOL -• Av. Paulista,
2004 - Fone: 288-1788
"Isto é São Paulo" —
livre — às 14, 15,40,
17,20. 19, 20,40 e 22,20
horas.

RUUNI BRAS — Av. Ccl-
to Garcia, 609 — Sem
destino — 18 anos —
desde 14 horas.

BRUNI SANTO AMARO
Av. Santo Amaro, 764
Sem destino — 18 a.
desde 14 horas.

BRUNI VILA NOVA —
Av. Santo Amaro, 794 —

Sem destino — 18 a.
desdo 14 horas.

CABOCLO — E. Joaquim
• Mana, 1593 — "Macu-

naima" — "A morte
ronda a colina" — às
19.30 horas.

CANDELÁRIA — Avenida
Guilherme Cotching —
"Um homem, um revol-
ver, uma vingança" —
"A qualquer preço" —
18 a. — 13,50 e 19,30 11.

CAPItl — Rua Domingos
dc Morais, 343 — "4 dó-
lares de vingança para
Rlngo" — 14 anos — a
partir das 14 horas.

CARRÃO - Av. Conselhei-
ro Carrão, 1741 — Fone:
295-3003 — "Marcelo
zona sul" — "Marujo
do barulho" — livre —
às 19.30 horas.

CENTENÁRIO — Avenida
Guilherme'Cotching, 955

"As virgens impa-
cientes" — "A luta pela
terra" — 18 a. — às 18
horas.

CENTÈR — Rua Iguatemi,
1.191 — Fone: 282-1336

"Ano dos mil dias"
14 a. — às 13,30, 16,30,

19,30 o 22,30 horas.
CENTER - LAPA — Rua

Guálcurus, 1.465 — Fone:
2G0-4283 — "O tesouro
na neve" — 18 a. —
desde às 14 horas.

CINEMAR — Av. Adolfo
Pinheiros, 204 — fone:
01-2223 t- "Meu pé de
laranja lima" — "Festa
no gelo" — livre — às
14,10, 17,50 e 21,30 h.

CLÍMAX — Rua Espirito
Santo. 330 — Telefone
278-0674 — "E o vento
levou" — 14 a, — às 16
e 20 horas.

CLIPPER — Av. Santa
Maria, 2018 — "Eu, mu-
lher" — "Este homem
não deve morrer" — 18
a. — às 19 h,

COLISEU — Av Luiz Sia-
malls, 1.967 — "A bata-
lha do deserto" — 18 a.

às 20 e 22 horas.
COSMOS 70 — Rua Au-

gusta, 962 —' "Os ca-
nhões de San Sebastlan"

livre — às 14, 15,40,
17,20, 19. 20,40, 22,20 c
24 horas.

CRISTAL — Rua Tamusta.
317 — "Wanted o pro-
curado" — "O diabo de
Spartivento" — 19 horas.

CRUZEIRO - Rua Do-
mingos de Moraes. 480 —
"Roberto Carlos e o dia-
mante côr de rosa" —
livre — às 14.30. 16.15,
18, 19,45 e 21,30 horas.

DOM JOSí — Rua Anto-
nieta, 23 — "15 Forcas
para üm assassino" —
"Agente secreto Matt
Helms" — 19,30 horas.

DUTRA-PALACE — Rua
Abaramanduaba, 15 —
"Tarzan o as Amazo-
nas" — 10 a. — às 18,30
horas. ' ¦ ¦

ESMERALDA — Áv. üen.
Olimpio da Silveira —
Fone: 37-7414 — "Se o
meu fusca falasse" — 11-
vre —- às 14,15, 16,15,
18,15, 20,15 e 22.15 horas.

ESTRELA — Av. Bosque
da Saude, 184 — Fone:
71-2390 — "Aquela casa
em Londres" — "Lutru-
gue, acorda e mate" —
18 a4 — 18,30 h.

FIAMMETA — Rua Fra-
dique Coutlnho. 391 —
"Espião de Corlnto" —
color. — 18 a, — a par-
tir das 14 h4

FESTIVAL — Rua Dcp.
Lacerda Franco — "Se
o meu fusca falasse" —
livre — 13.15, 15.15, 17,15
19,15 e 21,15 horas.

FONTANA — Av. Celso
Garcia, 243 — "Meu pé
de laranja lima" — livre

desde 14 h.
GARDEL-PALACE - Av.

Guáplra, 140 - Fone:
298-2198 — "Este mundo
é um circo" — "O vin-
gador de Bombaim" —
1* anos — desde às 19,30
hons.

GAZETA — Avenida Pan-
lista, 900 — "Vejo tudo
nu" - 18 a. - às 14, 16,
18. 20 e 22 horas.

GA-ETINHA — Av. Pau-
lista. 900 - Fone: 35-0117

"O segredo de Santa
Vitória" - 10 a. - às
14, 10,40, 19,20 e 22 lu

GOlAS — Rua Bulantã,
11)0 - Fone- 282-1350 -
"Mais um para o Infcr-
no" — "Uma história
de noite" — 16 a. — às
14.30, 18 o 21,30 horas.

GLORIA — R. do Gaso-
metro — "Flor de cacto"

"Estrela do sul" —
18 anos — às 18,30 hs.

GRAUNA — Av. Santo
Amaro, 1.755 — Fone:
287-1279 — "A batalha
do deserto" — 18 anos

às 20 e 22 horas.
CINE GUARUJA - Av.

Sinto Amaro. 1 004 —
Fone: 207-2820 — "Este
mundo é um circo" —
livre — s 20 e 22 h.

AIB FRANCE — Cine no Ar — "Downhlll Racer"
(Corrida morro «baixo) — Gênero: As-fo.

AMERICA — Rua Joaquim Gustavo, 40 — Fone:
37-7252 — "E o vento levou" - às 12, 16 e 20 h.

ART PALÁCIO — Av. Sio Joio, 419 — Fone: ..
34-1426 — "O Filho de El Cid" — às 12,30 —
14,50 — 17,10 — 19,30 e 21,50 horas.

ARCADES — Av. Ipiranga, 808 — "Gungula a pante-
ra nua" — 18 a. — desde 10 hs.

ALAMO — R. S. Joaquim, 179. - F.: 278-6844 —
"Bulch Cassldy" '. __, 14 a. —desde 14 horas..

ARIZONA — Av. Rio Branco, 44 - Fone 220-4422
"Vou, mato e volto" e "Os 5 revólveres mer-

cenários" — 14 a. — desde 9 horas.
AUGUSTUS — Av. Rio Branco, 309 - Fone: 32-6493

"Pela priveira vez... sem pijamas" — 18 a.
desde 12 horas.

ÁUREA — Rua Aurora, 522 — Fone: 36-0535 —
"99 mulheres' e "O Padre e a Moça" — 18 a.

a partir das 10 horas.
BARÃO — R. Barlo de Itapetinlnga. 255 — Fone:

239-4999 — "Vejo tudo nú" — 18 a. — desde
14 noras.

BOULEVAUD — Rua Antonio de Godoy. 93 — Fonf
239-3416 — "Trauma" — "Quando os brutos
s.i defrontam" — 18 a. — desde 9 horas.

BIJOU — Praça Roosevclt — "Madc In USA" — 18
anos — às 14, 10, 18, 20 e 22 horas.

BRETAGNE — Avenida Rio Branco, 125 — "Duas
ou três coisas que sei dela" — colorido — 18 a.

a partir das 14 horas.
BRUNI — Rua Dom José de Barros, .106 — Fone:

36-6783 — "O tirado da aldeia" — 18 a. — às
9 — 12,45 — 16.30 e 20-15 horas." CAN-CAN — Rua Cons. Nébias, 19 — "Crápula" e"Uma noile com Daniéla — 18 a. — desde 9
horas.

CAIRO — R-«a Formosa. 401 — Fone: 35-05» —
"Cemitério sem cruzes" e "Os 3 fantásticos su-
per-homens" — 18 a. — desde 9 horas.

COMODORO CINERAMA - Av. São João. 14M —
Fone: 220-1636 — "Paton, herói ou rebelde" —
14 a. — às 14,30, 17,30 e 20,30 horas.

CAVERNA -- Praça Jullo Mesquita, 73 — "En.
busca d» felicidade" — 10 a. — desde 12 horas.

CORAL — rua 7 de Abril, 381 - fone: 33-1466 -
"Helga t Michael" — col. — 18 a. — desde 12 hs.

ÉDEN — "A Rua da Vergonha" — 18 a. — a
partir das 14 horas.

ESPLANADA — Praça Jullo Mesquita, 33 —
"Sartana não perdoa" e "Tabu n. 2" — 18 a.
desde 9 horas.

IPIRnNGA — Av. Ipiranga, 736 — Fone: 34-7ir/0
"Se o meu Fusca Falasse" — livre — 11.45, 13,50,

15.55, 18, 20,05 e 22.10 horas.
JÓIA — Praça Caries Gomes, £2 — Fone: 37-8487

"Portal dos heróis" — livre às 13 — 15,15
17.30 — 19,43 e 22 horas.

LOS ANGELES — P.ua Aurora, 501-B — "Amores
Eróticos" — "Vidas Ardentes" -- 18 a. — des-
de 10 horas.

MARCO POLO — Av. Ipiranga — Fone: 34-8173 —"Serarino" — "A luta pela terra" — 18 a.
às 9 — 12,45 — 16,30 e 20,15 horas.

MARROCOS - Rua Cons. CrispInUno. 33- — Foni
37-7252 — "A batalha do deserto" — 18 _no» —
desde às 12 horas.

MAKABA - AV. lpirang». 157 - Fone: 139-3317
— "No tempo de lei seca" (Chicago 1929) — 18 *.

desde 10 horas. *

METRÓPOLE - Av. S&o Luia — Fone: 239-2848
"A_a dos mil dias" - 14 ». — às 13,30 16,15,

19 s 21.45 horas.
METRO - Av. São Jo.o. 781 — Foní: 34-7030 —

"O tesouro na neve" — 1 8anOS — desde às 12 hs.
MOU1.IN KOUGE - ¦ Rua \ Conselheiro Nebias, 211

"Dfiirios do Sexo" — "O segredo intimo de
Lôli" — 18 anes — desde 9 horas.

MINI-PIGALE — Largo do Arouche, 426, s/lo.i»
"Sem Destino" — 18 a. — 14, 16, 18, 20 e 22 h.

NOVO COMETA — Rua Aurora (csq. Cons. Nébias)
"Mate todos e volte só" e "Missão secreta K-"

18 a. — desde 9 horas.
NIPPON - Rua Santa Luzia 8(1 - 239-2682 —

"Caça aos violentos" — "Tarzan e as Amazo-
nus" — 10 a. — as 18,30 horas.

NITERÓI - ,uvi)tdn Liberdade >i31 - Fone: ..
237-7930 — "Bandoleiro Humanitário" — "A
mulher de todos" — 18 a. — às 12, 15, 18 e 21 il.

NORMANDIE - Av. Rio Hranco, 133 - "Helga e
Michael" — colorido — 18 a- — desde 12 horas.

OÁSIS — Pça. Juilo Mesquita —¦ 123 - fone: 33 4403
"Dois homens violentos" e "Argoman o su-

per-diabólico" — 14 a. — das 10 às 2 da ma-
drugada.

OI.IDO - Av. São João, 472 - Fone: 34-5202 —
"Roberto Carlos «d diamante car de rosa". Livre
Desde 12 hor»'

OURO • Largo nu '-iu-.»,-.iini\ «S — -Kuuertí Cor-
jos e o Damante Còr de Rosa" — "Vivo ou pre-
fenvelmente morto" — 10 a. — desde 10 horas.

PAISSANDU - Largo Palssandu 69 - Fone 239-lbTO
"Bravura indómitn" — 14 a. — às 12 — 14.30

17 — 19,30 e 22 horas.'
PIGALE — Largo do Arouche, 426 — "O tirano

cia aldeia" — 18 a. — desde 14 horas.
PREMIER — Av. Rio Branco, 62 - Fctie: 239-5380"Como as moças de hoje amam os homens" —

18 a. — desde 14 horas,
PEDRO II — Rua dos Timblras, 144 - Fone 221- 0639

o 221-9014 — "A morte anda a cavalo" c "Um
homem a mais" — 18 a. — desde 9 horas.

REPUBLICA — Praça da Republica, 365 — Fone:
36-8009 — "Adcu Gringo" — 18 a. — desde 14
horas.

REGINA — Av SiV> Joio, 1.140 — Fone: 1.39-2737
"A conquista do Oeste" — às 13,30, 16,40, 19,10

e 22 horas.
RIO BRANCO — Av. Rio Branco. 500 — Fone:

"Aeroporto" — 14 anos — às 14, 16,35, 19,10
e 21,45 horas,

SACI — Av. S. JoSo, 285 — Fone: 34-6330 e 34-6493
— "Gringo reze para morrer" c "A raposa do
Sinal" — 14 a. — desde 9 horas.

SCALA — Rua Aurora — Fone: 32-6051 — ""Romeu
e Juileta" — 14a . — às 13,4o — 16,25 — 19
c 21,40 horas.

WINDSOR — Av. Ipiranga. «74 — Fone: 37-7707 —"Roberto Carlos e o diamante cor de rosa". Li-
vre — às 12, 14, .16, 18, 20, 22

BAIRROS
ORIENTAL — Av. Eull-

na, 68 — "3 homens em
conflito" — "Submàrl-
no amarelo" — às 19.30
horas.

Olll.V - R. Auguíta. 2075
"A batalha do deserto"

18 a. — desde 1'4 lis.
OURO VERDE - Rüa da

Mooca. 2519 - Fone-
93-2004 — "Tarde de-
mais para esquecer" —
livre — às 15, 17, .19 e
21 horas.

PALMEI.A - R Pamplo-
na, 4118 — "Pela pri-
meira vez... »em p.ija-
mas" — 18 a. — díjsde
l-i horas.

PALADIUM - Av Ftan-
cisco Morato, 3690. —
"Quinze forcaj para -um
assassino" — "O «Sen-
le secreto Matt Helm"

13 a — desde 19,45
horas. íj

PARK — Rua A_<nlsta.
2823 - Fone 80-807» -
"Deixa Estar" (let lt.be)

livre — às 13,30, 15,15,
17, 18,45, 20.30 e 22,15
horas.

TAULISTA - Rua Aurus-
ta. 2767 - Fone: 282-8626

"Bravura Indomlta"
14 a. - às 14, 17,

19,30 e 22horas
PAULISTANO - Av Bri-

padeiro Luiz Antonio —"Perdidos na Noite." —
18 anos - às 13.30 —
15.40 - 17.50 - 20.00 e
"2.10 hnr:'S

PATRIARCA - Rua Ora-
torio. 890 - Fone 93-4043"Mais um para o lnfer-
no" — "Gringo" - 16 a.

desde 14 horns.
PENHARA1MA - Praça 8

de Setembro, 115 — Fo-
ne: 295-3409 — "7 ho-
mens e um destino" —
"Sua chance e a morte"

desde 14 horas. '
PENHA PRÍNCIPE - Av

Penha de Franca, 379 —
"Quando o strip-

teasê começou" — "A
serpente" —• desde 14
horas

P1COLINO - Rua Allgus-
ta. 1513 - Telefone-
267-5348 — "Se o meu
fusca falasse" — livTe

às 15. 16.20, 18,25
20.35 e 22.35 horas.

PIRATTNINGA - Avenl-
da Rangel Pestana —
"Escrava da alucina-

GUANABARA — Avenida
"Cinturão da Castlda-
de" — A Mort" d« um
Pistoleiro" — !4a. —
desdo 18:30 horas.

HAITI — Rua Canindé, 630
Fone: 227-2475 —

"O olário" — "Tarzan e
o grande rio" — livro

desde 18,30 h.
H.WVAY — Rua Turiassu,

734 — Fone: 112-0404
"Deixa estar" — livre

às 13,30, 15.15, 17,
18,45, 20,30 e 22,15 hs.

.IIOLLVIVOOD — Ruh Vol.
da Pátria, 2.1192 —
"Meu pé de laranja 11-
ma" — "Festa no gelo"

livre — às 14, 17,50
e 21,40 horas.

ITAMARATI - Rua Ba-
rão de Tatul. 304 -
*'E o vento levou" — 14
a. — às 10 e 20 h.

IGUATEMI — Rua Iguale-
mi, 1191 - Fone: 282-3162
O Olário — livre — 18/20
e 22 horas.

IT APURA — Av. Pretcuo
Pas'n'. 5 — fone: 36-4760

"Este mundo é um
circo" — "O espião do
chapéu verde" — livre

desde 16 horas.
IPANEMA — Av. Jurucí,

678 — Fechado para re-
forma.

IPf: — R. Maria Amada
Lopes de Azevedo, 1031

"O corintiano" —
"Pistoleiro sem alma"

ás 19,30 e 21,30 h.

IMPERADOR — Rua Bri-
gadeiro Jordão. 598 -
Fone: 237-3218 — "O
Arranjo" — às 19.15 «
21,15 horas.

JACIMAR - Rua N. S. da
Lapa, 260 — "Deixa
estar" — livre — às
13,30, 15,15, 17, 18.43,
20,30 t 22,15 horas.

JADE — Avenida Cabuçu,"Os Intrépidos homens
maravilhosos e suas má-
quinas voadoras" - "Pis-
toleiro do Arizona" —
10 a. — às 19,30 hs.

JAMOR — Rua PomJngo»
de Morais. 2839 — Fone:
de Morais, 2839 —
"Butch Cassldy" — 14
a. — às 19,30 e 21,30 h.

JAPI - Rua Emílio Ma-
rengo, 82 — "Vamos
casar outra vez" — "No
assombroso mundo da
lua" — 14 a. — às 18 h.

JARDIM — Ru» Fradlqu»
Coutlnho, 377 — "Ro- berto Carlos e o dia-

mante côr de rosa" —

TEATROS
ALIANÇA FRANCESA — "Todos amam um ho-

mem gordo" com .16 Soares, como unlco lr.ier-
prete. — Tel.: 37-4561.

BELA VISTA — Cons. Ramalho — Fone: 239-0778 —"Jorginho, o machão" (de Leilah Assumpção)
— Preço: Cr$ 3,00. Curta temporada.

TEATRO BRASILEIRO DE COMEDIA — Rua Ma-
jor Diogo, 315 — Telefone: 30-4408 — "O Estra-
nho", de Edgard da Rocha Miranda, Raul Cortej
e Pcreio, interpretam os principais papeis.

ARENA — Rua Teodoro Bayma, 94 — Telefone:
256-9463 — "O Bravo íjoldado Scheik". Peça
que satiriza hábitos do nosso século.

ARENINHA — "Um dois três de Oliveira Quatro",
peça de Lafoyele Galvão com o próprio autor e
mais: Chico Martins e Luis Carlos Arutlm. Teo-
doro Bayma, 94.

ARTE — Rua Major Diogo, 315 — Berta Zemel com"A vinda do Messias" — Fone: 36-4408.
CACILDA BECKER - "A Relação" com Llllatn

Lemmertz e Jairo Arco e Fiexa. Endereço: Bri-
gadeiro Luiz Antonio, 917 — Fone: 33-9527.

CASA DO ESPECTADOR — Rua 7 de Abril, 127. —
Loja 3. Venda de Ingressos para todos os teatros.

GALPÃO — "O Balcão" de Genet. Espetáculo pre-
miado. Telefone: 35-8843.

ITÁLIA — "Seu tipo Inesquecível", da Eloy de
Araujo. Odete Lara • Odvüaj Pettl .

ISRAELITA BRASILEIRO — "As Memórias dt um
Sargento de Milícias". Espetáculo montado pelo
Teatro popular do SESI. Ingressos gratuitos *
Brigadeiro Luiz Antonio, 277 — 8.0 andar ou no
próprio teatro. Fone. 227-9717.

TEATRO DE BOLSO — Av. São João. 1737 — Tele-
fone: 220-8012 — —"Les Girls". Espetáculo mu-
sical Interpretado por "travestis". Sotia, Erika,
Akiko, Ira Velazquez estão no elenco.

OFICINA — Rua Jacegual, 520 — Telefone: 32-3039 —
"Don .Tuàn" de Moliére. Direção de Fernando
Peixoto.

OLÍMPIA — Rua Dr. Rui Barbosa, 266 — Telefone:
33-53-22 — "A Lanterna Mágica". Espetáculo
que volo de Praga. Já fez muito sucesso em ou-
trai partes do mundo.

VEREDAS — "O Cordão Umbilical" de José Pra-
tes. Cacilda Lanuza encabeça o elenco. Frederico
Steidel, 198 — Fone: 220-7063.

MUSICAIS

TEATRO NATAL — "Pslu, Aquele Abraço". Pro-
dução de Antonio Rabbath que tem no elenco

nomes como: Marlcne Gonçalves, Gamboa e
muitos outros. Fone: 35-3377.

SANTANA — Espetáculoj corrldc. com "rtrip-teaM".
a partir das 12 horas.

INTERIOR

livre — desde 14 h.
LUMIERE — R. Joaquim

Floriano, 539 — "Adeus
Gringo" — 18 a. — des-
de 14 horas.'

— "Um veu negro para
Lisa" — "Um milhão
de dólares por 7 assns-
sinos" - 18 a.— às 19,30
horas.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro, 440 — "Este
mundo é tui Circo —
Madame seu filha * um
amor — livre — desde
14 horas.

LUXOR - Av. Brig. Luis
Antonio — Fechado pa-
ra reforma.

MAJESTIC - R. Augusta,
1475 - Fone 287-6390 —
"Aeroporto" — 14 a. —
às 14.30, 17, 19,30 e 22
horas.

MARACIIA' — R Augusta."Tesouro na neve" — 18
anos — desde às 14 hs.

MARACANÃ - Run Sal-
vador Simões —- "Quin-
ze forcas para um assas-
sino" — "Dufí, o máxi-
mo da vigarice" — 18
a. — desde 18,30 h.

MOON AUTO CINE —
Aven. Interlagos, 1570 —
"A batalha do deserto"

18 a. — às 20 e 22 h.

MORUMBI - Av. Morum-
bi, 3704 - Fone: 271-1239

"A compadecida" —
14 anos — às 14, 16,40,
19,2o e 22,10 horas.

MÔNACO - Ru* Marquei
Abrantes, 363 - fone:
92-3724 — "O diário de
um homem casado" —
"Justine" — "A mulher
de todos" — 18 a. — às
18,30 h.

MONUMENTO - Rua En-
genhelro Ranulfo P, Li-
ma, 1 — "A quadrilha do
karaté" — "A maquina
de fazer milhões" — 11-
vre — às 19,30 horas.

NACIONAL - Rua Clella,
1517 - Fone: 62-72-I9 —
"O Céu a mão armada"
— "Dnjer, o caçador de
espiões" — 18 a. — des-
de 18,40 horas.

NILO — Av. Jabaquara,
123 - fone: 275-5697 -
"Um quixote «em man-
chás" — livre — às 19,30
e 21,30 horas.

Campinas
ALVORADA — R. Regen.

te Feijó, 377 — "A pista
do trovão" — 14 a. —
às 19.30 e 21,30 h,

BRASÍLIA — R. Barreto
Leme. 37 — "Dlo como
ti amo" — às 15 — 20
e 22 horas.

CARLOS GOMES — Rua
Campos Sales, 603 — ."O cérebro de um ml-
lhão de dólares" — 18 a.

às 14,30, 20 e 22 lio-
ras.

JEQUIT1BA - R. Anchle-
ta — "My Fair Lady"

livre — desde 14 hs.
OURO VERDE - Av.

Conceição — "Justine"
18 a. — às 14,30, 20

e 22 horas.
REAL — Rua G. Pedro

Fone: 9-4643 — "A des-
forra é me uperdão" —
14 anos — às 20,15 hs.

REGENTE - R Regente
Feijó, 1.305 — "O agen-
le 711 pede socorro". —
10 a. — a partir das
14 horas.

SAO JOSlí — R. Paula
Souza, 992 - Fone 96997"Encontro fatal em Lis-
boa" — 18 a. — às 20,15
horas.

WINDSOR - R. Gencri.1
Osório, n. 931 — fone;
2-7338 — "Candelabro
Italiano" — 1 4a. — des-
üe 14 horas.

Guarulhos
S FRANCISCO - R. Te-

rosa Cristina, 36 —
"Mate todos e volte só"
— 18 a.

Osasco
ESTOR1L - Estrada 'de Itú

— "O xerife da, cida-
de explosiva" —' "On-
de estavas quando ,is
luzes se apagaram" —
10 a. — desde 19,30 ho-
ras.

GLAMOUR - Av Pau-
lista — "Garringo" —
"Os violentos vão para o
interno" — 18 a. — às
14.30 horas.

VARA - Av. dos Auto-
nomlstas — "A compa-
decida" — "Por um pu-
nhado de dólares" — às
19,30 horas.

Ribeirão Preto
D. PEDRO II - Praça XV,

1823 — "Sexy Gang" —
18 anos — às 15, 20 •
22 horas.

Sto. André
ART — Rua Fater, 369 —

Fone: 4-5251 — "O pa-
lácio dos anjos" — 18
anos.

CARLOS GOMES - Ru»
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 - "2.001
uma odisséia no espa-
ço" — 10 anos.

ROXI — Rua Inglaterra,
7 — Fone: 40-3718 —
"Lua de mel com pü-
pai" — "Norman o gol-
pista mlxuruca" — 14
anos.

TA510IO — R. Cel Sea-
bra, 402 — "Teorema"
— 18 a. — às 20 horas.

TANGARA - R. Cel Oll-
veira Lima — "Teore-
ma" — às 20,15 horas.

S. Caetano do Sul
DOM JOSÉ* — R. Anto-

nieta, 33 - "Um dólar
entre os dentes" —
"Duelo dos homens «em
lei" - 19.70 horas.

LIDO — R. Manoel Coe-
lho. 506 - Fone 42-2189
"Betto Rockefellcr" — 14
anos — às 19 e 21 hs.

MAX - Av Conde Fran-
cisco Matarazzo —
"Johny & Mary" — 18

, anos — às 18,30 e 20,30
horas.

PLANALTO - (Vila Bar-
celJl — Fone- 42 1391
— "O palácio dos an-
jos" — 18 anos.

8 CAETANO - Rua Car-
los de Campos, 401 —
"Aventureiro da Jamal-
cn" _ "48 horas para
morrer" — 14 a. — às
19,30 horas.
ITOR1A - Rua Baraldl,
651 - Fone- 42-1908 —
"O homem de Kicv" —
18 anos.

PRIMAX - Rua Amazo-
nas, 1092 — Fone 42-2831
"O calhambeque mági-
co" — livre — às 19,30
horas.

Mogi das Cruzes
AVENIDA - Av. Vol. PI-

nheiro Franco, 560 —
"Interludlo" — 18 a. —
às 19 e 21 horas.

URUPEMA — Pça. D. Flr-
mina — Filmes Japone-
ses — is 13 e 20 horas.

ODEON — Praça Osvaldo
Cruz — Fone 2372 -
"John o bastardo" — 18
anos — às 20,15 horas.

PARQUE — Rua Dr. RI-
cardo Vilela, 433 -
"2 homens violentos" —
10 a. — às 20,15 horas.

São Bernardo
S. BERNARDO - R. Ma-

rcchal Deodoro, 1229 —
"Garringo" — "Os vio-
lentos vão para o infer-
no" — 18 a. — desde 14
horas.

São Miguel
LAPENNA — Rua Campos

Sales, 2 e 4 — "Viva
Djnngo*' — "O mando
é"das mulheres" — 18
anos — desde 19.3o hs.

S. MIGUEL - R. Arlln-
do Colaço — "Todo lio-
mem é meu Inimigo'' —
"O Profeta" — 18a. —
às 19,30 horas.

Santos
BRASÍLIA - Av. Pedro

Lessa, 487 — "Krakatoa,
o inferno de Java" —
10 a. — às 14,30 e 20,30
horns.

CAIÇARA — Av. Conse-
lheiro Nébias, 849 —
'lUrh clarão nas trevas"
— 18 a. — às 14, 16, 20
e 22 horas.

CARLOS GOMES — Rua
Lucas Fortunato. 89 —
"Duas vezes traidor" —
14 a. — às 20 e 22 hs.

COLISEU - Rua Amador
Bueno, 237 — "Vivo ou
preferivelmcnte morto"

10 a.
22 horas.

às 15, 20 e

São Carlon
AVENIDA — Av S. Car-

los. 2001 — "A brigada
do diabo" — 18 a. — às
18,30 e 21 horns.

JftIA - Av Salurr» 711 —
Fonuc: 2060 — "Proje-
leis de ouro" — 14 a.
— às 19,45 horas.

GONZAGA — Av. Ana
Costa, 544 — "Esta rua
é nossa" — 10 a. — às
14, 16, 20 e 22 horas.

GUARANI — Praça dos
Andradas, 100 — "Na
tepldez da alcova" e "90
noites ao redor do mun-
do" — 18 a, - desde 12
horas.

INDAIA — Av. Ana Cosi»
n. 420 — "Beto Rockcfel-

ler" — 14 a. — desde
14, 16, 20 e 22 horas.

INDEPENDÊNCIA — At.
Costa 525 — "Os delica-
dos" — 18 a. — às 14,
16, 20 e 22 horas.

IPORANGA - Av. Ana
• Costa, 409 — "A defesa

do catelo" — 14 a. — às
14, 16, 20 e 22 horas.

OURO VERDE - Rua Car-
valho de Mendonça, 395
"Cinturão da castidade"
— 14 a. — às 20 e 22
horas.

ROXY. — Av. Ana Costa,
344 — "Sem Destino" —
18 a. — às 14, 16, 20 e
22 horas.

SAO JOSf. — Rua Campos
Melo, 179 — "A piscina"
_ 18 a. - às 19,45 e 22
horas.

São Vicente
JANGADA — Rua Martim

Afonso, 451 — "Roberto
Carlos e o diamante côr
de rosa" - às 14.30, 20
e 22 horas.

PETROÕPOLIS - Av. An-
tenio Emerich, 665 —
"Suécia, inferno e pa-
ralzo" — 18 a. — às
19.45 e 21,45 horas.

ROSÁRIO - Rua Frei
Gaspar, 521 — "Este
mundo ê um circo" —
livre — às 14.30. 20 e 22
horas.

SAO JORGE — Rua Frei
Gaspar, 2228 — "Johnny
West, o canhoto" — 14
anos — às 20.30 horas.

Jundi-i
IPIRANGA - "Romeu e

Jnlieta" - 14 a. - às
18.45 e 21,15 horas.

VITORIA — "Vivo pela
tua morte" — 18 a. —
às 20 horas.

" 
REPUBLICA - "Ray Mas-

ter" - 18 a. — às 20
horas.

ALVORADA — "Quando
o amor se vai" — livre

às 20 horas.
POLITEAMA - "Tarde

demais para esquecer"
Livre - às 20 horas.

VILA ARENS — "Sarcó-
fago maldito" — 14 a.

às 20 horas.
MARABÁ' - "O perigoso

jogo do amor" — 13 a.
às 19 e 21 horas.

BAURU
BAURU — "Mayerling"

colorido — 18 anos.
CAPRl — "Alexandre o

felizardo" — colorido
livre.

S. PAULO — "Um cow-
boy na África" — colo-

rido — 10 anos.

às 14. 17.40 e 21.30 horns
PRATA — Av. Jnlio Buo-

Maio. 490 — "Pais qua-
drados... filhos avança-
dos" — "Roberto Carlos
em ritmo de aventuras"

livre — às 19,30 hs.
RADAR - Avenida Santo

Amaro. 826 — Telefone
80-5939 — Fechado para
r^formH.

BI ALTO - Rua JoSo Teo-
227-0856 — "O mais
lontro dos dias'1 — "A
espiã que veio do céu"

livre — às 14 e 18,30
horns.

RIO - Avenida Piulist?.
207-* — Roberto Carlos .e
o diamante côr de , ro-
sa" — livre — desde '14
horas. *

RIVIERA - Av Lins de
Vasconcelos — "O filrro
de Fi Cid" — 10 a. .—
ns 17,45 e 22.15 horas.

ROMA - Rua Mendes .l\\.
nior. 18 — "O xe'r)f,e
da cidade explosiva" :~r~
10 a. — às 19,15 e 21,15
horas. I»

ROXI • At (*e|so Gnrnle
Fone: 61-1228 — "Mais
üm para o inferno"'.—-"Os aventureiros" — ,16
anos — desde 14 horas.

SNOB'S AUTO CINE -
Av. Santo Amart, 5462"O tesouro na neve" ;—

18 a. — às 20 e 22 hs.
S. SEBASTIÃO - Rua Ma-

ria Carlota - "Mais; um
para o Inferno" — "O
magnífico traido" — 16
anos — às 18 horas.

SARARA' _ Rua Domlnens
de Morais, 1999 — '"Se
o fusca falasse" — 11-
vre — às 13,15, 15.15,
17,15, 19,15, 21.15 e 23,15
horas.

SAN REMO - Rua Domin-
gos de Morais, 744 —"O Tesouro na neve" —
18 a. — desde 14 hs.

SANTA INf.S - Alameda
Rainha Santa, 353 — "A
desforra é meu perdão""Angélica e o sultão"
11 anrs - às 18.30

SANTA ISABEL - Rua
Parauna, 5o — "Sem
rumo no espaço" "O fofoqueiro" —10a.
às 18,30 horas.

S. JOÃO — Rua Dona Mn-
tilde, 171 — "O paláciodos anjos" — 18 a. —
a partir das 18 horas.

SAO GERALDO — Trav.
N. S. da Penha, 24 —"Os canhões de S. Se-
bastlan" — às 11.30,
15.20, 18.50 t 22.20 h,SAO JORGE — Av. Ccl-
so Garcia — "O ouro
de Mackenna" — "As
torturas do dr. Diablo"às 19.30 horas.

SAO LUIZ _ Av Celso
Garcia _ "O caso de
um gangstw" — -'p0-
quer de sangue" - às
19.31 horas

S. VICENTE - Ab. CelfFrancisco Inácio. 395' ->
Telefone: 395-0747, V?"Ca^nda eo pistoleli»'-'"Quando o amor ' 

ee
vai" — 18 a. — às 19.8Q
horas. - , r

8ATUI-NO - Av Itagu»,
çu, 789 — "A noite ff»
emboscada" — 14 „. ''-

SINGAPURA - Av &Bervendados — "Frente
a frente com plstolel-ros" — "A navalha 'ní
carne" — 18 a. —."(«
19 horas. •, ?¦

SOBERANO - Rua VelC
gueiro, 6 487 - Fob»»
(13-6578 - "Como màfUr
lima bela jovem" — Vo*jti
mato e volto" _ livreàs 1S.3D horas. ,-,"

SOL - Av. General Ata-'
llba Leonel — "Ouíriej
forcas para um assass,,.
110" — "As rainhas"'»_
18 a. — desde 19,80
horas. "^i**-,

ST TROPEZ _ Rua AB-
gtisla, 310 —'"Os fora
tia lei do casamento"-j-a
18 a. — desde 14 horas*.

TATUAPiV Av Celsd
Garcia — "O otário" _-"O pequeno gigante",-^
desde 18.30 horas. ;-"

TROPICAL - Rua Roma.
731 — Fone' 260-2004'-5»,"Laços eternos" — »74
a. — às 19,30 e 21,3o
horas. « -

TUCURUVI . Av TucuJ-Ú»
vi - Fone 298-4332. S*"Sartana não perdoa""Pobre príncipe en-
cantado" — Iítt» -.4?
19 hoias

T.NIVERSO Av Celso
Garcia — "Dr. Jlvago".

16 a. — 13,43 — 17.15
e 20.45 horas. -

VALPAHAISO _ Av. Tu-'
curnvl - Fnne- 298-684"

"O astragallo" — 18
a. — às 19,30 e 21,30
horas. '

VILA RICA - A». Santo
Amaro. 617 — Fone
267-6096 — "Se o meu
fusca falasse" — livro

às 14.15, 16.15, 18,15,
20,15 e 22,15 horas.

VITORIA - Av Alvnrn
Ramos. 2230 -— "Odls-
«éia além do sol" — "2
da Máfia conttra Al
Capone — 18 horas.'

TELXNA - Rua 2,ellna. 23?
F»chaí» para refor-

mi .

5

cão" — "Gatilhos em
foco" — 18 a. — desde
13.40 horas

PLAZA — Praça 13 de
Maio. 490 — "Fúria as-
sassina" — "A lula
pela terra" — 18 a. —
14, 17,40 e 21.30 horas.

»_—«>_>.__¦__ _^J\»Aj-s.-»«W_,«_i*.'-»i~„.«;. »,.»«_.#- —¦ — _•_-._-._.,, nS_^v-_v-4^.*ti mêf^fH-^^**^ _*__**_-^»_j»i«. ...<*»..,•*•>_. &*+-.- » --!-.-.•¦*



„ ,-. ;;¦'»-•?-**•*,'>•' vatsff^^tyt9''r^*f*sm rsf* * t ft •rut^iw *V "** ç-r»«rr--r-'w—v<

A I
lli i

! S

ü.' .

8.'

tf i

!•( ií!

Pi!
11

ÍI

A

sem mascar

m

',- f;, ?*H % 
i *At l.::.:.l« TT DRGE Santana Goulart foi bicheiro na Guanaba- pergunta o repórter Gilson Dodge, ria Rádio Tupi P"-

''- i %-w^«^":lnfÉ li - „ B.JA ¦* ''¦"'< ' ® Ü »» ra. Como tal, apesar de não ter conquistado mui
p « «m4 

"•'** ^ '-¦ 1? H ta notoriedade no submundo, descobriu muitos —

m 
' 

S mV^vJ?* ^ >' Sl'1 ,,e seus se"roclos' Alguns deles, revelados com exclusi-
¦& ' ''^»£ ^ "~^A fi vidade à equipe dos Diário; e Emissoras Associados,
?| jf. . :^ «jffl^ i ,|| "^|§ 

' 
B dizem respeito ao "Kllling Squad'' que, atuando como

«£,' •?* -f ,m ¦*»«!'' *S ^ """' 
Í ff 5» espécie de subsidiário do "Esquadrão da Morte" original, . , . . -

W ¦¦¦-¦*- .>'.&%'{ I:. i -' ' 
\ 1 B do Rio de Janeiro, tem levado a efeito uma série de exe- — Vmo, Geraldo Saul, Onofre, "54_ Luu.»o, J-- «•-«-

,", 
' 

* IK'* <, 1 . 1 ¦ .:. cuções, sendo sua vitima mais recente o operário Anto- Maluco e Altair. Este ultimo e o motorista que |.f
F 'í| í ' ' 

!%;>."' 
"^v 

I; f : A nio Pereira da Silva, trabalhador, sem passagens pela
% 

"m 
í 

'¦¦''' 
ÜÉ-'* 

'^ **'' ¦¦" \ SlH Policia e que residia numa pensão da rua Benedito Hi-

nomes fazem parte da lista que Jorge
Santana Goulart (fotos nesta página)
preparou, denunciando os integrantes
do "Killing Squad". Porque fez essa
revelação e falou de alguns
crimes. Jorge está marcado para
morrer. Eis a lista:

GERALDO SAUL
ONOFRE
LUIZÃO"54"
VINO
JOÃO MALUCO
ALTAIR

W\ PRELUDE MODAS
tàjütulp* Ru' Res° Ffeilas' 504 São P«

TELEGRAMA URBANO

URGENTE
NÚMERO

DE
EXPEDIÇÃO

Recebido
De
Ò3 _1__ .horas
por.

CARIMBO DA ESTAÇÃO

PARA' TODAS AS MULHERES DE;

BOM GOSTO

PREÂMBULO:

O priimbulo contém ai atguiatci indlciçSia eU icrvÍ|oi ciptcii de teleirtm, citaclo de oriicm. número do trltiram*. número dt pãUvrii, data ¦ hora da aprcteotaçlo

INIC1 AMOS HOJE 0 MAIOR BARATO

(TAMBÉM CONHECIDO pOR LIQUIDAÇÃO) L.
LOUCURA: MODA ATUAL ATE POR MENOS DE 1/3

DO PREÇO. LEMBRA DO 
"BARATO" 

DO AíJü

PASSADO ? TA NAQUELA* BASE VENHA LOGO s.

Assinatura do Kxpcdidort
BAR A

Kndcrcçot.RUA REGO FREITAS,'504 • RUA SILVA BUENO, 25C6-• RUA DA MOOCA. 2363 •
AVENIDA JABAQUARA. 953 • RUA TEODORO SAMPAIO. 2163 E 2354 • 'AVENIDA TUCURUVl. 323
• RUA MARECHAL DEOD0R0, 949 (SÃO BERNARDO DO CAMPO)

Agora, justamente porque foz denuncias contra o"Killing", fornecendo nomes ou apelidos de sete dos prin-
cipais executores do grupo, Jorge Santana Goulart, o"Jorge Bicheiro", também está marcado para morrer.
Nestes últimos dias, sua maior preocupação tem sido a
de escapar à perseguição que lhe movem os matadores
que, segundo êle, são comandados por Felipe Pereira da
Silva, o "Felipão", "big-shot" da contravenção na Zona
Norte carioca. Jorge, conforme nos declarou, tem cer-
teza de que a qualquer momento, será apanhado pelos
homens do "Killing" e, em razão disso, foi em desespero,
trêmulo, titubeante nas frases, que nos disse, ontem, em
qualquer ponto da Guanabara, onde o localizamos:

— Sei que várias balas 44 ou 45 levam meu nome na
ogiva. Esse é o meu destino. Tenho convicção do pior.E, por isso, faço um apelo: deixem-me ver as crianças
pela ultima vez. Faz vinte meses que não as vejo. A
saudade que me consome é pior do que a certeza de queestou para morrer...

Jorge Santana Goulart é homem de meia-idade,
barba malfeita, roupa amarfanhada. Nós o achamos
numa delegacia qualquer do subúrbio carioca. Os cnor-mes portões gradeados que o separam do resto da civi-
lização não estão trancados. Mas, êle não quer sair
para as ruas. Acha que seu fim dar-se-á tão logo bole
a cabeça fora da delegacia suburbana. Ali, falando ape-
nas com alguns policiais em quem confia, com a imprensa
o com seu advogado, Paulo Goldjrach, Jorge não cansa
de repetir que íoi idéia de "Felipão" a formação do"Killing Squad", o qual se aproveitaria da matança pro-movida pelo esquadrão original.

Êle é quem financia as mortes. Manda matar e
dá ordens para que façam tudo que dê idéia de quefoi o outro grupo. Sua "pá" (bando) só tem diferença
nos cartazes. O outro desenha apenas uma caveira. O"Killing" desenha as duas tíbias também. A mulher do
Lúcio Casimiro, aquele que apareceu morto na estrada
do Catonho, sabe disso. Outras pessoas também. A
mulher, por exemplo, reconheceu Geraldo Saul, sujei-
to que não é polícia, mas anda com um 45 na cintura, co-
mo um dos matadores de seu marido. E, êle é do "Kil>
ling". Primeiro, eles fazem os desenhos em papel de
cigarro. Depois, passam para cartolinas..."

E quanto custa para "Felipão" cada morte?,

pergunta o repórter Gilson Dodge, da Rádio Tu]
lista.

Depende da Importância do sujeito morto. »«
até 500 contos...

. De acordo com Jorge Santana, são sete os prin*
pais executores do "Killing". E, êle dá os nomes,».
petindo-os duas vezes:

Vino, Geraldo Saul, Onofre, "54", Lulzão, J*'
Maluco e Altair. Este último é o motorista que cone::
os matadores. Eles seqüestram os caras, deixam--:)
escondidos alguns dias e depois os levam para a morte...

Vocês podem ver — continua Jorge Santa:.!
Goulart — quase todos os que o "Killing" matou ers".
sujeitos que concorriam com "Felipão". Ele não K«
de sombras. Quer ser o dono de tudo. Também mat&
traficantes, como foi o caso de Jaime de Castro Fi»
o Gaúcho, que apareceu há poucos dias numa estraci
qualquer...

Estou marcado — é ainda o bicheiro quem fala-
desde o dia em que descobri que íoi "João Maluco Jjassassino de meu tio, o "Russo". Numa tarde, o velW
vinha da Petrobrás. Encontrou o cara do "Killing •ü
João queria uma informação, uma cagoetagem. Meu w
bronqueou e íoi morto a facadas. Todo picado. Quan-i
descobri isso, jurei que denunciaria e ai comecei a &•
caçado para morrer também... '.

O "Killing" — continua informando Jorge Biche';5
— foi o grupo que começou com essa história de cor*
nha de nylon. E' mais cruel do que o primeiro esqM'
drão. Além dos tiros, tem o enforcamento. E' bárbaro. ¦•

No "Killing" não tem nenhum policia envolva
do?, indaga um companheiro de equipe.

Pelo menos não aparece na matança. Mas, P0S!°
dizer que o "Felipão" é homem que come no mesmo pS'
to que muitos da "dna. justa". Por exemplo, o PM Lini!
e o Osmar Negrão. Èlcs dão tudo Pelo Felipe. Desses e^J
sei. Daquele Roberto, que faz parte dos "boinas vera*
lhas" (2.a Delegacia) eu não sei nada. Minto, so ía'a!
dele...

Pelo menos três homens da Justiça estão encarrega'
dos da proteção a Jorge Bicheiro. São cies o juiz Rcn'j
to Tonini e o promotor Humberto Teles, ambos do
Tribunal do Júri carioca, bem como o delegado Ele:
Rocha. Esses homens, acolhendo requerimento do 8flY.
gado Paulo Goldjrach, promoverão diligencias v's:in;l
a esclarecer todos os crimes apontados por Jorge Sam^
na, bem como adotarão providencias no sentido de o."»
o "Killing" não alcance o homem que tirou-lhe a n*-
cara.

Ao que se informa na Guanabara, o "Killing" é re-
ponsável por cerca de onze assassinatos. Alguns de.-^
crimes fazem parte do dossiê preparado pelo Pronl0'
Rodolfo Avcna, no qual são examinados 28 casos do P?V
tes praticadas com requintes de perversidade- lmc"1'_
mente falava-se apenas num esquadrão. Depois, cn}s
ram em cena os bandos do "China" e do "KillinS •

•I

Nesta reportagem atuaram os companheiros Gilson Dodge
(Radio Tupi). José Gonçalves e João Balbino (TV-4). de
São Paulo, que contaram com auxilio de Ivon Luz. Fernan-
do Foch e Antenor Saavedra Leal, estes da sucursal-Rio.
E, convenhamos, foi um excelente trabalho.

. ^^.„y^ir^**i(l»*Í!i-«^J«^*,*i..t ,»<s*^W»4«»4|s^4*»A»fc««rt<s44sVsHpa
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Diário da Noitecônsul: tupamaros
esperam resposta

está sendo aguardada a resposta do governo uruguaio aos tupamaros, que exigem a liberdade
de todos os presos políticos em troca do diplomata brasileiro e do adido americano. (pág. 4)

y 
'% Diretor: BDKÜHBO MONTEIBO

Ana XLV 
"sTPaulo, 

2.Meira, 3 de agosto de 1970 N.° 13.701

pedir
os, que exigem a liberdade
do americano. (pág. 4)
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eram 2: flavio e antonio sergio.
moravam em tanabi. para irem à

festa do peão, em balsamo,
preferiram a carona, na rodovia

deram sinal, um karman-ghia
parou, os dois correram.

de repente, a tragédia aconteceu,
o motorista matou flavio. fugiu,
mas antonio sergio sabia quem
era ele. a policia encontrou o
carro, e caça o assassino, seu
nome: josé ramos filho. (ult. pág.)

e sempre ele
sempre pele

para estragar
a festa

corintiana. o
santos foi

melhor, o timão
conseguiu

vantagem no
final, mas foi

por pouco
tempo, o "rei"

não deixou a
fiel vibrar. 2 a 2

(esportes)

extrema-unção para osearito

nosso
osearito recebeu,
ontem, das mãos
do cardeal d, jaime
de barros câmara, a
extrema-unção,
suas chances de
sobrevivência são
cada vez mais
remotas, a mulher
e o filho continuam
a seu lado. mais
noticias na página 2
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A ONU
VAI VER
0 PLANO
ROGERS
pagina 5

aprender
eom o mar

nossa superificie, nossa população, nossa costa
extensa: motivos, na página 8, para ir ao mar.

o 38.o gp brasil foi duplamente
nosso, por intermédio de viziane
e jaú. outros dois nacionais
tierrotarem os argentinos no
gp presidente da republica, e o
sweepstake veio para s. pauio.
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a escolha final
a arena reuniu, ontem, em são paulo mais de 80
por cento de seus convencionais, foi num clima
de tensão que durante o dia inteiro se esperou
pelos novos senadores, zancaner e torloni. (pág. 3)
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o tempo
tempo continua bom.
sol claro durante
todo o dia caindo,
à noite ligeiramente,
dizem meteorologistas
que não choverá, hoje.

bom dia, professora

A algazarra das crian-
ças. O sorriso do rcencon-
tro. A conversa agrada-
vel da menina de trança.
"Bom dia, professora".
Hoje, tudo recomeça. E' o
novo semestre. Milhões
de estudantes do curso
primário, médio e supe-
rior voltam aos estudos.
São dois milhões e meio
do curso primário, 800
mil estudantes do curso
secundário e 100 mil do
curso superior.

Diário da Noite
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Fundação Carlos Chagas
Comunicado do CESCEM

Exame de 1971: distribuição de folheto
de instruções

As informações e Instruções aos candidatos ao exame do CES-
CEM de 1971 serão divulgadas em duas publicações sucessivas.

A primeira delas, MANUAL DO CANDIDATO — l.a porte, so-
rá distribuída aos interessados no período de 10 a 25 DE AGOSTO
nos postos relacionados no final deste comunicado.

Essa primeira parte MANUAL DO CANDIDATO contém Infor-
mações gerais sobre a orientação c a organização dos trabalhos do
CESCEM o, especialmente:

1. EOTEIROS DE ESTUDO, em grande medida reformulados.
2. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO: Instruções e ma-

terlal para os candidatos sem condições econômicas de efetuar o pa-
gamento da inscrição.

A OPÇÃO PROFISSIONAL: acompanha essa primeira parte do
Manual um folheto de informações sobre carreiras c oportunidades
profissionais.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
1. NA CAPITAL (segundo inicial do primeiro nome do interes-

sado, que deve apresentar documento de identidade).
Iniciais A a E:
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 — 2.0 andar
iniciais F a J:
Escola Paulista de Medicina
Rua Botucatu, 720
Iniciais K a N:
Faculdade de Odontologia da Universidade de Sâo Paulo
Rua Três Rios, 363
Iniciais O a S:
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 440
Iniciais T a Z:
Escola de Educação Fisica da Universidade de São Paulo
Rua Manoel da Nóbrega, 1361

2. NO INTERIOR:
Faculdade ile Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
Rua Prof. José Ranieri, 15 — 35 - BAURU — SP
Faculdade de Farmácia c Odontologia de Araraquara
Rua Expedicionários do Brasil, 1G21 — ARARAQUARA — SP
Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu
Distrito de Rubião Júnior — BOTUCATU — SP
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Rua D. Pedro II, 627 - PIRACICABA — SP
Universidade Estadual de Campinas
Rua Culto à Ciência, 177 - CAMPINAS — SP
Faculdade de Farmácia c Odontologia de Ribeirão Preto
Rua TIbiriçá, 714 — RIBEIRÃO PRETO — SP

torneiras
secas

Apus dez dias sem água,
os bairros de Santana, Al-
to de Santana, Água Fria.
Chora Menino e Manda-
qui, receberam a água du-
rante duas horas na ulti-
ma sexta-feira. Depois dis-
so, as torneiras secaram
novamente e esses balr-
ros da zona Norte ama-
nheceram hoje sem água.
Milhares de residências
dos bairros citados estão
privadas do liquido lnclusi-
ve para beber c preparar
comida. Várias queixas fo-
ram enviadas no SAEC

• antiga DAE) desde a se-
mana passada, sem qual-
quer resultado. A Zona
Norte, sempre prejudicada
no serviço de abastecimen-
to de água continua sacrí-
ficada. Contando com dois'¦reseivatórios de corrente"
CCabuçu e Cantareira) que
só funcionam com tempo
rie chuva, os bairros da zo-
na Norte contiuam ca.sti-
gados pela falta de água,
não tendo sequer a sorte
de ver passar por lá ai-
guns carros tanques da
SAEC,

relógios
para cegos

O presidente da Citizen Watch Company do Ja-
pão, sr. Eiichi Yamada que visitará o Brasil em 13
de agosto próximo, manterá contatos com áreas de
governo e empresariado do Brasil para estudar a
possibilidade de implantação rie uma fábrica de re-
lógios no País, a primeira no gênero na América
do Sul.

Além desses encontros, o sr. Yamada entrevistar-
se-á com o ministro da Educação, cel. Jarbas Pas-
sarinho, no dia 21, quando entregará simbólicamen-
te um velógio em "braille'' e uma carta-confirmação
da doação de 100 relógios para o Instituto Benjamin
Constant. Em São Paulo, no dia 17, éle doará outros
cem relógios para a Fundação do Livro do Cego no
Brasil, e no dia 20, mais cem serão entregues para o
Serviço de Educação de Cegos.
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recebeu
a extrema-unção

Os médicos do Instituto de Car-
diologia que atendem a Oscarito, ali
recolhido há mais de uma semana, vi-
tinia de derrame cerebral, informaram
hoje pela manhã, que o estado do ar-
tista continua grave e que são remotas
as esperanças de o.ue consiga sobrevi-
ver. Ontem êle recebeu extrema unção,
assistido pela esposa e os dois filhos.

Tem sido grande o numero de ami-
gos e admiradores do artista que com-
parecem ao Instituto de Cardiologia.
Os médicos, entretanto, continuam
proibindo as visitas. Oscarito, que du-
rarite muitos anos foi sucesso de oi-
lheteria em cinema e teatro, começou
sua carreira artística em 1932, no Tea-
tro Carlos Gomes.

o futebol
da sorte

t

é proibido andar
de carro

ofensiva
final

l

Poltrona 4
"Trinta Segundos

sobre Tóquio"
c/ Spencer Tracy

Van Johnson
HOJE, às 23:10 h

tv tupi canta
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A Policia proibiu
ontem o trafego de au-
tomaveis em quatro
distritos de Tóquio,
inclusive o de Ginza, o
principal centro co-
mercial e da vida no-
turna da Capital japo-
nesa, com o fito de re-
duzir os altos Índices
de poluição atmosféri-
ca registrados na se-
mana passada, peritos
em poluição disseram
que o monóxido de
carbono caiu em 80
por cento, durante as
quatro primeiras ho-
ras de -interdição do
tráfego,' na propor-
ção de 10,5 para 2,3
partes por um milhão.

A partir de hoje, 184 lojas creden-
ciadas estão vendendo ao paulistano cartões
que habilitam à Loteria Esportiva. O pri-
meiro teste será rtallzado durante as
rodadas dos dias 8 e I io corrente, com par-
tidas de futebol em SS» Paulo, Guanabara,
Itlo Grande do Sul, Bsplrito Santo, Goiás.
Bahia e Amazonas. E o seirulnte o regula-
mento da Loteria Esportiva: 45fc do seu mo-
vimento bruto vai para o apostador, dedu-
zidas para os venc«d»res parcelas do Im-
posto de Renda; V7e caberá à administra-
ção da Loteria e 27% às Caixas Eeonomi-
cas. Do movimento liquido, 40T<, serão da
LBA, SO^r do Ministério da Educação e 30rr
do Conselho Nacional dos Esportes. Dos
treze jofros da primeira rodada da Loteria
Esportiva, 4 serão realizados em São Paulo.

a inundação
do ganges

Já atinge três milhões de pessoas
o numero de indianos afetados pe-
Ias inundações catastróficas do rio
Ganges e outros, enquanto que os
prejuízos materiais, causam grande
preocupação às autoridades.

Na região de Assam, as águas
isolaram diversas aldeias, onde mor-
reram 25 pessoas.

Cursos de:
MANEQUIM SOCIAL
MANEQUIM PROFISSIONAL
ELEGÂNCIA E BOAS MANEIRAS
ETIQUETA SOCIAL
MODELOS FOTOGRÁFICOS
GAROTA-PROPAGANDA

Mestres altamente especializados — Turmas matutinas, vespertinas e noturnas — Programas moder-
nos com aplicação de testes e aulas de psicologia e comunicação. — Serviço de indicação às interes-
sadas — Serão fornecidos certificados.

INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES HUMANAS
AV. IPIRANGA N.° 879 — 4.° ANDAR — CONJUNTO 45 — TELEFONES: 32-1487 E 35-9885

Equipes vaclnadoras da
Secretaria da Saúde, cm-
penhadas na "operação
rescaldo" da campanha da
varíola, Iniciaram hoje
suas atividades em vários
bairros da Capital, vaci-
nando de casa em casa.
Após as vacitações de
grupo realizadas nas ruas
c praças da Capital, nus
centros de saúde e nas in-
dústrias básicas, os vaci-
nadores, Iniciam hoje, a
parte final da campanha,
percorrendo; casa por casa,
verificando quem nâo Íoi
vacinado. Esperam assim,
os organizadores da Cam-
punha atingir um grande
índice de vacinação, pos-
sivelmcnte superior ao
atingido durante a cam-
panha no Interior do Es-
tado que foi de 94Ci,

célia,
um perigo

O furacão Célia, no Te-
xas, dirigiu seus ventos de
quas» 185 quilômetros por
hora, para o centro mais
povoado do sul dos Estados
Unidos e ao mesmo tempo
cm que o céu principiava a
escurecer, a maré come-
cava a subir ao lo':go das
costas entre Gaivéston e
Corpus Christi.

Na metade norte dos
650 quilômetros d.i costa
texana no Golfo foi dado
o sinal de alarma ante a
proximidade da chegada do
furacão e desde Corpus
Christi até Morgan City,
em Luisiana, a população
íoi prevenida.

A diretoria de Defesa
Civil tanto no Texas como
na Luisiana encontra-se em
estado de alerta.

em tom
de conversa i
a navalha na carne

fernando góes
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CURSOS DE INGLÊS
PRINCIPIANTES E ADIANTADOS - JUVENIL
COMERCIAL - TAQUIGRAFIA - APERFEIÇOAMENTO DE

PRONÚNCIA - PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS.

INGLÊS INTENSIVO COM LABORATÓRIO
BIBLIOTECA E DISCOTECA CIRCULANTES
CLUBE DE CONVERSAÇÃO - CINEMA - CONCERTOS
CONFERÊNCIAS - EXPOSIÇÕES, ETC.

MATRÍCULAS ATÉ 14 DE AGOSTO
DAS 14 ÀS 20 HORAS

RUA CEL. OSCAR PORTO, 208 (ESQ. TEIXEIRA DA SILVA)
FONE: 36-6944

ESTE momento em que começo
escrever, nada sei sobre a situação
do nosso cônsul em Montevidéu,

seqüestrado por terroristas da organização
Tupamaros, além da noticia de que o go-
verno uruguaio não entraria em negocia-
ções com os seqüestradores. E isso não só
me entristece e dói, isso me revolta. Re-
volta-me a tal ponto que em sã conscien-
cia não posso deixar de acreditar, no fun-
do de mim mesmo, que esse caso doloroso
e ao mesmo tempo desagradável irá termi-
nar bem. .Tá estou até vendo Aloysio Gomi-
de voltando para casa, para o convivio da
sua mulher.e de seus filhos, um dos quais
de apenas quatro anoa.

A América Latina, de uns tempos a es-
ta parte, transformou-se num verdadeiro
incêndio, no que concerne à insegurança, a
garantia da pessoa humana. O que até há
pouco tempo era somente motivo de enre

próxima reunião, a propósito do conceiü
de terroristas e guerrilheiros e do direito
de asilo. Tudo isto é oportuno, sem duytóí,
mas o que é importante é estudar, em prt-
fundidade, as causas que deram nascImeB'
to ao terror em nosso continente e, M
mesmo tempo, os motivos porque ele es'1
se alastrando tanto a ponto d e nu»
só Pais, e num a cidade, e na mesna
manhã, ter havido dois sequestros, como íf»
o caso de agora, na capital uruguaia. P°r'
que enquanto a OEA discute conceitos I
prepara projetos de combate a essa situa-
ção que piora a cada dia, não se preocurs
em estudar os motivos de tudo isso. E, «•
jamos realistas, não será com a aprovi-
ção de projetos assim que o terror s*ri
jugulado.

A América Latina está, repito, corno
uma fogueira cm que todos estamos w-
riscados a nos queimar e con

do de filmes, passou a ser realidade nua e queimaduras feias. Tivemos, em
exemplo do perigo. Acabamos de ser, fo^
vitimas dele, na pessoa de um dos nossos
representantes diplomáticos. Desta vez ei-
tamos sentindo a navalha na carne e oi
que me lêem sabem — porque estão preo-
cupados e sofrendo com isso — como o ci-
so do cônsul Aloysio Gomide está nos p*r-
turbando.

Todos sabem que o terror não brinca.
O caso do embaixador da Alemanha, na Gu>-
temala, é de ontem, o mais recente foi °
do ex-presidente Aramburu, da Argentina.

Estou chegando ao fim desta crônica,

crua, e raro é o mês, ultimamente, que em
qualquer dos paises desta parte do conti-
nente, não se verique uma tentativa ou um
seqüestro de fato.

Em nosso Pais já tivemos a desgraça
e a infelicidade de ver e viver esse aspecto
terrível do que se chama a guerrilha urba-
na. E tivemos, simultaneamente, a satisfa-
ção e a alegria de verificar que o governo,
pondo de lado um falso conceito de autori-
dade, pensou em termos humanos, e se as-
sim pensou, assim também agiu, fazendo tu-
do ao seu alcance para que os diplomatas
estrangeiros, vitimas do seqüestro fossem radio ligado para ver se a qualquer Instante
preservados. chega uma noticia de Montevidéu, dizendo

Bem por isso é que agora, quando vejo que o governo uruguaio concordou com a'
uni patrício inocente ser envolvido em si- exigências ou o que quer que seja para I''-1
tuação idêntica, não entendo, não posso en- Aloysio Gomide seja posto em liberdade í
tender como de qualquer modo, qualquer então eu possa rasgá-la e começar outra,
governo possa admitir, cm principio, o seu alegre e divertida para começarmos a «•
sacrifício. Deus é grande e, repito, prefiro mana com o pé direito. Mas chego às "'•*
não acreditar nas noticias que leio para só
pensar que tudo irá dar certo c o nosso va-
paz logo estará aí para contar aos jor-
nais como viveu esses dias de angustia.

Entrementes leio que a OEA —
através do representante da Colômbia —
prepara projeto a ser discutido em sua

o h

timas linhas, sem qu», simultaneamente.
chegue a noticia alvissareira. O que não im-
pede que eu, — e sei que você também lej-
tor — espere com a mais viva certeza, q'JÍ
tudo dê certo, porque nestas horas todo?
acreditamos, até os lncréus, como eu, 1uí:
Deus é brasileiro.

QUER TER

BOA LETRA?
MATRICULE-SE NA

ESCOLA DE CALIGRAFIA DE FRANCO
Escola de tradivão e confiança, especializada no ensino
de caligrafia. Fundada em 1915. Rua General Osório
n.o 721 (quase esquina da Av. São João) - Fone: 220-2747.

Dr, Antônio Duort» |
Cardoso - CRM 3270;

CIRUROIA PLÁSTICA - *"t
ÇU do» Ofeltos sdçulTU» li
nssemes. Clrurgl* ííitílf» - ""Ji
CACONDB. 177 (slíurl BIlr.JH;
Antônio, 35061 - UM» "' i
— Dm lã ss II horu.
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ordem e expectativa
convenção da arena
IT 

M ambiente de or-
ii dem o entusias-

mo, a ARENA
paulista realizou no Ins-
nluto Caetano de Campos,
sua III Convenção Rcgio-
nal. quando foram homo-
logadòs seus candidatos
ao Senado, a Câmara Fe-
deral e à Assembléia Le-
gislativa. Mais de oitenta
por cento dos convencio-
nais compareceram, o que
que na opinião do proíes-
sor Lucas Garcez, repre-
senta uma "vitória da de-
mocracia e uma prova do
vigor da agremiação. To-
cios os principais lideres
arenistas estiveram pre-
sentes à convenção e, dc
modo geral, manifestaram-', 
se entusiasmados pela at-
mosfera observada no
transcorrer dos trabalhos.
Os governadores Abreu So-
dré e Laudo Natel votaram
e fizeram declarações de
congratulações com os de-
legados da Capital e do
Interior, o mesmo fazendo
os senadores Carvalho
Pinto e Moura Andrade,
que demoraram algum
tempo no Instituto Caetano
de Campos, dialogando
com convencionais.

Apesar da existência tle
Ires chapas de candidatos
- Senado, Câmara e As-
sembleia Legislativa — o
maior interesse dos con-
vencionais e dos observa-
dores concentrava-se na
luta que se travava pelo
Senado. Os srs. Moura An-
drade. Hilário Torloni e
Orlando Zancaner desen-
volveram nas últimas ho-
ras esforços redobrados,
procurando romper as úl-
limas barreiras que se lhes
apresentavam. O senador

a convenção da arena teve bom compareci*
mento. mais de 80 % por cento dos conven-
cionajs. depois de muita espera surgiram os
dois nomes para o senado: zancaner e torloni.
nosso comentarista político genésio lopés acom-

panhou todos os trabalhos da convenção e con-
ta aqui os principais momentos dêste encontro

político.

Moura Andrade cuja indi-
cação não estava bem se-
gura. a despeito da renún-
cia do sr. Oscar Klabin
Segai, esteve alento des-
rie a última segunda-feira.
E » escolha do sr. Segai
para seu companheiro de
chapa, traduziu a eficá-
cia de seu esforço, pois
com isso conseguiu reuni-
ficar em torno de si a
maior parte das forças que
seguem a liderança do go-
vernador Abreu Sodré. De
seu lado, os srs. Zancaner
e Torloni também não se
descuidaram: o falo de
ambos terem escolhido
para suplente um pesse-
pista ortodoxo revela a
preocupação de consegui-
rem a reunificação da
corrente em torno de seus
nomes. O presidente da
Assembléia Legislativa te-
ve por companheiro de
chapa o deputado Bloia
Júnior, e o vice-governa-
dor, o sr, ítalo Fitipaldi.

A favorecê-los junto aos
delegados esteve o sempre
discreto deputado Adhe-
mar de Barros Filho. De-
pois de desenvolver um
trabalho meticuloso rie
reagiu! inação das forças
pessepistas, buscando pre-
pará-las para concorrer
ao Senado com candidatu-

ra própria, o sr. Adhemar
de Barros Filho lançou
declaração apoiando os
dois ex-pessepislas. Com
isso, as dúvidas alimenta-
das tanto pelo vice^goyèr-
nador como pelo presiden-
te da Assembléia Legisla-
tiva se dissiparam e eles,
mais assentados política-
mente, foram à convenção
considérando-se vitoriosos
por antecipação.

Com efeito, entre os
convencionais os prognós-
ticos eram contraditórios,
r os mais experimentados
em política preferiam co-
locar-se em posição de ex-
pectativa. acompanhando
pura e simplesmente o flu-
xo e refiuxo das ondas
que surgiam à medida cm
que o índice de votantes
aumentava.

Um detalhe signifieati-
vo, mas que não chegou a
exercer maior influência
no curso da votação, regis-
trou-se no sábado, anl^s
da escolha definitiva do
sr. Segai para companhei-
ro de chapa do antigo pre-
sidente do Congresso. O
Palácio dos Bandeirantes
mobilizou-se no sentido
de consolidar o esquema
Moura Andrade, convo-
cando o deputado Rafael
Baldacci para um diálogo

^^^^^^l^^l^^^^^^^^^^^^^^^^^l i^^_ ¦•Íkííík* mXW H ^H SnÜ

com o chefe do Executivo.
Este parlamentar, em
companhia do secretário
do Interior, esteve na re-
sidência particular do che-
fe do Executivo onde
manteve uma palestr
sem que nada de oficial
fosse divulgado. Extra-
oficialmente, ¦ corem, 111-
dicou-se que a presença
do sr. Baldacci teve por
finalidade a promoção de
uma "dobradinha" Auru-
Hilário Torloni", com a
qual seriam desfeitas a.s
esperanças do sr. Zanca-
ner. Se a idéia í.~i ou não
concretizada também não
se chegou a dize-. A ver-
dade é que, durante o
transcorrer da convenção,
os srs. Zancaner e Torloni
andaram praticamente de
"mãos dadas", ileniontiran-
do náo apenaj a afinidade
de origem, como i.-'.inl-
mente a identidade de ob-
jetivos.

MDB
Enquanto tudo isso se

passava, o MDB preserva-
va sua posição de expecía-
íiva. Dois representantes
da agremiação estiveram
no recinto da convenção
acompanhando o andamen-
to da votação e verificando
a disposição de espirilo dos
convencionais, sem, conlti-
do, formular qualquer
declaração. São eles: Dias
Menezes e Aurélio Cam-
pos. Pelo que ambos dei-
xavam entrever, a caíidi-
dalúra do deputado Fauze
Carlos poderá aparecer a
qualquer momento, para
fortalecer a posição do se-
nador Lino cie Mattos que
concorre à reeleição.

SEM LEMBRANÇA
Por outro lado, um dos

ex-pessepistas da chama-
da "Velha Guarda", fez
ontem no final da conven-
ção arenista uma pequena,
mas significativa observa-
ção: o recinto da conven-
ção no Instituto Caetano
cie Campos estava toma-
do por faixas alusivas aos
esquemas montados para
disputar o Senado e men-
sagens do "Setor Jovem"
e outras facções do parti-
do. Nenhuma referência,
contudo, sobre as figuras
dos ex-presidentes Casio-
lo Branco e Costa e Silva
fora observada. Na opinião

1 do pessepista ortodoxo
isso significa "umn here-
sia", que precisa "ser jus-
liíicada, embora para ela
não cxisla justificativa".

fauze 110 caminho de
zancaner e torloni

«VICE-GOVERNADOR 
Hilário Torloni e o

deputado Orlando Zancaner, ambos de origem
pessepista, tiveram homologadas suas candi-

tinturas ao Senado Federal em dramática convenção
realizada pela ARENA paulista. O senador Moura
Andrade foi derrotado pelo presidente da Assembléia
Legislativa por uma diferença de 19 votos. O sr. Tor-
loni. que contou com o apoio ostensivo do futuro go-
vernador Laudo Natel e do deputado Adhemar de
Barros Filho obteve 528 votos, enquanto o seu cor-
religionário Orlando Zancaner somou 367 sufrágios
contra 348, dados ao antigo presidente do Congres-
so Nacional.

Ao mesmo tempo em que a ARENA confirmava
estas indicações, elementos do MDB que acompanha-
vam a apuração no Instituto Caetano de Campos
anunciavam com ênfase a possibilidade de o deputado
fauze Carlos disputar uma cadeira de senador, for-
mando "dobradinha" com o senador Moura Andra-
de. Aliás, o próprio parlamentar, que foi o mais vo-
lado dos candidatos à Assembléia Legislativa cm
19C6, deixou claro a este repórter que "o eventual
afastamento do sr. Moura Andrade da luta senatorial
significava sua entrada". Ele já esteve reunido com
alguns dos seus conselheiros políticos, quando pas-
sou em exame a hispótese do lançamento de sua can-
didatura.
ESPERAVA

Por outro lado, enquanto os srs. Orlando Zanca-
ner e Hilário Torloni aguardavam nervosos no au-
ditório do Instituto Caetano de Campos a marcha da
apuração, o senador Moura Andrade lá não compa-
ivccu. Segundo alguns elementos a ele chegados o seu
não comparecimento era "sinal de que êle estava a
par das dificuldades que se lhe apresentaram na con-
venção para se impor". O sr. Klabin Segai, que
ocupou a posição de suplente na chapa do sr. Moura
Andrade, entretanto, esteve o tempo todo presente

ao local da convenção e seus pronunciamentos eram
todos otimistas. Faltavam apenas uns cinqüenta vo-
tos para serem apurados quando resolveu deixar a
convenção. Assim mesmo, o fêz de forma descontrai-
da, não denotando nenhum sinal de contrariedade. a
despeito da vitória do sr. Orlando Zancaner não ter
constado de seus planos.

Os candidatos vitoriosos na convenção tiveram
por suplentes também elementos saidos das fileiras
do extinto PSP: o sr. Orlando Zancaner contou com o
deputado Blota Júnior na súa suplência e o vice-
governador com o sr. ítalo Fitipaldi.
BUZAID

Um fato importante e não revelado ocorreu quan-
do se ultimavam os preparativos para a apuração
das três urnas do pleito: o professor Lucas Noguei-
ra Garcez retirou-se inesperadamente, apanhou um
taxi e dirigiu-se a residência do ministro Alfredo'
Buzaid para uma conferência. O encontro, a tomar
pela demora do presidente da ARENA paulista, du-
rou mais de uma hora e teria girado em torno cl-e
problemas ligados à convenção. O sr. Garcez ao re-
tornar nada disse de imediato a nenhuma das auto-
ridades que se encontravam na mesa dos trabalhos.
Limitou-se a tomar o lugar de presidente e prosse-
guir na contagem dos votos.
EMOÇÃO

Ao serem proclamados candidatos ao Senado os
srs. Orlando Zancaner e Hilário Torloni foram envol-
vidos pelos abraços dos correligionários e em suas
declarações não escondiam a emoção com que rece-
beram o resultado. O sr. Orlando Zancaner atribuiu
sua vitoria ao apoio político que recebeu do deputado
Adhemar de Barros Filho e ao apoio moral do go-
vernador Abreu Sodré, a cujo governo disse ter ser-
vido com lealdade.

A ARENA homologou também seus candidatos à
Câmara e à Assembléia Legislativa.
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tupamaros aguardam
resposta do governo uruguaio

0 govern»
uruguaio encontra-se
num dilema pois o
preço pedido pelos
tupamaros é a liberdade
de todos, os
presos políticos.

-DIA 110 PAPAI" MÁXIMO — Festa nos corações e, em
"todos os lares, ricos ou pobres, ns criaturas sentem-se toca-'das 

polo sentido de alta significação humana dessa come-
moração. Estão todos unidos pelo calor dns emoções.

A figura do papai é a razão natural desse enterneci-
mento. E há um só procedimento afetivo; a intenção de
¦homenagear c chefe da ínmilia.

As crianças, principalmente, quase não conseguem re-
primir sua ansiedade. Mesmo com a sua ingênua compre-
tensão do mundo já sabem que o Papai c um homem mui-
1o importante, a quem elas se apegam; O papai é o seu
grande herói. O ídolo. O exemolo. A própria vida...

Es=c sentimento familiar se transfere, nas proximidades
do DIA DO PAPAI para todas as classes, para todas as pro-
fissões.

Nas grandes empresas, ou nas pequenas organizações."empregados e empregadores, chefes e subalternos, vivem a
mesma experiência humana.

A industria e o comercio dão o apoio indispensável ns
¦comemorações. Todos querem estimular esse instante de
carinho e aproximação.

_ EIctro-Racliol.ra-:, por exemplo, todos os anos institui
! concursos e prêmios ás crianças, visando elevar o significa-
do da efeméride

! Este ano a Eletrn-Racliobraz promove um interessante
¦certame: POR QUE PAPAI È O MÁXIMO?

Qualquer criança pode concorrer, inclusive com uma
íájudazinha da mamãe, cia professora ou dos irmãos mnis
¦velhos. Folhetos estão sendo distribuídos nas suas lojas.
.Depois haverá muitas surpresas pnra os vencedores, para'os 

respectivos colégios e para os papais, também...
A linalidade a que essa organização se propõe com tal

iniciativa é marcar, cada vez mais, e com maior profundi-
dade, O DIA DO PAPAI.

O governo uruguaio se encontra ante uma encruzi-
'lhada face o pedido dos terroristas tupamaros de trocar

o vice-cônsul do Brasil Aloisio Mares Dias Gomide e o
funcionário norte-americano Dán Mitrione por todos os
processados ou condenados por crimes políticos, que so-
frianí cerca de 150. -'•'-'"«

Embora alé o momento não tenha havido reação oli-
ciai a respeito da exigência dos tupamaros, meios chega-
dos ao presidente da Republica, Pacheco Areco, disseram
oue o governo manterá sua decisão de nao hegociar com
delinqüentes, a semelhança do que fez no caso do seques-
tro de'duas personalidades locais.

O comunicado dos terroristas que estipulava as exi-
gencias para o resgate dos seqüestrados dava noticias sa-
tisfatorias sobre o estado de saúde de ambos. ,

Por outro lado incluíram duas breves cartas, redigi-
tias por Dias Gomide e Mitrione à suas respectivas fami-
lias, as quais foram entregues a uma racho local.

Mitrione, quo foi atingido por uma bala no .deito,
ouanrio lutava com os delinqüentes, cumpria funções de
assésSibr' cm segurança publica para a policia uruguaia.
Um de seus trabalhos era justamente ajudar as autonda-
des na luta contra os tupamaros.

Técnicos policiais que fizeram a perícia das cartas
chegaram a conclusão de que efetivamente foram escri-
tas pelos seqüestrados. _'._'¦_ -„

Os tupamaros pedem em seu comunicado a libertação
de todos os presos ou processados por delitos políticos ou
""^Segundo 

as estimativas de fontes jornalísticas estes
somam 150, dos quais 15 são mulheres. A maioria esta
alojada na casa de detenção de Montevidéu. .

Como pontos de asilo dos terroristas escolheram tres
nações: México, Peru e Argélia.

CONVERSAÇÕES
Uma talvez iminente conversação entre Argentina,

Brasil e Uruguai, através de consultas de seus presi-
dentes para encarar os crescentes problemas que apre-
sentam as guerrilhas, começou a mencionar-se em cer-
tas fontes diplomáticas de Montevidéu, cm meio a m-
certeza criada por três sequestros simultâneos dos Tu-

pamaròs.
Versões de origem argentina alentaram essa pers-

pectiva e atribuíram ao presidente argentino, Roberto
Lcvingston, a iniciativa, que começaria ja a concreti-
zar-sc num encontro com o presidente uruguaio Jorge
Pacheco Areco antes do fim desle mês.

O anuncio extra-oficial de uma visita do embaixador
uruguaio em Buenos Aires, Júlio Lacarte Muro, ao chefe
do Estado argentino, íoi vinculado com esses possíveis
projetos.

A encruzilhada diplomática em que colocaram o
governo Pacheco, os sequestros do secretário de em-
baixada brasileiro Aloysio Dias Gomide e do chefe de

Segurança da embaixada norte-americana, DanM trio
ne. pelos Tupamaros mostrou a oportunidade da supôs-
Ia iniciativa do presidente Levingston, segundo os re-
feridos círculos diplomáticos. .

Confrontado com a imposição da troca de ambos os

estrangeiros por presos guerrilheiros de suma P«icgo«-
dade, o governo'do Uruguai se acharia situado entre
duas posições algo divergentes de seus grandes vizinhos.

Dá-se como muito dura a, posição argentina, nos
âmbitos interno e internacional, para os casos de seques-
tros pessoais. No dilema entre transacionar e negociar
eom os scdicioso_ e esperar as. ultimas conseqüências,
incluída uma execução como a do embaixador alemao
conde Von Spreti na Guatemala ou a do ex-P^dente
general Aramburu, a Argentina estaria definida pela
intransigência.

Recorda-se em Montevidéu que depois de uma reu-
niãó do general Levingston com o Conselho Nac.onM de
Segurança (CONAST), um porta-voz do Palácio Pre -

dencial declarou: "o governo de ^^S^àüí
verá de pactuar com criminosos - ideológicos ou que
não o sejam, nem há de ceder ante nenhuma chantagem
c;ue possa acenar-se".

Entretanto, repercutiram no Uruguai como pressão
cm sentido oposto as abundantes informações prove-
nientes do Rio de Janeiro, recordando sobretudo a. aU-
tude humanitária e digna" do Brasil, nos seques ros ali
dos embaixadores dos Estados Unidos e Alemanha e do
cônsul do Jaoão. ., -

Nessas ocasiões, o governo brasileiro aceitou n.io
.comente negociar com os sediciosqs, mas também todas
suas condições, incluída a difusão de manifestos sub-
versivos.

SURPRESA
Fontes chegadas- à chefatura de policia de Monte-

videu, mostraram certa surpresa pela escolha do Me-
xico, Argélia e Peru como paises escolhidos pelos Tu-

pamaros para acolher seus companheiros reco hidos nas

prisões em troca da liberdade do vice-cônsul do Bra-
sil Aloysio Dias e do funcionário norte-americano Dan
Mitrione, da Agencia para o Desenvolvimento Interna-
cional (AID), seqüestrados sexta-feira passada._

A surpresa maior recaiu sobre o Peru, ja que as
duas nações mencionadas em primeiro lugar cm outras
ocasiões receberam presos políticos de outros países.

O mesmo ocorreu em certo setor da imprensa o-
cal que entrevistou o embaixador do Peru em Monte-
vidéu, Júlio Ego Aguirre, que se manifestou surpreen-
dido ao tomar conhecimento do comunicado emitido
pelos terroristas. ,-'.'. - _;.._

Abstendo-se por ora de formular declarações, disse

que entraria em contato com o seu governo se recebesse
alguma comunicação oficial do governo uruguaio.
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em paris siòvo mediador
dos cua para guerra do vie

BATIS
CURSO BE PSICOLOGIA
E TÉCNICA BE VENBAS

Patrocinado pelos 
"Diários Associados", ministrado pelo professor Cícero Moura Mendonça, diretor

do IPROV — INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE VENDAS.

GARANTIMOS COLOCAÇÃO IMEDIATA AOS APROVADOS
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david bruce está sendo esperado
em paris para prosseguir as con-
versacões sobre a guerra na indo-
china e os comunistas dizem que
abrir novamente as perspectivas
de paz.

¦Está sendo aguardado
em Paris o novo chefe da
delegação norte-america-
na à conferência sobre o
Vietnã, David Bruce que
substitui o embaixadoi
Cabot Lodge, e fontes co-
munistas vietnamitas de-
ciaram que o impasse em
que se encontra a confe-
rencia somente poderá ser
superado se ele trouxer
novas instruções de Wa-
shington.

Não obstante, fonte
diplomáticas yatiçin.aràm
que a luz das cieclaraçõ...
formuladas pelo presiden-
le Uicnard Nixõrí é im-
provàvei que se registre
uma mudança radical na
posição negociadora dos
Estados Unidos, apesar de
que quando nomeou Bruce

há um mês; disse que es-
te gozaria de uma "maior
flexibilidade'' nas negocia-
ções.

O. n ...e-vietnamitas e
o iVetàing exigem h reli-
rada incondicional e jm<- ¦
diata dàt> for.-as estrangei-
ras do Vietnã do Sul, a
supressão do apoio que os
Estados Unidos dão ao go--vêrno de Saigon e a for-
macão d eum governo cie
coalização.

A delegação norte-ame-
ricana, presidida pelo che-
fe interino Philip Habib,
e a sul-vietnamita, rejei-
taram varias vezes tair,
exigências, classificando-
as como mero 'expediente
dos comunistas paaí fuçir
a uma autentica negocia-
ção. "Ponham fim a pro-

paganda e levem a sério
as negociações", foi a res-
posta dada pelos Estados
Unidos.

Os observadores políticos
disseram que a reação co-
munista a ultima exposição
de Nixon sóbre politica viet-
namita oferece escassas es-
peranças de que as conver-
sações iniciadas há 18 mc-
ses, vão entrar em um pe-
riodo de maior agilidade e
progresso.

Enquanto isso violentos
combates de rua ocorrem
cm Kompong Thom, en-
quanto que a guarnição se
esforçava para expulsar• aos últimos elementos de
um comando suicida viet-
cong, declarou ¦ um porta-
voz éambojano.

A batalha está em »
apogeu há três dias o »
gunclo a mesma fonte o:--
ciai cento e onze inimig-!
foram mortos.

Os cambojanos, íov*
namentais, disse o por»
voz, tiveram 42 mortos <
74 feridos. "Nossas tropa
controlam a situação', <!'
segurou o porta-voz.

O porta-voz oficial re»
nheceu que a guarniçii
Kheber goza de "aPc-:

muito eficaz" porém ate
buiu à -'propaganda a»;
norte-americana e ar„';
cambojana da radiodé-*
quim" as informações »
zendo que a aviação o*
Estados Unidos bornw
dcava as posições vr
congs c norle-vietnanii-
cm torno da cidade-
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reunião na onu para
planoconclusão do

Gimnar Jarring, representante especial do secreta-
io-geral da ONU, U Thant, no Oriente e embaixador
|a Suécia em Moscou, chegou procedente da Suécia.

Jarring não fez declaração alguma e em seguida
Birigiú-se a um hotel novaiorquino.

Começará suas conversações com o secretario geral
Thant e os representantes do três países interessados
Israèlj Jordânia, Republica Árabe Unida — assim

iomo com os representantes das quatro potências (Esta-
los Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França),
óm vistas ao reinicio de sua missão de paz uma vez
restabelecida a cessação de íogo.

Jarring foi chamado urgentemente por U Thant
nua vez considerada como admitida a aceitação do pia-
no Rogcrs pelas três parles em conflito.

A nova demora na redação da resposta oficial israe-
ènse provocou certa perplexidade nos círculos diplo-
míticos da ONU. Inclusive não faltam na ONU aqueles
[ue se perguntam se esta resposta não levará algumas
jondiçqes capazes de fazer perigar a missão de Jarring
mtes de que comece.

Por outro lado os ministros árabes de Relações Ex-
eriores e de Defesa, que se reunirão em Tripoli, terão
,ue adotar uma atitude homogênea depois da aceitação,
urtida de condições, de Israel ao plano Rogers.

Os chanceleres e ministros de defesa árabes têm
liante de si a alternativa, por uma parte, de perseverar
10 caminho do plano Rogers, ou, por outra parte, de
lonsiderar que a resposta condicional de Israel põe em
ela de juízo a aceitação do Egito, Jordânia, Líbia, Su-
lão e talvez Siria, país que ainda não anunciou se en-
riará representantes a Tripoli.

Antes de que sua aceitação do plano Rogers sus-
litasse a cólera dos palestinos e de alguns países árabes,
o presidente Nasser havia salientado que, a aceitação de
Israel fosse ajustada a reservas e condições, a Republica
irabé Unida revogaria sua resposta.

Pois bem. o chanceler israelense, Abba Ebari ex-
ilicou que a resposta israelense ao plano Rogers era um
sim" condicional.

Num mundo árabe homogêneo, essa habilidade di-
iomatlca israelense, que faz recair no Egito a responra-

lilidade da atual situação, colocaria indubitavelmente o
presidente Nasser num aperto.

Mus num mundo árabe dividido pela iniciativa nor-
I-americánã, o "sim" condicional israelense é um car-
íicho de dinamite. Se o Egito mantiver sua aceitação,

'. campanha antiegipeia se intensificará nos países que
aproveitam da ocasião para tratar de arrebatar-lhe sua

psição predominante no" mundo árabe. Se o Egito ss
ítratar,'arcará com a responsabilidade do malogro do
lano Rogers, sem ter sequer colhido o beneficio de uma
pjeiçâo inicial.

Uma coordenação entre a RAU, seus dois melhores
Biados Libia o Sudão, e os dois países que sofrem tam-
|ém a ocupação de parte de território próprio Jorda-
|ia e Siria, se impunha.

E' provável, entretanto, que os ministros reunidos
Tripoli não tomem decisões, mas que levem reco-

fcendações a seus governos respectivos. Estes espera-
Io então, sem duvida, n publicação da resposta israe-
|nse a Washington para adotar outras iniciativas.

Como quer que seja, or, dias vindouros se anun-
ain cruciais. Se os países árabes que disseram "sim"

Plano Rogers mantiverem sua resposta positiva, a
isáo do mundo árabe se ampliará, com tudo o que

so acarreta de novos perigos de instabilidade na região.
retirarem sua aceitarão ao Plano, então uma escalada

lilitar parece segura.
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IASSER ACUSA IRAQUE
O presidente do Egito, Gamai Abdel Nasser, acusou

Iraque de evitar uma guerra com Israel, enquanto
pntimtava aumentando uma brecha diplomática sur-
ida entre os dois paises.

"Algumas vezes quero saber por que suas forças
[a frente nunca receberam ordens de enfrentar o ini-
nigo, por que seus aviões nunca atacaram suas posições

por- que- o inimigo nunca abriu fogo contra suas for-
;as ou enviou seus aviões contra elas", disse Nasser
im uma enérgica mensagem enviada ao presidente ira-
luiano Ahrned Hassan Albakr, e difundida pela radio
íairo.

E' a primeira vez em 10 anos. que o Egito efe-
lua semelhante ataque verbal contra o Iraque.

A mensagem de Nasser reiterou as acusações jâ
èitas pelo ministro da Informação do Egito, Moham-
ned Hassanein Heikal, em uma entrevista ao jornal
ibanês An-Nahar.

O lexto da mensagem de Nasser foi difundido pou-
1 depois da chegada ao Cairo do primeiro-ministro
bio, coronel Mòammar El-Khadafi, para conferenciar

:om o governante egípcio.

Khadafi prabencio viajar posteriormente a Bagdá
r observadores diplomáticos acreditam que tratará de
ituar como mediador para conjurar a divisão entre as
luas nações árabes antes que se aprofunde, em conse-
luencia da aceitação, pelo Egito, do plano de paz nor-
ie-americano para o Oriente Médio.

Fontes políticas autorizadas haviam dito que Nas-
ler está disposto a continuar sua campanha para con-
seguir uma solução da Argélia, do Iraque e da maior
parte dai guerrilhas palestinas.

As fontes asseguram que o governante egípcio
em sequer prevê a possibilidade de rever sua decisão

lobre o plano de paz norte-americano, que dispõe um
irmisticio de 00 dias nas frentes de luta e a suspensão
le toda medida para reforçar a posição dos beligerantes.
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LINDENBERG-J. AMÉRICA
VENDE-SE, EM
CONSTRUÇÃO

Fino acabamento, 4 dormitórios, 2 garagens
etc. Mais informações com MONTEIRO pelo
fone: 239-0286. Horário comercial.
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VEJA COMO E
FÁCIL comprar:

o Você paga em até 24 meses
o Você compra tudo para a família
o Não é preciso fiador
o Você tem crédito na hora >
o Vá correndo na EXPJDSIÇÍIO participar

FESTIVAL DO CREDIÁRIO, antes que acabe
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Compre em qualquer* uma das lojas EXPOSIÇÃO:
Brás, Belém, Lapa, Penha, Dom José,
S. Bento, Patriarca, Santo Amaro, Santo André,
São Bernardo, Pinheiros e Vila Maria obQ&Çfitô'

Patriarca - aberta todas as noites até 10 horas'
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este é o sr. philips.
veio ampliar sua firma

Chegou a São Paulo, procedente da Holanda após
curta permanência em Dakar, o engenheiro Fredenk
Sã 

"Sente 
mundial da Philips. Foi recebido no

Pavilhão Oficial do Aeroporto de Congonhas por todos
os diretores daquela firma em São Paulo O sr. Frede-
nk chegou acompanhado de sua esposa, Sylv.a Ph.hps-
van Lennepr seu filho e seus assessores diretos em seu
aV%PprSnte 

da Philips veio inaugurar em Recife
nn bairro do Curado, o complexo industrial da Philips
SletSa Nordeste S.A.. No Brasil manterá contatos
com autoridades governamentais e empresariais?braj*-
Íeiras, reafirmando o propósito de continuar trabalhando
pelo desenvolvimento do Brasil no setor eletroeletronico.
Foi o que declarou a seus assessores, no Brasil.

Diirante sua estada em São Paulo o presidente
mundial da Philips estará ^«ta^egunç^eiravà^lV^ras cm contate com o prefeito Paulo Salim Maluf. ler-
nf feira às 13 15 horas visitará o Palácio Bandeirantes,

Sando almo ârá com o governador Sodré. Às 18 horas

pronunciará palestra sobre o tema "A tarefa das Gr,-- -

dos Empresas", na sede da FIESP onde lhe será ofere-
CÍd°0^rSÊ 

viajará para Brasilia no dia 6, onde
se entrevistará com autoridades ligadas ao Governo Fe-
deral. No dia 7, irá ao Recife, onde inaugurara a Phi-
íin-i Eletrônica do Nordeste S.A..P 

\ PhiíipsBrasileira foi fundada a 28 de julho de
1924 è com atividade dividida entre diversas associadas
aluando em campos de sua especialização com o maior

parque industrial de clctroeletronico ao Sul do Equador
com inúmeros complexos fabris que ocupam uma «irea
de 150 mil metros e com cerca de 9 mil funcionaiíos.

Um dos resultados dos novos investimentos da em-

presa no Brasil é a Philips Eletrônica do Nordeste a ser
inaugurada no dia 7. Os primeiros passos para a edifi-
cação desse complexo industrial foram ciados em_ja-
neiro de 1967, contando sempre com o apoio da bUUL-
NE. A constituição daquele complexo ,^K&*jf 

¦£:?
de iulho de 1967, com capital nominal de 6.200 mil cru-"eiros, 

ao mesmo tempo em que foi adquirido no bairro
do Curado, em Recife, no quilômetro 12 da rodovia BR
232, um terreno de 60 mil metros quadrados.

O primeiro projeto do complexo foi aprovado pela
SUDENE em outubro do mesmo ano uma fabrica r.e
Centrais Telefônicas Automáticas Publicas e Privadas,
mesas de serviço telefônico interurbano e antenas hei -

coidais do microondas. O segundo projeto sena apio-
vadcm novembro de 1968. Tratava-se da construção

de uma fabrica de lâmpadas a vapor de mercúrio, tubos
de quartzo para essas lâmpadas e tubos de descarga de
alta pressão. Com isso, pela primeira vez o quartzo que
é encontrado em larga escala no Norte de Minas e Ba-
hia seria industrializado, economizando anualmente para
o país uma considerável soma de divisas.

A escolha do Nordeste para a construção do novo
complexo industrial da Philips fundamentou-se cm dois
pontos ou seja. nos estímulos fiscais proporcionados
pelo Governo Federal aos investidores na área da SU-
DENE e ,por outro lado, n aabundancia de matéria-pn-
ma local destinada à fabricação dos tubos de descarga
para as lâmpadas a vapor de mercúrio, o quartzo.

Dentro dos planos de fabricação, no primeiro ano
deverão ser fabricados um milhão de tubos de descar-
ga consumindo, para isso, 16 toneladas de quartzo em
lascas, que economizarão cerca de 550 mil dólares de
divisas para o pais. Quanto à produção de lâmpadas de
mercúrio e de luz mista, um numero bem significativo
está reservado para o primeiro ano de atividade da fa-
bi-ica: 700 mil unidades.

Voltada sempre para o progresso do pais, abaste-
cendò o mercado interno e carreando divisas com suas
exportações e devido à sua excelente qualidade técnica
de produção, tornou-se a maior exportadora de eletroele-
Irônicos do país e uma das maiores exportadoras brasi-
Íeiras de manufaturados. Com a instalação do parque ih-
dustrial do Nordeste, o volume de exportações aumentara
sensivelmente, principalmente, levando em consideração
a linha e a qualidade do seus produtos. A Philips do
Nordeste já está exportando lâmpadas a vapor de mer-
curió c dn luz mista. A unidade telefônica também ja
exporta fios cabeados para centrais telefônicas automa-
licus. ò que vem sofrendo aumento gradativo a cada
mês em termos de produção, podendo mais tarde a Phi-
lips do Nordeste propiciar a extinção da fabrica de si-
milares na Holanda. _ ,/,.,. ¦ . ,

A cerimonia de inauguração da Philips Nordeste
será às 11,30 horas do dia 7, quando estarão presentes,
além do presidente mundial da empresa, os senhores dr.
Nilo de Souza Coelho, governador do Pernambuco, dr.
Geraldo de Magalhães, prefeito de Recife e vários mem-
r-os da diretoria da Philips do Brasil. A placa de bronze
da inauguração será descerrada pelo governador daque-
le Esiacio. .

O engenheiro Frederik Philips assumiu a direção da
organização industriai em 1940, quando da ocupação da
Holanda, tendo na época sido preso em um campo de
reféns.

ALUGA-SE:
Você precisa espaço!
Bem no centro da cidade!
Em prédio aberto dia e noite?

lemos ainda alguns salões loca-
lizados no l.o e 2.o andares, em
prédio de fino acabamento, na
Rua 7 de Abril servido por 4
elevadores de alta velocidade.
Salões amplos.

Tratar com QUEIROZ & BIERRENBACH S/A

— Imóveis e Administração — Rua 7 de
Abril 59 - 1.° andar - Fone 35-8141.

(Sind. Creci n.° 860).

Visite a Exposição
do Exercito, no

Ibirapuera, de 21
a 25 de agosto, e

saiba quem somos

MINI-
CLUBINH0

Todos
os dias no

Diário
de S. Paulo
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"DIA DO
PAPAI"

é também dia dp Vovô.
Não se esqueça que"prá frente" ou conser-
vador, Vovô e Papai
têm na Casa José Silva
presentes úteis e visto-
sos, lindas camisas, bla-
zers, gravatas e echarps
coloridas, novidades cm
chinelos e calçados mo-
dernos.

este é benoni,
ii in show em cinco estilos

Ohi/m

SEJAMOS
PRÁTICOS.

PROCURAR
IMÓVEIS

ÍNOS
DIÁRIOS.
JÁ VEM

CLASSIFICADOS
POR BAIRROS.

Diário da Noite
sextas-feiras

Diariode&P&ulo
domingos

Quando há três meses uma estação de televisão
apresentou Benony, como uma das gratas revelações do
mundo do disco e o apresentador garantiu que até julho
deste ano, ele estaria nas paradas, muita gente duvidou
que isso acontesse.

Pois bem, hoje, já no seu segundo disco, o filho deSao Sebastião do Paraiso, é um dos cantores jovens maisrequisitados para apresentação em clubes da Capital, dointerior e de outros Estados. O seu primeiro lançamen-to pela RCA, -'Dia de Sonho", foi para o diretor artístico
da casa, Alfredo Corlleto, e para Antenor Alves, da di-vulgação, como que uma confirmação das referencias elo-
giosas que Blota Júnior fazia do mineiro Benony.

A grande aceitação desta musica, o excelente mate-nal vocal do cantor e o grande sucesso da novela "Sim-
p.esmente Maria" da TV Tupi fizeram com que o pro-dutor Wilson Miranda mantivesse contatos com o sono-plasla Salaliel Coelho e o maestro Eleio Alvarcz parique no menor espaço dc tempo, fosse gravado novo discoainda em julho.

Foi o bastante. O compositor José Milton encarre-
pou-se de produzir a letra de "A Mesma Maria" ondeElcio Alvarez fez o arranjo, e Wilson Miranda a letrade "Sonho e Saudade" e o "piadista" Salatiel Coelho, detantos troféus, encarregou-se da musica. Arranjos, revi-soes nas letras, testes vocais, e foi marcada a hora paraque Benony gravasse em disco uma das melhores vozes
que o Brasil já ouviu."A Mesma Maria" é tema de amor de um dos per-sonagens da novela mais cara que, até hoje, o publico bra-
sileiro assistiu. E nesta estupenda produção de Benja-
min Catan, está calçado o sucesso desta gravação de Be-
nony, pois ela, além da expressiva interpretação do can-
tor, é rica no texto.

Para reforçar ainda mais, as grandes possibilidades
de Benony como intérprete, está a declaração do Canal-
47 de uma rede de televisão norte-americana à RCA
brasileira, que informava estar o "Dia de Sonho" nas
paradas musicais norte-americanas, em português.

Mas o mineiro não dá o recado só cm português.
Ele fala corretamente o inglês, francês, espanhol, alemão
o o italiano, línguas em que apresenta 98% de per-
feição.

Numa oportunidade, Hélio Ansaldo, apresentador de
televisão, ao anunciar Benony, disse que indiscutível-
mente estava frente à uma das mais perfeitas imitações
de Pat Boone.

Salatiel Coelho, homem conhecido no meio artístico
(um dos produtores do cantor) ao se referir a Benony,
disse que o seu maior sonho era fazer produção musical,
onde o "tosco" pudesse dar o que tem nos cinco idiomas
em que canta.

A aceitação de "A Mesma Maria" está assegurada
pelo sucesso da novela da TV Tupi: "Simplesmente
Maria". Quem mais ganha com isso tudo, é a RCA. e
o publico de Benony, pois durante dois anos, (tempo de
duração da novela), a musica será executada. Além das
apresentações do cantor nas televisões, (é free lancer) ele
está sendo requisitado para shows em bailes, cm vários
estados.

No próximo dia 21, quando o município de Mogi
das Cruzes estiver fazendo o seu 410.o aniversário, Be-
nony vai ser apresentado ao publico daquela cidade.
Este será um dos pontos altos dos festejos de Mogi.

E' voz corrente dentro do Edifício Assis Chateau-
briand no alto do Sumaré, de que a direção artística da
TV Tupi vai transferir Benony da sonoplastia, onde tra-
balha, para o departamento artístico.

Além de Mogi das Cruzes, a sua terra natal, São
Sebastião do Paraiso, vai apresentá-lo cm praça publica
ainda no mês de agosto, como uma maneira de agra-
decer pelo que fez, elevando o bom nome daquela cidade.

Elcio Alvarez disse que Benony está ótimo neste
"A Mesma Maria", mas deixou bem claro que ele ainda
está longe do melhor que pode cantar. "Ainda não ó
a sua grande interpretação. Imaginem quando íôr en- '

tão!"
DORIVAL SELBACII escreveu.
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SE DEPENDER DA ELETRO,
RÁ LEMBRADO.
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de agosto.
Â do PAPAI
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Todo nosso esforço para o presente certo está aí embaixo:
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Relógio Megalo. Aço Relógio New June. 17 rb.
inox. Calendário. Cl pul- Procedência suiça.
seira. avista 69,00

X VISTA 47/90 ou em paglos.lguais ds 6,77
ou em poglos. Iguais de -+,07

&

Relógio Royce. 17 rubis. Relógio Camy. 17 rubis

et 1 I Suiço. FolKeado.
À VISTA 75,00

Folhado, suíço,
.À VISTA 99,00

H ou em paiglos.lguals de 7/35 ou em pagtos.lguals de ",/U
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IBarbeador 

Philishave. 3 escovas. Resistente,
leve e durável. Alta categoria.
AVISTA 89,00 ou em 15 pagamentos iguais de 8,74

m /j^ZWA I Relógio Orient. Para homem: Em aço inox.

I Automático,, calendário de dia e data. Pul-
seira original. Grande precisão.

Em pagamentos iguais de 17/00

/^GRÁTIS:
um Tuncr para*1

transformar
gravador em,

rádio.
Relógio Horosa. 25 rubis Relógio Mon Rêve. 17 rb.
automático, com calendá- Incabloc. Prova d'água.
rio. Grande precisão. X vista 115,00

Em paglos. Iguais d. 10,60 ouem paglos.iguais dell,28
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TV Portátil Baby Empire Jubileu. 31 cm. Fone
de ouvido e antena telescópica,
À VISTA 589,00 ou cm pagtos. iguais da 29,40

Relógio Camy. Cromado.
17 rubis. Incabloc.

Relógio Orienl. Aço inox.
Calendário,prova d'água,

AVISTA 125,00 pulseira original.
ouempoglos.iguaisdelx/AJ Em paglos. Iguais de 1 O,2o

t
0 mdr^Ê'--

, r /-..-.• p iAni« nri.ni <;„Umnri Reióqio Orient. -Aço inox. Relógio Orient Submarino. Para homem. Relógio Orient. Aço inox.
Gravador Soundwaye. Cassete, transistor, Mogo One t. &J™,- goj» 

^ ^ ,„,„, originaI; Automático, com c, pulseira original. Ca-
íado. Microfone com controle remoto, no. 1/ rubis, merguina *-"'c » j jr lendário dia e data.
avista468,00 ou em 10 pagamentos sem acréscimo. alé 40 mts. Com pulseira, gt*. pulseira onginal calendário de diae data. lendário, d.a e data.

Empag.o,.gua,»d. 14,37 Em pag.o...guai.de 17,95 Em paaamen.o, igual, de 23,9,0 Empag.os.iguai.de IV,0B

OFERTAS DE 13,00 ATÉ 38,00 À VISTA OFERTAS DE 5,00 ATÉ 9,00 POR MÊS

Caixa cl 6 copos.
Para coquetel. Em-
balagem pi pre-
senle.

À VISTA 1 3,00r

Pasta p/ cavalhei-
.ros. Modelo- reu-
nião. Divisão em
couro.

AVISTA 13,50

o*-€ÉJES>:

ExtintorTrincar.500
gramas. Pintado.
Indispensável.

AVISTA 17,50

Isqueiro Monosport
Cromado. De luxo.
Presença Marcan-
te.

AVISTA .17.90

Hmm, mMMÍM um)

Relógio Orient. .Aço inox 
' 

Poltrona Repouso. 3 posições. Em courvin liso

Automático. Com calen- ou Fiorentino.
dário, dia è data AVISTA 225,00 ou em 20 paglos. Iguais del5,00

Em pagtos. iguais de , l",Oo

OFERTAS ACIMA DE 9,00 POR MES

¦ST"1

: 
|9 ^irí 3I ¦«114

Despertador "An.-

tique". Westclox.
AVISTA 49,90

ou em pagtos.
iguais de 4,t0

Violão Giannini.Ta-
manho médio.

À VISTA 55/00
ou 15 paglos. j- nn

iguais de O/ZU

Rádio portátil Pi-
lotinho. 7 trans ist.

X VISTA 59,00
ou 20 pagtos, g 

nr

111(1111

Iguais de •

i ':\;:';>È:;" 
\ 

'-¦';¦ •/

Despertador Dia.
V/esIclox. Várias
cores. Preciso.

AVISTA 21,90

mmmwMm

Cinzeiro cí pés
Ibralus. Dourado.
Fino acabamento.

X vista 27,90

Jogo de Ferramen-
tas para carros. 14

peças. Ideal para
Volks;

XVISTA.29,00

h;íí$;
ChurrasqueiraGcu-
chinha. Usada sô-
bre qualquer fo-
gão.

X VISTA 29,50

Wl mp mzm

Rádio Cabeceira
Transcoil. 3 faixas

AVISTA 139,00
ou 20 paglos. q ryj

iguais de T,*»

Kit Drill. 1/4 Black
Decker.

AVISTA 199,00
ou 20 paglos. n a nn

iguais de lt|*v

Auto Rádio Moto-
rádio. 3 faixas de
onda. „„_ _-

AVISTA 295,00
ou 20 paglos. *q yr\Iguais de. ti >• V,

i^£5pgE).

Faca Gaúcha Zivi.
Lâmina em aço inox.
Fino acabamento.

avista 31,50

.•-fc——~ ~p^'

Estôjo pi viagem
cavalheiro. 14 pçs.

. X VISTA 77,90
OU 15 pogloi. r A(\

Iguais de 0,*tU

Abat-Jour Denko'.
Super Lux. Novarte

X VISTA 79/90
ou 15 pagtos. A A(\

iguaij de W,HU

Carretilha DehnJu-
nior. Cí catraca.

X vista 62,90
5 paglos.
iguais de

10 wmÈÈt
............... ....!

oul5pag.OdS.6^6

Jogo Whisky 7 pe-
ças. Em cristalina
de 1.» qualidade.

X vista 33,50

Centro pi escrito-
rio. Em courvin de
fino acabamento.

X vista 35,90

Conjunto' pi fuman-
tes. Cinzeiro • ei-

garreira em aço
inox.

X vista 37,90

(¦^B^T^^^íM^BkN;

«?;•""";.:>.¦ ¦¦:¦'¦¦:'¦¦>¦ ¦ ¦¦:':: "'¦¦-:

Barraca Lona Cam-

pestre. Impermeá-
vel.

X VISTA 330,00
ou 20 paglos.«ç qaIguais de Z3,VU

Câmara Folográ-
fica Olympus Pen.

AVISTA 415,00
ou 20 pagtos. nr nf\

iguais de XO,OU

Gravador Crown-
corder.9001.K-7.

X vista 490,00
0u2^aa?s,od;29,40

s» wm

Jogo de canetas
Sheaffer.folha-
das.

X vista 73,90
ou 15 paglos. ¦» *%m

iguais d«/»mil

GarrafadeWhisky
Sta. Catarina.

X vista 77/00
ou 15 pagtos. Q nA

Iguais de Of***

Rádio portátil Hi-
tachi. Importado.

X VISTA 89,00
ou 20 paglo.. n An

Iguais de O,OW

m %P]
Máquina de escre-
ver Olivetti. Lette-
ra 22. Resistente.

^g^afde 31,20

TV. Semp portátil
12". 31 cm.

X vista 665,00
J4 paglos. ,

Iguais de*
ou 24 paglos. ^5^30

Conjunto Stereo
Delta Regente. 110
220 v.

X vista 1.150,00
ou 20 pagtos.-rc nn

lguai.de/ 3/WW

'I
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PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

Secretaria de Educação e Cultura

CURSO:

ESTILÍSTICA
ARTE E TÉCNICA DE ESCREVER BEM

Como se escreve em nossos dias?
As tendências do estilo moderno.
Qualidades estilísticas que se deve cultivar.
Como acentuar corretamente as palavras?
Quando se usa a crase?
A arte de escrever contos.
Como se escreve um diário, uma crônica?

A arte de escrever cartas.
A formação do estilo.
O escritor e o amor à Lingua Portuguesa.

Professor

Dr. Germano Albino Ltonges
Dias: 3, 5,7, 10, 12, 14, 17, W, 21,24

de agosto. Horário: 20 horas.

Local: Biblioteca Municipal da Lapa

(Rua Catão, 611).
Inscrições: gratuitas, no local.

Patrocínio da Divisão de Bibliotecas do

Departamento de Cultura da Secretaria

de Educação e Cultura.
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o instituto oceanográfico luta
para melhorar nossa pesca

ESCIÍITÓIIIO CONTÁBIL S. JOSÉ LTDA. S/C.
comunica o fulecimenlo de seu diretor

José larâ ieraassies
o convida os parentes e amigos para o enterro que se realiza

HOJE, às 12 horas, saindo o féretro do Hospital S. Cristóvão,

para o Cemitério da Vila Mariana.

f.iiLIA DO

agradecei sensibilizada, a todos os que a confortaram
no doloroso transe por qüé passou e convida seus pa-
rentes c amigos para assistirem á missa de 7.o dia,
que será celebrada AMANHÃ, terça-feira, ás 8,30 horas,
na Igreja da Consolação.

Por mais esse ato de religião e amizade, antecipa-
damente agradece.

AGORA NA ELETRO, QUALQUER MODELO

em 20 pagam
iguais

semacrésc

^KBByi

pelo preço de tab
0

rlri
Eu disse:

SEM ACRÉSCIMO!
Claro,

não é à-toa que estamos
fazendo esta oferta.

E que estamos
comemorando 20 anos

em vendas de
máquinas de costura.

Se você perder esta chance,
vai .ter que esperar

mais 20 anos.

JÊ

J»

V.?,

Visore.lli

wmÊm*
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Que tal este modelo?
NOVA VIGORELLI ALTA COSTURA -
Lançamento 70. Costura para frente
e para trás. Belíssimo móvel. Gabi-
nete com napa. Nas cores marfim
e imbuia. Modelo luxo.

^j^^jgÉd^
as boas ofertas da elefro convencem.
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CONSIDERANDO 
a grande arca

territorial do Brasil, 8,5 mi-
lhões de quilômetros quadra-

dos, a população de 80 milhões de ha-
bitarites e a extensa costa de 1.408 qui-
lometros, o Fais não poderia ficar in-
diferente à grande utilidade dos pro-
cintes marinhos, estudando seus ma-
res e ojtcnco elementos indispensa-
veis para uma exploração racional tíe
seus recursos naturais, biológicos emi-
nerais,

O Instituto Oceanográfico da Uni-
vèrsidade c'.c Kão Paulo, criacio em 1'Jlo
e incorporado à ÜSP cm 1951, tc-m por
finalidade o estudo da plàtaíorrria con-
tinental cios mares, nos seus íaiores íi-
sicos, químicos, biológicos, geológicos c
tecnológicos. Analisa também os fato-
res que influem ria produtiyiüaüe cias
águas marinhas e saiobrás e as causas
de qualquer natureza que modifiquem
suas condições. A fauna e a ilora raari-
nhas, em geral e, em particular, as rs-
pecies de significação econômica, além
de cursos de pós-graduação e inter-
câmbio com órgãos de pesquisas nacio-
nais e estrangeiros, são atividades de-
senvoivicias pelo Instituto Qceanográ-
fico.

O mò.r não é pródigo somente
quanto acs alimentos, outras fortunas
para a humanidade cetão escondidas
no seio cias águas. Atualmente 15% c'a
produção mundial cie óleo e gases uti-
lizádos pelos exércitos cm exercícios,
vêm do mar. Calcula-se que, nas p"a-
tafòrmas continentais americanas há
uns 1C0 trilhões de galões de petróleo,
Kiáis do que todas as resercas cia
Terra.

A Companhia "British Petroleum''
colocará à venda a "BP"' ou proteína
extraída do petróleo, um pó amarelo e
inodoro, que poderá ser acrescentado
às rações dos animais. Este avanço é
mais um passo tíu homem na direção
do combate è. fome.

A Fetrobrás já iniciou suas últi-
mas perfurações na plataforma conti-
nental do Sergipe e começou a pro-
curar petróleo na desembocadura do
rio São Francisco.

To:'o o mashêsio usado pc^os Es-
tados Unidos, Inglaterra e 1,'oruer.a,
vem do mar, qua ainda fóiricia 7õ-Vo
do bromo cies americanos, todo o esta-
nho cia Indonésia, Malásia e Tailândia',
c um quinto cio carvão dos japoneses.

A Cl metros cie profundidade, a
África do Sul mantém extrações dia-
màntiferas, além do fósforo, còbalto,
cobre, nlqúél' oura c platina. A Fran-
ra já possui toáremotrizes em funcio-
nr.r.-.cnto, onde a força é retirada da
água do mar.

tiegun:o o diretor da Divisão de
Oceanografia Biológica, dr. Luiz Ro-
bcrió Tomaci, o Instituto Occe.nográ-
fico de São Paulo é o mais adiantado
da América Latina, mas está atrasa-
do cerca cie 50 anos em relação aos
mais adiantados do mundo.

No Brasil há incremento da indús-
tria pesqueira, mas a pesquisa conta
com pouca gente e escassos recursos

financeiros, embora o Governo Federal,
de dois anos para cá, tenha incenti-
vade tal setor.

Com o objetivo de realizar levan-
tárhentós e pesquisas, de pequeno o
longo alcance, o Navio Oceanográfico¦•Prof. Bernard" foi mandado cons-
trair especialmente pelo Governo. de
São Paulo, no estaleiro A/S Hjellem
Kárlsen, em Bergen, Noruega, para os
trabalhos dn Instituto.

O Instituto Oceanográfico estuda
hoje a faixa sul do Estado do Espirito
Santo ale o Rio Orancic do Sul, con-
tando com 200 funcionários e 25 pes-
quisariores.

Aproximadamente ha um ano e
meie, o Instituto realizou um estudo
projetado e idealizado pelo Grupo
Executivo do Desenvolvimento tíe Pes-
ca do Governo cio Rio Grande do Sul,
fazendo,, posteriormente um relatório
sobre a "pròspeççep e pesca explorato-
ria, cio acordo com as condições
oecanográíicas da plataforma cer -
nental cia área, desde Turres até o
Ciliui, sobro as condições c.u.mieas, fi-
sicas c biológicas tír.s águas, visando
conhecer a extensão e abundância cios
recursos pesqueiros.

Realizando seis cruzeiros com o
navio Oceanográfico, procuraram nu-
r—í '"•'•""\ra iase c'o estudo, ã posição
exata dos cardumes cm relação ro:'. -
L cj ambienta \ entrando depois na
fase de avaliação final;

A plataforma continental do RGS
é uma das áreas mais ricas em peixes,
do Fais. Possuindo águas quentes e
nobres em sais, a corrente cio Brasil,
nesta região, misíúrà-sa com as águas
provenientes cio sul do continente, das
correntes Malvinas, que são frias e r -
cas cm sais nutrientes. Desta forma,
reunindo as condições produtoras
idca!s, essa região do Brasil é uma c"as
mais ricas em coíviná, pescada, bagre
e camarão.

O Amapá, por sua vez, também é
rico cm material orgânico dsvicio ro:
rios Amazonas e Ofenoco que ali de-
sèmbocarn". O camarão é a pesca for-c
do Amapá.

O Instituto também vem prestán-
cio grandes serviços no Va'e da R;bei-
ra, cm Caranc'a,'e;n reação ao cultivo
do o.iras. Como a região era rica cm
ostras] a pesca ca feita inaiserim.inr.-
damente, o que resultou na escassez ra
espécie. Através dos estudos que estão
sendo realizados, espera-se que a ostra
volte a s:r abundante en Cahanéíá.

For cau::a da pcs,ca iritiiscrimln.r-
da, várias espécies ;'á sofreram sensi-
vel redução, no Brasil. Entre elas
destacam-se: o camarão sete barbas, a
pescada o o cação, na área cio Estado
de São Paulo.

O estudo da plataforma continen-
tal do Rio Grande cio Sul, que foi o pri-
nieirò, no gênero, realizado no Brasil,
do ponto de vista prático vem fome-
cer informações básicas para o estudo
da dinâmica de populações de peixes,r '\ finalidade é orientar a explora-:
ção racional dos recursos marinhei
.'.üOvtiveis.

•
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preso:

atlrão
IConi uma facada na co-

direita, que lhe atingiu
veia Icmural, 110 interior

J bar "Mincirão", situado
(avenida Pcri Boqueíli,

,-»., 110 Jardim Pcrí, Vi-
I Amália, Valencio Na-

|, de 34 anos, solteiro,
pidcnte na mesma via,
1 foi assassinado pelo de-
gupadò Adair de Paula

Jrigucs, de 26 anos, sol-
io, sem residência fixa.
jssúas que assistiram ao
nie, solicitaram provi-
ticias à policia, lendo

comparecido os com-
ncnlcs da RP-332, que
^seguiram prender e dei
..iar o assassino. Con-
zido à presença do dele-
flo .lorge J. Heidériçh,

serviço no 38.o D. P.
ila Amáüa) o criminoso
[autuado cm flagrante
Ihi seguida, reçolHido à
ia de Detenção.

fquela liora, Adair,
itante alcoolizado, en-

no bar "Mincirão",
&indo a Valencio que

servisse uma cerveja.
pois de ingerir a bebi-

o ébrio recusou paga-
dai surgindo entre o

pregado e ele. violenta
ercação. A seguir, am-
j entraram cm luta cor-
ral e trocando sucos e
ptapés, chegaram ao

da via pública, on-
dair, utilizando-se de

íac?., desferiu um
pe na perna de Valcn-
j que faleceu em con-
fiência de abundante
norragia.

LÍtíkgOil

»bii a

assassinado "mineira©99
Antônio Lopes da Sil-

va, de 23 anos, soltei-

rc, residente na rua "4",

n. 17, Jardim Limoeiro,

cm São Miguel, nurn

frechò da av. Miguel

Tavone, armado de re-

volver, assaltou o jo-
vem Fausto Sandova dos

Santos, de 20 anos, sol-

teiro, esciiturário, resi-

dente na rua Monte

Santo, 78, naquele bair-

ro.

Depois de amedron-

tar a «itima è roubar-

lhe 100 cruzeiros, o la-

drão se preparava para

fugir, quando foi sur-

preendido com a chega-

da de uma viatura do

22 o Distrito, que fazia

serviço ae ronda. O la-

drão, 00 avistar a via-

tura, tentou fugir, mas

foi perseguido e preso

pelos policiais Mata,

Nascimento e José Sur-

dini. Antônio Lopes da

Sdva foi autuado em fia-

grante, por crime de as-

salto. . Lstá na Casa de

DetenoSík.

GINÁSIO, CLÁSSICO OU CIENTIFICO (MESMO SEM GINÁSIO)
Exames no Interior, Rio e Minas, sob regime Federal (que é ma! íácil), de 3 em 3 me«s, podendo eliminar as 5 matérias do Ginásio •

as 6 do Colégio num só exame. Orientação segura. CURSO DE MADUREZA PATRIARCA (há mais de 35 anos diplomando gerações).

Autorizado pelo Governo, sob n.o'59. Rua São Bento, 201 - Fone: 33-5539.. Inicio de novas turmas: dia 10. Mensalidade: Crj 40,00,

¦efronle ao prédio
166, da rua dr. Zuquim,
Alto de Santana, o ca-

nhão de chapa 74.81.11,
ligido pelo motorista
ge Gomes Sobral, que
evadiu, após bater con-

o auto de chapa P.
.93.35, dirigido por
ton da Silva Cosse, se

etou contra uma pa-
ie. Com o choque, uma

rodas dianteiras do
ninhão desprendeu-se
eixo e foi atingir Ma-
Cristina Aguerra, de
anos, solteira, profes-

a primária e seu irmão
'é Reinaldo Aguerra, de
anos, solteiro, residen-

na rua dr. Zuquim,
23, que transitavam pe-
calçada. Maria Cristina
'e morte instantânea,
uantò que seu irmão,
vementè ferido, foi in-
nado no Instituto Pau-

ta. O delegado Skandar
'ssi, de serviço no 20.o
'•/ cientificado do la-
ntável acidente, com-

receu ao local e, após
vir testemunhas do fa-
determinou a remoção
corpo da desditosa jo-

P para o necrotério do
ÍL,

>r. Nelson C. de Brito
CIRURGIA GERAL

GINECOLOGIA
tlJs 7 de Abril, 230 - 13.0int*ar. Das 16 às 18 horas.

; 34-1525. Res. 81-3692.

NOTÁVEL SOB TODOS OS ÂNGULOS
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Teíevisor Phiíco B- 127
De mesa. A melhor ima-
gem. Som nítido, Sele-
íor de canais de grande
sensibilidade. Novo cir-
cuito de áudio. Móvel
com desenho exclusivo,
super moderno, total-
mente em caviúna.(23")
59 cm.

D* 4301)700 por mmnWMm

|« 
em pagtos. iguais de 69,95
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Televisor Philco B-125. De mesa. 59 cm.
(23"). Modelo de alto luxa Visão Tridi-
mensional.

M^$Ê^ ÍÍ

compre já o seu
PHI LCO

de fama mundial pela qualidade!na

^^%Mm^

A partir de

Televisor Philco B-l 28. De mesa. Solid-
State. 59 cm. Imagem da mais alta qúali-
dade. Som de grande nitidez. Seletor de
canais altamente sensível.

_W D x^_»*':'v::J:.^V^ ^fr 
__l'-:í',*^S_ \y

ou 53,10 POR MÊS

6^i____É
^___________ÉÉ í(r % W& iSBP^^

Televisor Philco B-253. Portátil. Com
cabo de bateria e fone de ouvido. Total-
mente tránsistorizado. Funciona em 12,110
e 220 Wolts. Chassi frio. Fácil transporte.
(12"). 31 cm.

j| I^Sáfllj

Televisor Philco B-l 97 CRM. 59 cm. O uni-
co televisor com controle remoto sem fio.
Você muda o canal tranqüilamente sem
sair da poltrona.

Televisor Philco B-254. O primeiro tele-
visor portátil do Brasil dotado de tela

gigante. Som frontal. Várias cores. Ima-

gem super-nítida. (16"). 41 cm. ^ill

~»i*Ste#

Televisor Philco B-l26. De mesa. 59 cm.
Seletor de canais de grande sensibilidade.
Máxima tolerância à variações de volta-
gem 

"magem 
e som perfeitos.

as boas ofertas da eSeíro convencem
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carreta matou
garotinho: áiiiha
bêbetlo 10 volante

__- OLOKOSO falo reglstrou-se na ladeira Cel. Rocio-

Jsji valho Júnior, esquina da rua Guaiauna, bairro c!a

Penha. O cavalo-mecanico chapa 2.21.44.07. dirigido

por Waldemar Marques da Silva, de 27 anos. solteiro, resi-

dente na rua Petrobras, 108, cm Vila Antonieta, que puxa-
va uma caneta de 13 metros de comprimento, ao atingir
•iqueie cruzamento, ficou desgovernado e, após subir naj

calçada; bateu violentamente de encontro à fachada do pre-
dio 48 cia rua Guaiauna. onde está instalada uma empresa

'cie 
taxi. Era resultado do acidente, a carreta desligou-se cio

cavalo-niccaníco, indo chocar-se contra um poste de ilumi-

nação. Durante o trajeto, a carreta atropelou Isaias' Pe-

reira da Silva, de 13 anos. seus irmãos. Ahánias, cie ló e

Elízabeléi cie 17 anos, filhos de Ofacl e Inocência Pereira

cia Silva, residentes na rua José Lopes. 643. Vila Nhocuné e.

ainda, a doméstica Ana Nilda dos Santos Pereira, de 23

anos. solteira, moradora na rua Engenheiro Pereira, 168,
tia dós menores. Isaias, que ficou prensado na parede,
morreu instantaneamente, enquanto que seus irmãos e tia,
oue recèbram ferimentos generalizados, foram pensados
no PSM do Tatuapé. O delegado Pascoal Novais Gaeta, de
esrviço no lO.o DP esteve naquele local, determinando a
i emoção cio cadáver de Isaias Pereira da Silva para o ne-
cioterio. O motorista, que estava embriagado, foi submeti-
do a exame de dosagem alcoólica.

fflwVB^ **« '¦¦imis¥
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de

até a árvore estava
contra o latir an

ARA um ladrão de automóveis ser
ju'eso em flagrante é preciso que
êle tenha muita falta de sorte.

Mas o que aconteceu com Amo-
nio Raimundo de Brito Lopes, de 10 anos.
solteiro, residente na rua J°*e Pedrcsciii,
130 Vila Munhks, pode ser considerad oo
cumulo do azar'.

Ele tento üfurtár o automóvel Volks-
wa"én AG-Õ8-77. estacionado defronte a
boate La Licorne, na rua Major Scrtório.
Guando forcava a porta do veiculo, sou pro-
prietárió saiu da boate e tudo presenciou.
kl nerou que o ladrão se sentasse ao volante,
para depois prendê-lo. O ladrão conseguiu
se desevencilhar do dono do carro. José Ro-
berto Gonçalves, depois de muito esforço.
E saiu correndo,' mas perseguido por muita
gente que presenciara a luta.

E para completar o azar do ladrão, sur-
giu naquela rua uma viatura da RONE c0-
mandaoa pelo delegado Gcorge Hcnry Mil-
lard Ali sempre há muitos policiais. A via-

tura perseguiu o ladrão que. desesperada-
mente já havia corrido mais de 500 metros.
Nas proximidades cia Santa Casa. Antônio
Raimundo de Brito Lopes, de tanto afoito
cnie estava, vendo a policia no seu encalço,
foi rie encontro a uma árvore. Resultado:
bateu com o rosto violentamente e não po-
de mais fugir. Os policiais o prenderam
tranqüilamente, removendo-o em seguida

para o 3-r> Distrito policial, onde foi autua-
do em flagrante.

Vitima e testemunhas do fato afirma-
ram que eram dois os ladrões que tentaram
furtar aquele veículo. Mas um conseguiu fu-
gir. O malandro confessou que têm passa-
gens pelas delegacias distritais. E quanto an
seu companheiro, contou que o conhece ape-
nas pelo nome de "Toninho".

— Toninho é um chorro, (batedor de
carteiras), e êle ia somente me ajudar nesse
janfr _ disse Antônio Raimundo.

••E\ mas o azar foi demais nessa jo.
aada".

antonio raimundo
brito lopes

CLASSIFICADOS UIVEKSOS
AUTOS

A EMOÇÃO DIÁRIA POR APENAS Cr$ 255,00
MENSAIS. INÉDITO EM SÃO PAULO!
1 VOLKS POR DIA!

IMÓVEIS

W, m *M** &¦¦*¦; • [.,:-J.'- ^í?*^P; <**£&' . jJtè&P* ^ias^m1^ 
'&*

Você sentirá diariamente a emoção de ser contem- VEJA COMO: A)- Os lances perdedores são
piado com um Volks 1300 "0" km por apenas Diariamente: devolvidos na hora
Cr$ 255,00 mensais.
Ê?mais: poderá optar pelo VW 1600, Karmann «Sorteio Geral B)- Seu carro usado vale como lance
Ghia, Kombi ou Variant. Major Lance C). Sem reserva de domfnj 

¦
Rigorosamente de acordo com a Resolução
67 do Banco Central do Brasil. Náo deixe para amanhã o que você poderá ganhar hoje.

Faça já sua inscrição, ou peça a visita de nosso representante BOA SORTE!
•¦"'•:£¦•<

JX MARI AUTO S.A. tâft
AW&tB-. revendedor autorizado volkswagen >«XJr

Exposição e plantão de vendas:
De 2." a" 6. feira até às 22 horas.
Sábados e domingos até às 18 horas.

Rua Maria Antonia, 117/143/163
Tels.: 256-9882 - 257-1376 - 257-1373

256-8682 - 256-2548 - Sâo Paulo

CONSOLAÇÃO 1109-
Sala, quarto, banheiro,
área com tanque - En-
trada Cri 1.740,00.
Mensais CrS 306,00.
Corretores à rua da
Consolação, 1109 - Org.
Leandro l.tda. - K. Sta.
Tereza, 31 - 8." andar
- Fones: 32-2149 e .
33-6685 - (Creci 792).

ENTRADA CrS 2.350,00
Mensais Cr$ 390,00
Para um magnífico

lobr. em iase linal de
construção, no bairro
Granja Julieta, Santo
Amaro, Junto ao Labo-
ratorlo Sçdbb, rodea-
do de Unas lesiften-
cias, comercio, escolas,
rua* asfaltadas e arbo-
risadas, com todos os
melhoramentos publi-
cos, feira a uma qua-
dia. Contém: Jard.,
entr. p| auto, grande
living, copa-coz., con-
jügadas, enorme quin-
tal, boas depend. do
empr., entr. lndepen-
dente. Em cima — 3
bons dorm. e banb.
compl.. acabamento de
l.a. Ver para crer.
OlUmn cobrados ts
venda. Corretores dia-
rlnmente i rua Beta,
300, alt. do n.o 748 da
av. JoSo Carlos da Sil-
va Borges, trav. de av.
Joio Dias n,o 1.000
•Squibb). OrjanUocao
Leandro Ltda. - Rua
Sta. Tereza, ai _ s.o
and. Fone: 32-2149 e
33-6685 — (Sind. Cre-
cl 702).

AULAS E CURSOS

CURSO MÂCUNÂIMA
MADUREZA

GINÁSIO -- CLÁSSICO -- CIENTIFICO EM 1 ANO

NOVAS TURMAS: 3-8-70 E 17-8-70
Rua Xavier tle Toledo n.o 71, 3.0 andar, conjuntos 314/319, telefone 32-4046, São Tatilo.

DIVERSOS

COMUNICADO
CONTAS DE

LUZ DE 1909,

O POSTO 7 DE ABRIL está recebendo, para troca pelas
obrigações da Eletrobrás, as contas de luz referentes a
lf)09; que entrarão no sorteio.

POSTO 7 DE ABRIL, Rua 7 de Abril, 105. 4.0, s '402-3.
Fone 37-00-49. Das 0 às 17 horas. Aos sábados das 9 às 12 li.

I. P. E. S. P.
LINDAS CASAS NOVAS

(ISOLADAS)
Com luz. água e esgoto do DAE. Prontas p
morar, c 1 e 2 clorms., sala. co?... banheiro,
terraço, lavanderia, entrada p| auto, jardim,
armários na cozinha e banheiro c| box e cas-
colac. Prestações de CrS 220,92 e 261.09 sem
entrada. Informações na Feira dc Imóveis do
1PESP. à rua Quirino de Andrade, 213. pobre-
loja. com corretor João Barreira ou no escri-
tório central à rua Senador Feijó. 29. 2,o an-
dar, sala 208 (S. Pauloi. Ver: R. llcrculano
Duarte Ribas. 495 — Poá.

PERDIDOS E
ACHADOS

PERDEU-SE
Carteira
tencente
zany.

motlrlo li), per-a Elizabcth Bo-

Agostinho Ttcnolcll Jr.,
perdeu Ccrt. Prop. auto
Volks. 6G Motor B6313.938.

Tel.: 220-6138.

EMPREGADOS
PROCURADOS

VKNDKDORES PAU A
BAIXADA SANTISTA

Precisamos para prodti-tos metálicos ile fama.
Já conhecidos no comer-
cio nacional. Dri-sn pie-terôncia para o- que
possuem carro. Ótimas
co mis soes. Entrevistas
c/ Martins, R. Barão de
Itapetininca. 120 - l.o
andar, CJ. 107.

Lojas na r. Florêncio de Abreu
Alugam-se lojas e sobre-lojàs na rua Klo-
rencio de Abreu, com duas frentes. Tratar:
SAVOY IMOB. E ADM. LTDA. (CRECI
1498i. Rua Barão dc Paraniipiacaba. 24 —
7.o — 71 — fones: 32-0555 c 32-933-1.

TROQUE SEU TV USADO
Por PIIII.CO "Solid State" portátil nu modelos de
mesa luxo. Facilitamos «s pagamentos. — CASA
BUÜ.N'0 — Av. Caspcr Libero, 463 — Folie: 227-4810.

Visiíe a Exposição do Exército, no

Ibirapuera, de 21 a 25 de agosto,

e saiba quem somos.

ATENTE BEM PARA O NOVO CADERNO DO

DIÁRIO DE S. PAULO
AOS DOMINGOS. INTITULADO

JORNAL DE DOMINGO
VESTIBULARES — VIDA DE ARTISTAS - HORÓSCOPO - RESENHADA SEMANA — CINEMA — LITERATURA — PALAVRAS

CRUZADAS - ARTES PLÁSTICAS.

CASAS - VENDEM-SE

PRONTA ENTREGA — Novos e Vagos
Tom a ENTRADA de CrS 51900 00 (Facilitada) e

prestações de CrS 398 00 (SEM MAIS NADA E SEM
PARCELAS INTERMEDIÁRIAS! vendemos npnrtn-
mputos coutrndo. 2 dormitórios, living; banheiro,
eopti-cozlnhá c- Arca de serviço. TAMBÉM ACE1-
TAMOS CAIXAS, IPESP, FINANCIADORAS. VER
DIARIAMENTE:- Rua Capitão Pacheco Clia-
vos. 368 — AEG CARNEIRO — Rua Venceslau Brás,
!6 — lO.o,andar c/104 — Fone: 36-8266. (Slndlcall-
7:ido CRECI 301.

"CASAS DE PRAIA"
FRENTE PARA Ò MAR

ITANHAÉM
Sinai Cr$ 500,00

Prest. mensal (r$ 200,00
PREÇO FIXO S/ JUROS E
S/ CORREÇÃO MONETÁRIA

BELÍSSIMAS CASAS — semi-isoladas, com
jardim e com luz e água encanada.
Aos sábados e domingos levamos os

interessados ao local.
J. R. COSTA (CRECI) 3452

R. Conselheiro Crispiniano, 105 — 4.o andar
Cj. 41 - Tel.: 34-9941.

"CASAS DE PRAIA"
FRENTE PARA O MAR

ITANHAÉM
Sinal CrS 500,00

Prest. mensal - Cr$ 200,00
PREÇO FIXO S/ JUROS E
S/ CORREÇÃO MONETÁRIA

BELÍSSIMAS CASAS — semi-isoladas com
jardim e com luz e água encanada.

Aos sábados e domingos levamos os
interessados ao local.

J. R. COSTA (CRECI) 3452
H. Conselheiro Crispiniano. 105 — 4 o andar

Conj. 41 — Telefone: 34-9941.

MOVEIS USADOS
Compram-se moveis.
Tratar c7 Ihara —
Fone: 286-0330 — p/
chamar.

CASAS
Sem entrada. Presta-
ção: CrS 90.00 - Lro. 7
dc Setembro. 52 - 5.0
andar - cj. 511,

policia
dia& noite

O GRITO
Sábado pela manhã,

na rua Conselheiro Cris-
piniano, populares pe-
garam um punguista no
tapa. O cara começou
apanhando nas proximi-
dades da rua 7 de Abril
e quando cheg-ou perto
da Barão já eslava sur-
do. Para finalizar, um
senhor de mais dc 100
quilos, "penalizado" com
a situação do moço que
têm o costume de bo-
tar a mão no bolso dos
outros, deu-lhe um pi-
são no dedindo do pé
esquerdo, que se a ei-
dade tivesse eco o gri-
to do pungúistá pode-
ria ser ouvido até ho-
.ie...

Mas atentem para o detalhe. Cin-
co sucos cie uva, servidos em ca-

lices. custaram 82,50. Uma porção de
batata frita, 12,00. E dois maços de ei-
garros Minister, lançados na nota co-
mo couver, custaram 12.00. O Teixci-
ra mesmo nos escreve dizendo que não
adiantar bronquear. Mas o que ele quer
é alertar os -futuros otários.

O Meneghetü, quando era proprie-
tario daquela banca de jornais na

avenida Ipiranga, proximidades da rua
Amador Bueno. certa vez disse para o
jovem Antônio Nunes da Silva, que era

seu empregado nn época: "ô Nino. Cui-
dado com os livros colocados do lado
direito da banca, que esta cidade está
cheia de ladrões. . . "

Sexta-feira ultima, na Cantina Laz-
zarella, localizada na rua 13 de
Maio, 589, os repórteres policiais

foram homenageados com um jantar,
que transcorreu num ambiente de fran-
ca camaradagem. Estiveram presentes
ao ágape os seguintes jornalistas: Dir-
ceu Alves, editor de policia dos "Dia-
rios", Sylvio Nunes (Spaguetti), Anto-

rios". Sylvio Soares, Helene de Paula,
Generoso Grutila, Aíanasio Jazadji o"Franjinha". Waldir Milagres e Ma-
gino R. de Oliveira.-O tira-cantor Wal-
ter Francisco e a cantora internado-

nnl Olga, brindaram a turma da pe-sada interpretando varias canções bra-
sileiras e italianas. -

Um "hurrah" ao delegado Mario
Perez Fernandes: conseguiu con-

vencer o juiz da 4.a Vara que os cine-
mas devem pagar os impostos estaduais
relativos às diversões. O juiz conce-
deu a liminar, porém, depois de rece-
ber os amplos esclarecimentos do di-
retor da DDP — que anteriormente jáconvencera juizes de outras Varas, em
gestões anteriores — conseguiu alen-
der a coisa e cassou a liminar, dando
ganho de causa ao Eslado.

E por falar em diversões publicas
e na DDP, o delegado Abraão, che-

fe da fiscalização, não deu moleza ao
Malhias, dono da boale Quitandinha:

wilson coechi J

j-**^^ M^g-**»***. -H

i aifechou a "boate de negros onrle o bra*-
co se diverte", segundo o "slogan"ti-
íona da casa. E' que o Malhias não**
gava impostos à Fazenda há muito te
po e a divida fiscal já ascendia ai!
milhões (dos antigos). Agora, se mi
pagar ou assinar acordo para paji-
mento parcelado da Fazenda, comjs-
ros de mora etc, a Quitandinha ú
poderá funcionar. E nãn venhatld;
thias, agora, dizer que íoi racisr.íW.
Abraão.

A Policia Rodoviária colocou f"
execução um plano especial, par;

proteger os usuários das rodovias ti
taduais no fim de semana, 0 movi
mento de veículos verificado foi má:
do que no ultimo ano. Como sempre
a Via Anchietá estava mais "grossa'
do que a lista telefônica e cio jeito~
vai, o melhor para voltar a Háo Pai
é sentar numa "punggy-ball" e vóHi
pulando por cima dos veículos co;i
um canguru.. .

O numero de pivetes que está te-
tando bolsas na rua Direita éfe

pressionante. O agente Osvaldo Varí-
Ia, no l.o Distrito, recebe tinia meei
diária de 10 a 15 queixas. O juiza;;
de menores precisa tomar uniu prov.-
deticia e colocar em pratica um dispôs
tivo que trabalhe em conjunto co:
as autoridades da Zona Centro, visa
do a colocar um paradeiro na onda cr»
cente dc casos ocorridos diariamaiii

Aqui vai um alô ao são-paulino l]
sandro Bártolo, titular do 8.0 D-

trito Policial: há muita queixa con'.:
o investigador Humberto Dia? que, i
vidando-se das recomendações cio u
nistro da Justiça na Comissão dos Di
reitps Humanos a respeito da iiieolun»
dade fisica e moral da pessoa, costure
bater em presos que são levados ao 8
Distrito. No dia 31 ultimo o moco ri
voltou a quantos se encontravam (
plantão da delegacia ao bater nuffl*
presos que ali dava entrada. Natural
mente — tenho a certeza — isso oco:
re sem o conhecimento do Lísand»
delegado enérgico, firme, porem It
mano.
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Bronca é ferramen-
tta de otário. Alas o

carioca José Teixeira es-
tá com razão. Ele, como
muitos outros, foi à boa-
<e "La Licorne", "infer-
ninho" da "hora do íu-
xo1', em companhia dr*
alguns amigos c entrou
no chamado "assalto
branco". E' o "assallo
legal", que não tem
bronca. E o otário rece-
be até a nota, um com-
provante que lhe toma-
ram a "nota",, sem po-
der fazer nada.

Teixeira c sens anii-
pos pagaram l(i,50

por uisque. Ate ai, vá
lá. Afinal, cies estavam
rodeados dc boas meni-
nas lindas, que não ne-
gam natl.i a ninguém. E
c só convidá-las que
elas saem para uma fes-
tinha se/a lá onde for.
Sim, porque ali, o entra-
e-sai é livre. Há uma
história nesse negocio
chamado lenocinio. Mas
isto deixa pra Ia.

JUCÁ TIRA
abilio correa

/m.ameN 1

IJELEFO
brias e
(jiilável,
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íegros onde o bran-
ndo o "slogan" ca-

i o Mathias náo pa-
enda há muito tem-1
1 já ascendia a 1!
ds). Agora, se nâo |
acordo para paga-
i Fazenda, com ju-
a Quitandinha não
R não venha o Ma-
que íoi racismo do

viária colocou era
ilano especial, para
js das rodovias es-
semana. O movi-

/erificado íoi maior |
ano. Como sempre, |
lava mais "grossa"
Diiica e do jeito que I
voltar a São Paulo

inggy-ball" e voto
dos veículos cos» [

ii vetes que está fut'
a rua Direita é im-
ente Osvaldo Varei-

recebe uma média
queixas. O juizado

i tomar uma provi'
i pratica um disposi-

em conjunto com
Zona Centro, visan-
•adeiro na onda crês-
jrridos diariamente,
õ ao são-paulino Lj'-
), titular do 8.0 Dis-
nuita queixa contra
nberto Dias que, oi-
jomendações do mi-
ia Comissão dos Di;
espeito da incolumi-

l da pessoa, costuma
ie são levados ao 8.0
1 ultimo o moço re-
se encontravam no
ia ao bater num dos
'a entrada. Natural-
certeza — isso ocor-
rierito do Lysandro,
o, íirme, porém 1»
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VIOLÃO "REI"'- Em imbuía, com
arrochas, lustrado na côr natural,
:om fileles na boca. Tam. médio.

i vista  Cr$ 54,00
.• PAGAMENTO DESDE CiS 3,00

13 MEKSBLIDADES DESDE CrS 3,40

/¦y ram4m\i'mz^Z ^3-yFVÍl ^^^*%
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TELEFONE "STARLITE" - Linhas .só-
brias e decorativas. Campainha re-
gulável. Lindas cores.

AVISTA...... «135,00
1.» PAGAMENTO DESDE .*•¦•&$ 7,00
23MENSALIDADES DESDE '¦••ClS 8,60

lí íã?2í^ ^^B m^Êm\\^^^m\\W^yii

GRAVADOR "ORAL" MINI'CASSE-
TE. - Original.Transisforizado. Ideal
para estudantes.
AVISTA.... «159,00
1-Q PAGAMENTO DESDE-* ClS 8,00
2* MENSALIDADES DESDE Ci$10,20
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TOAHYBÁ
MANTA PARAHYBA "ACRILANLUXO" - Grande variedade de padrões
e cores modernas. Presente útil.

M|N| Lríp 45/70 OU Cr$ 4,91 POR MÊS

SOLTEIRO LrJp 8///O OU CrS 9,32 POR MÊS

CASAL W 97/7 O OU CrS 11,38 POR MÊS

^, aproveite a^'^^ grande venda
da indústria

¦T ^mmmmW^X^^W. ™
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ESTÔJO COM 4 CINZEIROS - Em
cristal importado da Tchecoslovc-
quia. Ern 4 lindas tonalidades.

TEUPORTÁTIl PHILCO (12") 31 O»
Avista.. U 820,00
1.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 9,10

23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 48,40

GRÁTIS: i relógio de pulso, suíço, anti-magnético .

T.V. Ei APOLLO 23 ¦ (23") 59 CENTÍMETROS.

AVISTA Cr$ 1.020,00

I.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 10,20

23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 50,80

Cr$ -11,50

JOGO PARA WHISKY - 7 peças.
Cristal importado da Alemanha.

lá*;.., Cl 189,00
OU Cr$ 18,54 POR MÊS

CANECA PARA CHOPP "CRISTO-
FOLL1" - Em prata 90.

M 19,50

para o dia
do Papai
ofereça presentes

ÁfáfíftÚi
POLTRONA REPOUSO COM BANQUETA - Estofamento em^espuma
selecionada, com revestimento de courvin fiorentino. Várias cores.

a vista.., ir? ly^/Uu
l.o PAGAMENTO DESDE Cr$ 10,00

23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 12,40

AUTO RÁDIO "COLARADI"' • Mo-
dêlo~luxo. De 6 e 12 volts. Alto fa-
lante de 6". Garantia e assistência
técnica permqnente.

avista W 126,00
1 • PAGAMENTO DESDE ClS 7,00
23 MENSALIDADES DESDE ClS 8,00

GRÁTIS: INSTALAÇÃO.

AMPLIFICADOR ESTEREOFÔNICO
"DELTA" - 2 caixas acústicas e to-
ca-discos. maaa.mma.aiax mm.**..«.cn 998,00
I." PAGAMENTO DESDE ClS 10,00

'23 MENSALIDADES DESDE ....CrS 58,90

my0!!S0l
kmW-^!í!^fil' 7

^^^mm^9bk^ímmW^^^jimmr

MÁQUINA. DE ESCREVER "ERIKA
40" - Semi-portálil, fila bicolor e
estencil. Controle de toque'e tabu-
lador, com eslôjo. 5> anos de gttj
rantia. Assistência técriica perma-
nente. Procedência alemã.

a vista.... Cr$ 799,00
1.- PAGAMENTO DESDE ClS 40,00
23 MENSALIDADES DESDE ClS 50,60

CONJUNTO KODAK INSTAMATIC
25 - Trava contra dupla exposição.
Flash cub com baterias e um filme
colorido. _ _ _^
a vista  Cr$ 99,00
1* PAGAMENTO DESDE CrS 5,00

23 MENSALIDADES DESDE CrS 6,40

AQUECEDOR DE AMBIENTE "LO-
RENZETTI", ¦¦ . -_ ^fxavista  Cr$ 27,90
1.* PAGAMENTO DESDE ClS 2,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 1,90

|jÍ|ii|||||U

CADEIRA DE BALANÇO - Estrutura
de imbuia selecionada/ em palhi-
nha, tipo austríaco.

avista Cr$ 210,00
1.» PAGAMENTO DESDE  ClS 11,00
23 MENSALIDADES DESDE .CrS 13,30

Rotomciq
ROLOMAG - APARELHO PARA
EXERCÍCIOS - Com apenas 1 mi-
nuto por dia tira a flacidez abdo-
minai. Fortalece os músculos peito*
rais e dorsais. Um produto Hering.

ír$ 24,90

PH
RÁDIO "PHILCO" - 3 faixas. Total-
mente transistorizado. A pilha. Em

Sfe&ti«150,00
1.* PAGAMENTO DESDE CrS 8,00
23 MENSALIDADES OESDE ClS 9,50

FURADEIRA "BLACK & DECKER".
Elétrica, modelo U100 - 110 volts.
2.000 R.P.M. Procedência americana.

i|$ 97,00AVISTA....
I." PAGAMENTO DESDE  CrS 5,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 8,20

ESTA ABERTO TODAS AS NOITES (ATE 22 HORAS)
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o rei está
careca:

fazr. c.
implante

H* .. .°. Quem assistiu ao "Diamante

Côr de Rosa" notou que a cal-
vicie de Roberto Carlos está
cada vez mais acentuada.

Quando o "Rei" bobeava a ca-
mara mostrava lá o cabelinho
mais ralo no alto da sinagoga
de Sua Majestade. Preocupa-
do com isto, Roberto tratou
de procurar a clinica do dr.
Munir Cury (o mesmo que re-
solveu os problemas de Ro-
nald Golias e do cabeleireiro
Antônio Carlos) e está fazen-
do um muito bem cuidado
implante de cabelos. Logo
logo os cabeludos da praça
não mais terão medo de que o
lider mude de time, passando
oara os carecas.
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arley pereira

Foi no fim da semana o coquetel que come-
morou o décimo aniversário da SICAM,
acontecido no Jardim de Inverno Fasano.
Presente inclusive o governador eleito de São
Paulo, Laudo Natel, que saudou os composi-
tores, muitos dos quais nomes conhecidos
como Antônio Marcos, Hamilton Godói e
Alberto Roy, presidente da entidade. A festa

 que começou ali pelas 19 horas — só
terminou depois da meia-noite, com o pes-
soai de musica, de todos os setores (musi-
cos, cantadores, maestros, disc-jockeys etc.)
enfrentando um uisquinho amigo e discutin-
do evidentemente os problemas da classe.
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A TV Bandeirantes está em entendimentos
com o governo do Estado e os estúdios do
Morumbi deverão ser vendidos para a TV
Cultura. Se isto se concretizar a Bandeiran-
tes passará a funcionar no teatro da Briga-
deiro Luís Antônio e a Cultura terá dois
endereços, pois os estúdios do Morumbi serão
um complemento do complexo da rua Carlos
Spera.

ESTAS OFERTAS
REPRESENTAM:

Fabulosas economias!
O melhor do mais amplo e
selecionado sortimento!
Qualidade garantida

por este nome: Sears!

CAMISA SOCIAL
DE TEfítqfíL©/

16.De
Cr$ 23,50

Economize 30°/o
De corte e caimento perfeitos, para

o máximo conforto. Indeformável, de
impressionante durabilidade e de fácil

conservação. Colarinho plastificado,
punhos reversíveis. Cores: bege, rosa,

azul e branca. Tamanhos: de 36 a 43.

I.

Sears Vende Qualidade!
Satisfação garantida ou
seu dinheiro de volta!

Sears Paraíso Água Branca Shopping Center Iguatemí Santos
Praça Oswaldo Cruz Av. Antártica, 3S0 Av. Brigadeiro Faria Lima, uji Campinas
Tcls.: 33-6151 - 33-4422 Tels.: 65-6111 - 65-6131 Tel: 282-3611 Sto. André
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Muito bom o tratamento 6
do à vida e obra de Chie:
Buarque de Hollanda, ne;
te ultimo trabalho da Abr
que focaliza musica popu.
lar brasileira. Além do disco
com algumas musicas doe..
tor, um texto muito be-
cuidado, com informações ci
real interesse fazem com ç;
a serie venha a preenchi-
uma lacuna no setor de nw
sica popular, onde a literata
ra e a bibliografia são o nm
pobre possível.

A psicanálise em grupo esii
em moda total. Todo mune:?
que se acha de cuca quentt
que procura comunicação ¦!
entendimento geral — prirv
cipalmente buscando osss
milar as asneiras alheios íco-j
mo explicou Antônio Caries:
cabeleireiro) — está nesse
de psicanálise, principcirr.e--
te na de grupo. Agora quea
gente queria fazer parte íl
grupo onde está o Anta»
Carlos, isso queria rrxr..
Com ele — entre outros-
Odete Lara e Valincr Chcgcs
partindo para o futuro pskfr
drama.

¦:¦)

Antônio Marcos — devida-
mente escoltando Vanusa
— está prá lá de contente,
conforme deixou claro no
coquetel da SICAM. Acon-
tece que o garotão é vidra-
do em Paulinho da Viola e
o compesitor-cantor da Por-
tela vai gravar uma compo-
sição de Toninho, em seu
próximo LP. Paulinho es-
colheu "Canção à Esteia,
Estrela Triste", uma compo-
sição antiga de Antônio
Marcos, mas ainda inédita.

1 "iifei. ;

1L: I
I I
II 1IJ II

i|IP . 111

| U
A- 4íW*i 9

«^ J

___, --,JB
flui jJt-cB
mmmm' _-ft_-_-_-^'fl^ffT_W

Maria Betania cheganao
São Paulo, onde vai estre
esta ssmana o "Brasile"

profissão esperança", cem!'
lo Rcssi, no Teatro Ga.ej
Betania deu entrevista no
dizendo que o trópico'!*
morreu e que Caetano niwj

passou fome na Europa: •

tá é compondo na -•";'"
dirigindo espetáculos e

principalmente — i°;
versões de musicas de
Holliday para mim". Detc"-
da entrevista: Betania re*
beu o reportar de peixeiro -

cinta. .
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Vale 1
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ção do S
os grane
Campiní
adversar
Preta é
Palmein
rani, Coi
guesa de
Paulo,
Botaíogc
prélio d'será ci
nada c
do certs
setembn

As di
guras d:
indiscuti
e o late
a maior
atual to:
dos por
os alvim
uma a
de méri
os grane

Mostr
defesa c
a Ponte
com um
de cobi
campo
mérito d
ber\enfi
teóricair
tes,; con
senftijtu

DepoL
giu^Sí
ctocjfc.pt
Em.térc
empatad
rinthian.
tog;^ 1
teiíuOUE
teii^on
Paulo,
Santos
pela po:
no segui
-erá-lnic
ta-feira,
pelejas:
Desporti
ria; São
•t-.';'íPrei
Guarani

Os 45
noproir
«àçlo, l
que-o a
dera api
dinério
cadação
posto dc
condiçõf
rá g'er r
de Pele,
maior n•nhò;' a
tentos.

Wanderleia levando uma
fé tremenda na musica que
vai defender no próximo
Festival Internacional da
Canção. Trata-se da com-
posição dos irmãos cearen-
ses Don & Ravel (prá lá de
prafrentex) 

"A Charanga",
que deverá ser orquestrada
pelo maestro Rcgerio Du-
prat, se tudo correr certo
até o momento devido e o
Rogério não cismar de in-
cluir no arranjo um solo
de liqüidificador, motor de
arranque, zumbido de be-
souro ou algo do gênero.

de cinema, teatro, televisão e musica
coisa, com especial interesse musical em ..
lha sonora, que será lançada no Brasil pela R

^^^ vÍ'
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Foi domingo pela manhã a sessão especial ^l.^jB
çamento do filme "Bob and Carol, Ted and Alice .'; ¦
Cine Rio, patrocinada pela Columbia, pela RcAe,'^M
Cinematográfica Ioiranga. Muita gente conhecida ¦
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3 vai estrear
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nça", com «tá
:atro Gazeta,
írevista no Rio

tropicalism»
laerano nunca
3 Europa: 

"Es*

na Espanha,
itaculos e -**;

 fazendo
isicas de Bijly
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Betania rece*
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EM perder ne-
nhuma partida a
Ponte Preta li-

a o campeonato pau-
a, encerrando o pri-

6iro turno. Somente
latro empates, na cam-
nha dos campineiros:

diante do Corin-
ans, no Parque São
rge; 2x2 frente ao

Paulo, em Moisés
ícarelli; 0x0 diante do
lmeiras, no Parque
itartica e também 0x0
itra o Botafogo, no
ico jogo cumprido à¦de, em um dia útil.
uma invejável e sur-
:endente campanha,

para se firmar na
lição de honra os al-
legros venceram cin-
partidas: Santos 2x1,
rroviária 1x0, Portu-
psa de Desportos 2x1,
arani 1x0 e São Ben-

11x0.
le lembrar que no

undo lurno, à exce-
do São Paulo, todos

Igrandcs jogarão em
pipinas. A ordem dos
frersários da Ponte
Eta é esta: São Bento,
lmeiras, Santos, Gua-
\\, Corinthians, Portu-
sa de Desportos, Sáo
nlo, Ferroviária e
jtafogo. O último
|lio dos campineiros

cumprido na jor-
Ba de encerramento
| certame, dia 13 de
embro,
^s duas melhores íi-
as da Ponte foram,
scutivclmcnte, Dica
.lateral Nelson, esle
Saior revelação do
il torneio. Comanda-
;por floberto Pinto

(ilvinegros realizaram
campanha repleta

néritos, superando
ferandes favoritos.
Üostrando a melhor
esa do turno inicial
inte Preta firmou-se
um estilo de jogo

cobertura no meio
íipo muito bom. O
rito do quadro foi sa-

enfrentar os rivais,
ricamente, mais for-

com a mesma de-
lyoltura.
[lepois da Ponte sur-
I o Sáo Paulo, com
co pontos perdidos.

terceiro terminaram
patados Santos e Co-
lians com sete pon-
A rigor apenas es-
quatro concorren-

Ponte Preta, São
pio, Corinthians e
htos estarão lutando

posição de honra,
sgundo turno que já
iniciado nesta quar-

feira, envolvendo três
Portuguesa de

pportos x Ferrovia-
São Bento x Pon-
Preta o Santos x

arani.
3s 45 jogos do retur-

|prometem muita sen-
o. Há a certeza de
o atual certame po-

Já apresentar extraor-
lário índice de arre-
Ilação. A luta peloIlo de artilheiro, em
ídições normais pode-
per decidida a favor
|Pelé, pois até aqui o

marcador 6 Cabi-
apenas com seis

Itos.
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¦ especiali de Kg

em torno da
1 pela RCA.

ponte vai parar,
parou, é lider
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ja&tom I | ,,-^m* 1  _. CONJUNTO DU-PAPAI

?^^Si%$;V: liS 1  Só 99 mX é Só™'
CAMISA ESPOBIE-Malha Po- CflMISflESPORIE Malha Cry. LENÇO-Em cambraia com role ' W /" f
lyfil. Vários modelos. lor e Dralon. Mangas longas. a mão, iHtalllF .A

 só29, sô45, só2,50 ^^ÊBifê"

CINTO - Em legitimo Box-Calf. ABOIOADURflS -Douradas e COLÔNIA - Fina colônia em 
||||8fe / Jk !

CAMISA SOCIAL - Tergal. Co- CAMISA SOCIAL - Tergal fanla- GRAVATA, ¦ De crochêt de seda. ¦HhÉJ & .
larinho plastificado. sia. Colarinho plastificado. ATS SB^^f^J ||Ílf': ^Wz-z:

SAPAIO ESPORTE - Ligitimo MEIA • Helanca. Bagueto dese. MALETA 001- Legitimo Courvin. SUíC J \$ Wk, ft

IARBEADOR¦ Phiiips Phiüsha. '¦¦¦¦¦ BH J^L^I 1 U 111M li I 1
s oc WLm% ^T^^B WmW ^M^Lw^smm

APROVEITE
AS VANTAGENS
DA LIQUIDAÇÃO

TRI-CAMPEÃ
ou 6, mensais

ABERTA DIARIAMENTE ATÉ ÀS 10 H DA NOITE, INCLUSIVE SÁBADO VÉSPERA DO DIA DU-PAPAI
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BAIRROS
ABAF.TÊ — R. Garlbaldi,

Garcia — "Um eonvi-
dado bem trapalhão" —
livre — às 20,15 horas.

ALAD1M - Av. Celso
Garcia — "Mais um pa-
ra o inferno" — 10 a.
— às 14, 17,20 e 20,40 h.

AMAZONAS - Praça Pa-
dre Dairiião — "Rober-
to Carlos e o diamante
cór de rosa" — livre —
às 14.30, 16,15. 18, 19,45
e 21,30 horas.

ANCHIF.TA — Rua Silva
Bueno — "Quinze for-
cas para um assassino"
_ "As rainhas" — 18
a. — desde 14 h.

APARECIDA — AV. Jaca-
nã, 635 — "Pecos vem
para matar" — "Ara-
besquc" — 10 a. — às
19,30 horas.

ASTOR — Av. Paulista.
2.073 — Fone: 287-4517"Se o meu Fusca falas-
se" - livre - às 13,40,
15,45. 17,50 20 « 22 h.

ASTRO — Av. Ctipecè.
1.925 — "Texa.no rlnga-
dor" — "Fugitivos da
Rússia" — às 18,30 h.

BELAS ARTES - Av.
Paulista, 94 — Fone:
282-2194 — lechado.

B1ARKITZ — (inaugura-
ção hoje, 22) — "Meu ,
Tio Benjamin" — 18
anos — desde 11 horas.

| BOREAL — Largo S. João
Batista, 4 — 0 meu pé
de lanraja lima — livre.

IBRASILANDIA 

- Rua Pa-
rapuã, 1169 — "Quatro
partiram a cavalo" —
"Jovens fugitivos" — 18
a. — desde 19 horas.

BRISTOL — Av. Paulista,
2064 — Fone: 288-1788
"Isto é São Paulo" —
livre — às 14, 15,40,
17,20, 19, 20,40 e 22,20
horas.

BRUNI BRÁS — Av. Cel-
so Garcia, 609 — Sem
destino' — 18 anos —
desde 14 horas.

BRUNI SANTO AMARO
Av. Santo Amaro, 764
Sem destino — 18 a.
desde 14 horas.

BRUNI VILA NOVA —
Av. Santo Amaro, 794 —

Sem destino — 18 a.
desde 14 horas.

CABOCLO — P-. Joaquim
Marra, 1598 — "Macti-
naime," — "A morte
ronda a colina" — às
19.30 horas,

CANDELÁRIA — Avenida
Guilherme Cotchlng —
"Um homem, um revol-
ver, uma vingança" —
"A qualquer preço" —
18 a. — 13,50 e 19,30 h.

_ CINELÃND1A
A1B FRANCE - Cine BO AI - "DoW-hM »•«"

(Corrida morro abaixo) — Gênerot A«_o.

AMERICA - Rua Joaquim Gustavo. 40 - Fone!
37-7252 - "E o vento levou" - M «. 1« • » "•

ART PALÁCIO - Av. Sao Joio, 419 - ToMí -
34-1426 - "O Filho de Kl Cíd" — »• 12.» -

14,50 — 17,10 — 1»,» e 21.» horas.

ARCADES - Av. Ipiranga, 108 - "Gunfula a pinte-
ra nua" — 18 «. - desde 10 -hs. m

ALAMO - R. S. Joaquim, 17» - l\: »«•«*•-
"Butch Casstdy" - 14 a. - <ksde.HJj_"«.

ARIZONA - Av. Rio Branco. «§ - Fone 3M-*«_
"Vou. mato e volto" e "Os S revólveres mer-

cenários" - 14 a. - desde> 9 horas ,„ _.„
AUGLSTUS — Av. Rio Brinco. 309 — Fone. 3i-«*>

_ "Pela privelra vez... sem pijamas — 18 a.
desde 12 horas.

ÁUREA — Rua Aurora. 522 — Fone: M-M3S. —
"99 mulheres' e "O Padr» e a Moça — 18 a.

a partir das 10 horas.
BARAO - R. Barão de Itapetinlnia, 25» - Fone.

239-4999 — "Vejo tudo nu" — 18 a. — desde
14 horas.

BOILEVAKD — Rua Antônio dt Godoy, 93 — Fone
239-3416 — "Trauma" — "Quando os brutos
se defrontam" — 18 a. — desde »*>_"*• ,.

BLIOU — Praça Roosevelt — "Made In USA — 18
anos — às 14, 16, 18, 20 e 22 horas.

BRETAGNE — Avenida Rio Branco, 125 — "Duas

ou três coisas que sei dela" — colorido — 18 a.
a partir das 14 horas.

BRUNI — Rua Dom José de Barroe, S08 — Fone:
36-6783 — "O tirado da aldeia" — 18 «. — «
9 — 12,45 — 16.30 e 20-13 horas. , , ;

CAN-CAN - Rua Cons. Nébias, 19 - "Crápula" e
"Uma noite com Danléla — 18 a. — desdt 9
horas.

CAIRO - R'ia Formou, 401 - Fone: 35-0530 -
"Cemitério sem cruzes" • "Os í fantástico» «u-
per-homens" — 18 a. — desde 9 ™**»_,

COMODORO CINERAMA - Av. Mo Joio. 14ÍJ -
Fone: 220-1636 — "Paton, herói ou rebelde —
14 a. — As 14,30, 17,30 e 20,30 horas. '

CAVERNA — Praça Júlio Mesquita, 73 — Brj
busca da felicidade" — 10 a. — desde 12 horas.

CORAL - rua 7 de Abril. 381 - fone: 33-l«J -
"Helga e MIchael" — col. — U a. — desde 1! na.

ÉDEN — "A Rua da Vergonha" — 18 a. — a
partir das 14 horas.

ESPLANADA — Praça Júlio Mesquita, 3» —
"Sartana não perdoa" e "Tabu n. 2 — 18 a.
desde 9 horas. _, ._

IPIRANGA - Av. tplranga. 738 - Fone!; 34-71*»
"Se o meu Fusca Falasse — livre — 11,43, 13,50,

15,55, 18, 20,05 e 22,10 horas.
JÓIA - Praça Caries Gomes, Í2 - Fone: 87-8487

"Portal dos heréls" — livre às 13 — 13,15
17.30 — 19,45 e 22 horas.

LOS ANGELES — Rua Aurora, 501-B — "Amftrea
Eróticos" — "Vldai Ardentes" • • 18 a. — des-
de 10 horas.

MARCO POLO — Av. Iplranfa — Fone: 34-8173 -
"Serafino" — "A luta pel* terra" — 18 a.

às 9 — 12,45 — 16,30 e 20,15 horas.

MARROCOS - Rua 
fí^SgSSÍ-S. -no.°-

37-7252 — "A batalha do «eseno
desde às 12 horas. ,„,

^gle^1!»-^^?»"
desde 10 horas.

METBOPOL* - ^J^J^^JiTü»«»— "Afla doa mil «•• — »¦¦• ,
II e 21.*» horas. _nn*i S4-703O —

metro - at. sio Joto. 7|i^fSSa.Vui*

Lola" - 18 anos - desde 9 horas."_X___.WÍ-*-V»;2
"Mate  ..
— 18 a. — desde 9 horas.

_ 235-2682
NB-PON - Rua Santa »*»_£*£ , M Am»»-"Caca aoa violentos" — Taran - -» ~

nas" - 10 ». - às 18,30 horas.
NITERÓI - Avenida Liberdade. «31 - Fone: ..

¦ 237-793. - "Bandoleiro Humanitário' - A

mulher de todos" - 18 a. - as 12, 15, II «a n.

NORMANDIE - Ay. Rio Branco. 133 - Helga e
Michae " — colorido - 18 a. —.«'"V1- «5i_»

OASUr - PC».' JuHo Mesquita - 123 - fone: .3 44«
° 

- "Dois homen, violento." . 
^'™*%?"m_"

per-dlabdllco" - 14 a. - d«« 10 a» 2 da ma-

OlSo 
"-At. 

Uo Joao, 472 - Fone: 34-5202 -
"Roberto Carloa a • dU_i_nt» «ar d. rosa' . Livre
Desde U tionr

OURO - Largo d» **>«_«>i& f. - "ÇSÍf1^. 
«il.

loa e o D,am_nte Cér de Rosa" - "Vivo 
ftouh„p,r,e.

ferlvelmente morto" - 10 a. - desde 10 horas.
PA19SANDU - Largo Palssandu «9 - Forje 229-laiO

"Bravura lndémlta" - 14 a. - aa 12 — 14,30
17 — 19,80 e _S horas. _ -,

PIGALB - Largo do Arouche. 4!l - "O tirano
da aldeia" - II a. - deede 14 horas.

PREMTER — At. Rio Branco, 6Í - Fone: 239:p»
"Como aa moça» de hoje amam oa homens —
18 a. — deide 14 hora».

PEDRO n - Rua do» Timblw. 144 - Fone 221.0839
e 2M-9014 — "A morte anda a cavalo e Um
homem a mais" — 18 a. — desde 9 horas.

REPUBLICA — Praça da Republica, 363 - Fone:
S..80O9 — "Adeu Gringo" — 18 a. — desde 14

mnmj. -irlh Jaâo. UM - Jom: 
''.39-2737

«A conqulíta do Oeate" - à» 13,30, 16,40, 19,10
t 22 horas.

SIO BRANCO - Av. Rio Branco. SOO - tont'
"Aeroporto" — 14 ano» — às 14, 16,35, 18,10

e 21,45 hores.
SACI - Av. 8. Joio, 28J - Fone: 34-6330 • 34-Í493

— "Gringo reze para morrer" e "A raposa do
Sinal" — 14 a. — deide 9 horas.

•CALA — Rua Aurora — Fone: 32-6051 — ""Romeu
e Julieta" — 14a . — às 13,40 — H.25 — 19
e 21,40 horas.

wrNDSOR — At. Ipiranga. 974 - Fone: 37-7707 -
"Roberto Carlos e o diamante cor de roía". Li-

vre — às 12, 14, 1«, 18, 20, 22

bairros!
ORIENTAI, _ Avna, 68 _ -j honi__B

conflito" -. í'S(T< I
no amarelo" 

' 'l'
horas.
"A batalha do d „i— 18 a. - dníi uí

OURO VERDF. _V'k
Mooca, 3319 _ i- _
93-2004 - 'Tardei! Wm»ls pura. esquwi,/ B
livre — às 13,
21 horas.

PALMKLA

r ¦•¦'•

¦ M IS.30, II
-'0,!0 . ! !

¦ «Ij
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WILLIAM BOGARD • INGRID SCHQELLER

Coutinho, 377 — "Ro-GUANABARA - Avenida JARDIM - Rua _Fradlque"Clntürlo da Castlda- "'"" 
*"" ™"

de" — A Mort» d« um
Pistoleiro" — 14a. —
desde 18:30 horas.

HAITI — Rua Canlndí,«30
Fone: 227-2475 -

"O otário" — "Tarzan e
o grande rio" — livre

desde 18,30 h.

HAWAT — Rua Turiassu,
734 — Fone: 02-0404
"Deixa estar" — livre

às 13,30, 15,15, 17,
18,45, 20,30 e 22,15 hs.

berto Cario» • • dia-
mante eêr dt rosa" —

TKATKOS

ÍIOJE
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CAPRI - Rua Domingos ,-mnn Rim Volde Morais, 343 - "4 dó- .HOLL1TTOOD - Rim Vol.
lares de vingança para
Ringo" — 14 anos — a
partir das 14 horas.

CARRAO - Av. Conselhei

vocês v&o ver/ ^^te^WBIffM3_S_W_IS-PBy. m*"****

\WwmE^WBSIS^y) SECRETA
j K

__-__Mjfe.

TECHNICOlOR
TECHNI5C0PE

7~£^
HOJE0ES

|S AMOS
INOVO COMETA!
=". AURORA «mxj.. CONS. NEBIAS

1fcEM RichaIvDTíurton
]^ Genevieve Bujold

fou <k>^Mf fitas
k/'Amt of th» Tlwu-nd Oíy»"
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.2145

ÜETROPOL0CENTtH

ro Carr5o, 1741 — Fono:
295-3003 — "Marcelo
zona sul" — "Marajó
do barulho" — livre —
as 19.3!) horas.

CENTENÁRIO — Avenida
Guilherme Cotchlng, 955

1 — "As virRens Impa-
f cientes" — "A luta xk\h* terra" — 18 a. — às 18

horas.
CENTIvK — Rua Iguateml,

1.191 — Fone: 282-1338
"Ano dos mil dias"
14 a. — as 13,30, 16,30,

19,30 e 22,30 horas.
CENTER - LAPA — Rua

Gnalcurus, 1.465 — Fone:
260-4283 — "O tesouro
na neve" — 18 a. —
desde as 14 horas.

CINEMAR — Av. Adolfo
Pinheiros, 204 — fone:
61-2223 — "Meu pi de
laranja lima" — "Festa
no gelo" — livre — as
14,10, 17,50 e 21,30 h.

CLÍMAX — Rua Espirito
Santo, 330 — Telefone
278-0674 — "B o vento
levou" — 14 a. — às 16
e 20 horas.

CLIPPER — Av. Santa
Maria, 2618 — "Eu, mu-
lher" — "Este homem
não deve morrer" — 18
a. — às 19 h.

COLISEU - A» Luiz Sta-
matis, 1.967 — "A bata-
lha do deserto" — 18 a.

às 20 e 22 horas.
COSMOS 70 — Rua Au-

gusta, 962 — "Os ea-
nhões de San Sebastian"

livre — às 14, 15,40,
17.20, 19, 20,40, 22,20 e
24 horas. ,'

CRISTAL — Rua Tamusla,
317 — "Wanted o pro-
curado" — "O diabo de
Spartivento" — 19 horas.

CRUZEIRO — Rua Do-
mingos de Moraes, 486 —
"Roberto Carlos e o dia-
ti .ante còr de rosa" —
livre — às 14.30, 16,13,
13, 19,45 e 21,30 horas.

DOM JOSÉ — Rua Anto-
nleta, 23 — "15 Forcas
para um assassino" —
"Agente secreto Matt
Helms" — 19,30 horas.

DUTRA-PALACE - Rua
Abaramanduaba, 15 —
"Tarzan e as Amazo-
nas" — 10 a. — às 18,30
horas.

ESMERALDA — Av. tíen.
Olímpio da Silveira —
Fone: 37-7414 - "Se o
meu fusca falasse" — 11-
vre - às 14,15, 16,15,
18,15, 20,13 e 22.15 horas.

ESTRELA — Av. Bosque
da Saúde, 184 — Fone:
71-2396 — "Aquela casa
cm Londres" — "Lutru-
Kiie, acorda e mate" —
18 a4 — 18,30 h.

FIAMMETA — Rua Fra-
dique Coutinho. 391 —
"Espião de Corlnto" —
color. — 18 a. — a par-
tlr das 14 h4

FESTIVAL — Rua Dep.
Lacerda Franco — "Se
o meu fusca falasse" —
livre — 13.15, 15,15, 17,15
19,15 e 21,15 horas.

FONTANA - Av. Celso
Garcia. 243 — "Meu pi
de laranja lima" — livre

desde 14 h.
GAIIDr.L-PAI.ACE - Av.

Gnapira. 146 — Fone:
298-2198 — "Este mundo
c um circo" — "O vin-
gador de Bombaim" —
14 anos — desde às llí.30
horas.

GAZETA — Avenida Pau-
lista, 900 — "Vejo tudo
nu" — 18 a - às 14, 16,
18. 20 e 22 horas.

GA/ETINriA — Av. Pau-
lista, 900 - Fone: 35-9117

"O segredo de Santa
Vitória" - 10 a. - às
14. 16,40. 19,20 e 22 h»

GOIÁS — Rua Butantã,
100 4 Fone- 282-1356 -
"Mais um para o Infer-
no" — "Uma história
de noite" — 16 a. — As
14,30, 18 e 21,30 horas.

GLORIA — R. do Gaso-
metro — "Flor de cacto"

"Estrela do sul" —
19 anos — às 18,30 hs.

GRAUNA — Av. Santo
Amaro. 1.755 — Fone:
287-1279 - "A batalha
do deserto" — 18 anosàs 20 e 22 horas.

CINE GUARUJA - Av.
Santo Amaro, 1.064 —
Fone: 267-2820 — "Este
mundo é um circo" —
livre — a 20 e 22 h.

da Pátria, 2.1192 —
"Meu pé de laranja II-
ma" _ "Festa no gelo
_ Uvre — às 14, 17,50
e 21.40 horas.

ITAMARATI - Rua Ba-
rio de Talul. 304 -
"E o vento levou" — 14
a. — às 16 e 20 h.

IGUATEMI — Rua Iguate-
mi. 1191 - Fone: 282-5162
O Otário — livre — 18/20
e 22 horas.

1TAPURA — Av. Preíeno
Pas<os, 5 — fone: 36-4760

"Este mundo * um
circo" — "O esplío do
chapéu verde" — livre

desde 16 horas.
IPANEMA — Av. Jurucê,

678 — Fechado para re-
forma.

IPÊ — R. Maria Amaiis
Lope» de Azevedo, 1034
_ "O eorlntiano" —
"Pistoleiro »em alma"

as 1930 a 21,30 h.

IMPERADOR — Rua BrI-
gadeiro Jordão. 598 •-
Fone: 237-3218 — "O
Arcanjo" — às 19,15 e
21,15 horas.

JACIMAR - Rua N. S. da
Lapa, 260 — "Deixa
estar" — livre — às
13,30, 13,15, 17, 18,45,
20,30 » 22,15 horas.

JADE — Avenida Cabuçu,
"Os Intrépidos homens
maravilhosos e suas má-
oulnas voadoras" - "Pis-
tolelro do Arizona" —
10 a. — às 19,30 hs.

JAMOR — Rua Pomligos
de Morais, 2839 — Fone:
de Morais, 2839 —
"Butch Cassldy" — 14
a. — às 19,30 e 21,30 h.

JAPI — Rua Emílio Ma-
rengo, 82 — "Vamos
casar outra vez" — "No
assombroso mundo da
lua" — 14 a. — às 18 h.

ALIANÇA FRANCESA — "Todos amam um ho-
mem gordo" eom J* Soare», como único Ir.ier-
prete. — Tél.: S7-4SM.

BELA VISTA — Com. Ramalho — Fone: SS§-077$ —
"Jorginho, o machão" (de Lellah Asiumpeao)
— Preço: Crf 3,00, Curta temporada.

TEATRO BRASILEIRO DE COMEDIA — Rua Ua-
jor Diogo, 315 — Telefone: 3.-440Í — "O -«tra-
nho", de Edgard da Rocha Miranda, Raul Corte»
e Pereio, interpretam os principal» papel».

ARENA — Rua Teodoro Bsyma, *4 — Telefone:
256-9483 — "O Bravo Soldado Seheik". Peca
que satiriza hábitos do nosso «éculo.

ARENLNHA - "Um dol» três dt Oliveira Quatro".
peça de Lafayete Galvio com o próprio autor •
mais: Chico Martin» • Lu!» Carloa Arutbn. Teo-
doro Bavroa, 94.

ARTE — Rua Major Dlogo, 315 — Berta Zemel tom"A 'vinda do Messias" — Fone: 36-4408.
CACILDA BECKER - "A F.elaçio" eom Llllam

Lemmertz e Jalro Arco e Flexa. Endereço: Brl-
gadeiro Lula Antônio, 917 — Fone: S3-9527.

CASA DO ESPECTADOR — Rua 7 de Abril, 127 —
Loja S. Venda da ingresso» para todo» oa teatroa.

GALPÃO — "O Balcão" d» Genet. Espetáculo pre-
mlado. Telefone: 33-8843.

ITÁLIA — "Seu tipo Inesquecível", d» Eloy da
Araújo. Odete Lara • OdvUa» PerU .

ISRAELITA BRAS-UORO - "Ai Memorlae da um
Sargento de Miliclu". Etpeticulo montado pelo
Teatro popular do SESI. Ingreaao» gratuito» à
Brigadeiro Luli Antônio, 177 — l.o andar ou no
próprio teatro. Fone. 227-9717.

TEATRO DE BOLSO — Av. Sio Joio, 1737 — Tele-
fone: 220-8012 "Les Glrls". Espetáculo mu-
sleal interpretado por "travestis". Sofia, Erlka,
Aklko, Ira Velazquez estão no elenco.

OFICINA — Rua Jacegual, 520 — Telefone: 32-303* —
"Don Juan" de Moliére. Direção da Fernando
Peixoto.

OLÍMPIA — Rua Dr. Rui Barbosa, 268 — Telefone:
33-33-22 — "A Lanterna Mágica". Espetáculo
que veio de Praga. Ji fea multo lucena em eu-
trás partes do mundo.

VEREDAS - "O Cordão Umbilical" dt Jote Pra-
tes. Cacilda Lanuza encabeça o elenco. Frederico
Steidel, 198 — Fone: 220-7063.

MUSICAIS

TEATRO NATAL - "Pslu, Aquele Abraço". Pro-
duçào de Antônio Rabbith que tem no elenco

nomes como: Marlene Gonçalvee, Gamboa t
muitos outro». Fone: 33-3377.

SANTANA —. Espetáculo» corrido» com "itrip-tea-t".
a parllr du 12 hon».

INTERIOR

livre — desdt 14 h.
LUMIERE — R. Joaquim

Florlano, SS» — "Adèua
Gringo" — 18 a. — des- •
de 14 horas,

— "Um veu negro para '
Lisa" — "Um milhão
dè dólares por 7 arsas-
«Inos" . 18 a.— às 19,30
horas.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro, 440 - "tste
mundo é __i Circo —
Madame seu filha i um
amor — livre — desde
14 horas.

LUXOR - Av. Brig. Luis
Antônio — Fechado pa- -
ra reforma.

MAJESTIC - B. Augusta,
1475 - Fone 287-6390 —
"Aeroporto" — 14 a. —
às 14,30, 17, 19,30 t 22
hora». '

MARACH.V — R Augusta."Tesouro na neve" — 18
anos — desde às 14 hs.

MARACANÃ - Rua Sal-
vador Simões — "Quln-
ze forcas para um assas-
sino" — "Duff, o máxi-
mo da vigarice" — 18
a. — desde 18,30 h.

MOON AUTO CINE —
Aven. Interlagos, 1570 —
"A batalha do deserto"

18 a. — i» 20 e 22 h.

HORUMBI — Av. Morum-
bl, 3704 • Fone: 271-1239

"A compadecida" —
14 ano» - à» 14, 16,40,
19,20 t 22,10 horas.

MÔNACO — Rua Marque»
Abrantes, 363 - fone:
92-3724 — "O diário de
um homem casado" —
"Justlne" — "A mulher
de todos" — 18 *. — às
18,30 h.

MONUMENTO - Rua En-
genhelro Ranulfo P. Li-
ma, 1 — "A quadrilha do
karatê" — "A maquina
de fazer milhões" — II-
vre — às 19,3o horas.

NACIONAL — Rua Clelia.
1317 - Fone: 62-7219 -
"O Céu a mfto armada"

"Dajer, o caçador de
espiões" — 18 a. — des-
de 18,40 horas.

NILO — Av. Jabaquara,
123 - fone: 873-5697 -"Um qulxote sem man-
chaa" — livre — às 19,30
t 21,30 horas.

Campinas
ALVORADA - R. Regen-

te Feijó. 377 — "A pista
do trovão" — 14 a. —
às 19,30 e 21,30 h.

BRASÍLIA — R. Barreto
Leme, 37 — "Dlo como
ti amo" — às 13 — 20
e 22 horas.

CARLOS GOMES - Rua
Campo» Sales, 603 —
"O cérebro de um ml-
lhão de dólares" — 18 a.

às 14,30, 20 e 22 ho-
ras,

JEQUITIBA - R. Anchle-
ta — "My Falr Lady"

livre — desde 14 hs.
OURO VERDE - Af.

Conceição — "Justlne"
18 a. — às 14,30, 20

e 22 horas.
RKAL — Rua G. Pedro

Fone: 9-4643 — "A des-
forra é me uperdão" —
14 anos — às 20,15 hs.

REGENTE — R. Regente
Feijó, 1.305 — "O agen-
te 711 pede socorro" —
10 a. — a partir das
14 horas,

SAO JOSf. — R. Paul»
Souza, 992 - Fone 96997"Encontro fatal em Lis-
boa" — 18 a. — às 20,15
horas.

WINDSOR - R. Genertil
Osório, n. 931 — fone:
2-7338 — "Candelabro
Italiano" — 1 4a. — des-
da 14 horas.

Guarulhos
S FRANCISCO - R. Te-

resa Cristina, 36 —
"Mate todos e volte aó"

18 a.

Oiasco
ESTOR1L • Estrada de Hú

— "O xerife da clda-
de explosiva" — "On-
de estavas quando as
luzes se apagaram" —
10 a. — desde 19,30 ho-
ras.

GLAMOUR - Av Pau.
lista — "Garrlngo" —
"Os violentos vão para o
inferno" — 18 a. — às
14,30 horas.

SARA - Av do» Auto-
nomista» — "A compa-
decida" — "Por um pu-
nliado de dólares" — às
19,30 horas.

Ribeirão Preto
D. PEDRO II - Praça XV,

1823 — "Sexy Gang" —
13 anos — às 15, 20 e

22 horas.

Sto. André
ART - Rua Fattr, 389 -

Fone: 4-3251 — "O pa-
lácio dos anjos" — 18
anos.

CARLOS GOMES - Rua
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 — "2.0O1
uma odlsaéla no espa-
co" — 10 anos.

ROXI — Rua Inglaterra,
7 - Fone: 40-3?l8 -
"Lua de mel com pi-
pai" — "Norman o gol-
pista mlxuruca" — 14
anos.

TAMOIO - R. Cel. Sea-
bra, 402 — "Teorema"
— 18 a. — às 20 hon».

TANGARA - R. Cel OU-
velr» Lima —• "Teore-
ma" — às 20,13 hora».

S. Caetano do Sul
DOM JOSÉ' - R. Anto-

nleta, 83 - "Um dotar
entre os dentes" —
"Duelo do» homen» tem
lei" - 19.30 horaa.

LIDO — R. Manoel Cot-
lho. 506 - Fone 42-218*"Betto Rockefeller" — 14
anos — às 19 e 21 hs.

MAX — Av Condt Fran-
cisco Mataraíio —' "Johny & Mary" — lí
anos — às 18,30 t 20,30
horas.

PLANALTO - (Vila Bar-
ceio) - Fone: 47 1391
— "O «alado do» an-
jos" — 18 anos.

I, CAETANO - Rua-Car-
lo» de Campos. 401 -
"Aventureiro da Jamal-
ca" — "48 hora» para,
morrer" — 14 a. — àa
19,30 horas.

VITORIA - Rua Baraldl.
«31 - Fone- 42-1908 —"O homem de Klev" —
18 anos.

PRIMAX — Rua Amazo-
nas, 1092 — Fone 42-2831"O calhambeque mági-
co" — livre — 1» 19,30
horas.

Moji das Cruics
AVENIDA - Av. Vol. Pi-

nhelro Franco, 560 —
"Interludlo" — 18 a. —
às 19 t 21 horaa.

URUPEMA _ Pça. D. Fir-
mina — Filme» Japone-
tes — às 13 e 2o horas.

ODEON — Praça Osvaldo
Cruz — Fone 2312 —
"John o bastardo" — 1S
anos — àa 20,13 horas.

PARQUE - Rua Dr _!•
eardo Vilela, 433 —
"2 homen» violentos" —
10 a. — aa 20,13 hora».

Sáo Bernardo
>. BERNARDO - R. Ma-

rechal Deodoro, 1.221 —
"Garrlngo" — "Oa vlo-
lento» vão para o lnfer-
no" — 18 a. — desde 14
horas.

São Mifual
LAPENNA — Rua Campo»

Sales, 2 a 4 — "Viva
Django" — "O mando
e das mulheres" — 18
anos — desde 19,3o hs.

S. MIGUEL - R. Arlln-
, do Colaço — "Todo ho-

mem t meu Inimigo" —
"O Profeta" — 18a. —
1» 19,30 hora».

Santos

São Carlos
AVENIDA -At S. Car-

los, 2001 - "A brigada
do diabo" — 18 a. — àa
18,30 e 21 hora».

J6IA - Av Salum, 711 -
Fonue: 2060 — "Proje-

tels de ouro" — 14 a.
— ás 19,45 hora». . .

BRASÍLIA - At. Pedra
Less», 487 - "Krakatoa,
o inferno de Java" —
10 a. - às 14,3o t 20,30
horas.

CAIÇARA — Av. Conse-
lhetro Kéblas. 849 —
"Um clarão nas trevas"

18 a. — às 14, 16, 20
t 22 hora».

CARLOS GOME» — Rua
Luca» Fortunato, 19 —"Dum vezes traidor" —
14 a. — àa 20 a 23 hs.

COLISEU — Rua Amador
Bueno, 237 — "Vivo ou
preferivelmente morto"

10 a. - àa 15, 20 a
22 horas.

GONZAGA - Av. Ana
Costa, S44 — "Esta rua
é nossa" — 10 a. — às
14, 16, 20 t 22 horas.

GUARANI - Praça doa
Andradas, 100 — "Na
tepldez da alcova" e "90
noites ao redor do mun-
do" - 18 a. - deide 12
hor»s.

DiDAIA - Av. Ana Costa
n. 420 — "Beto Rockefel-
ler" — 14 a. — desde

14, 16. 20 e -I horas.

INDEPEND-NCIA - Av
Costa S2S — "Os delica-
doa" — 18 a. - àa 14,
16, 20 e 22 horas.

IPORANGA - Av. Ana
Costa, 469 — "A defesa
do catelo" — 14 a. — às

14, 16, 20 e 22 horas.
OURO VERDE - Rua Car-

valho de Mendonça, 395"Cinturão da castldade"
14 a. — às 20 e 22

horas,
ROXT - At. An» Costa.

344 — "Sem Destino" -
18 a. — às 14, 16, 20 e
23 horas.

SAO JOS* — Rua Campos
Melo, 179 — "A piscina"18 a. — às 19.43 e 22
horas.

São Vicente
TANGADA - Rua Martim

Afonso, 451 — "Roberto
Carlos e o diamante côr
de rosa" - às 14.30, 20
e 22 horas.

PETR06POLIS • Av. An-
tenlo Emerich, 663 —
"Suécia, Inferno e pa-
ralzo" — 18 a. — às
19.45 e 21,45 horas.

ROSÁRIO - Rua Frei
Gaspar, 521 — "Este
mundo é um circo" —
livre - às 14,30, 20 e 22
horas.

1AO JORGE — Rua Frei
Gaspar, 2228 — "Johnny
West, o canhoto" — 14
anoa — às 20,30 horas.

Jundi-i
IPIRANGA — "Romeu e

Julieta" — 14 a. — às
18,45 e 21,15 horas.

VITORIA — "Vivo pela
tua morte" — 18 «. —
às 20 horas.

REPUBLICA - "Ray Mas-
ter" — 18 a. — às 20
horas.

ALVORADA - "Quando
o amor se vai" — livre

às 2o hora».
POLITEAMA - "Tarde

demala para esquecer"
Livre — à» 20 horas.

VILA ARENS - "Sarcó-
fago maldito" — 14 a.

às 20 horas.
MARABÁ' — "O perigoso

Jogo do amor" — 18 a.
à» 19 a 21 horas.

IAURU
BAURU — "Mayerllng"

colorido — 18 anos.
CAPRI — "Alexandre o

felizardo" — colorido
livre.

8. PAULO — "Um eow-
boy na África" — colo-

rido — io ano».

R Pa»na, 4118 _ «p^';
rr.elra. vez... g,- ,'
mas" - U j. _,£_¦ 14 hora... ""ü

PALAD1L.M ~ Av j,cisco Moraio. W"Quini-e forcs.s pj.,,»?sas«!no" _ «_ '
te «creto Matl w„13 a. - d_d"
horas.

PARK - Um. *•...2823 - r>,. IÍ.J"Delra Estar" |l,in,livre
17, 18,4.
hora».

PAULISTA - RUj ,vta, 2767 — Pgn<:'ig|
14 a. - às |,"19,30 e 22horu

PAULISTANO - AT i.
gadeiro Luiz Anta»"Perdidos ia Xniü-Í
1». anos -- aJ 1)«
15,40 - 17,50
M.in horng

PATRIARCA _ au, «J
torio, 890 . F<xit )j5"Msls um pari ,i.,
no" — "Orlnr.o" .[desde 14 hom 

'
PENRARAMA - *,,,d» Setembro, n; .',,

n»; 29:>-.w,9 _ iij .
rnens e um desiir.o""Sua chance * i n/Adesde 14 horij'

PENHA PRINCrPF. - i
Penha de Franca, j;i"Quando o' i;ieas» começou" - 

*i
serpente" — i.si,
horas

flCOLINO - Ru, i...
ta, 1513 - T(i|í
267-3348 - "S; „".
fusca fala-sf" _ >

às 13. I6.M I
=0.33 e 25.33 hon.'

rlRATTKIKGA - A»íi Ransel Pestani"Escrava da ihs
cão" — T,iti!h«'
fogo" — 1S a. ~}A
13.40 horas

PLAZA - Praça !l
Maio, m - "Firii;
sassina" - "A;
pela terra" - 1! t".
14, 17,40 t 21.30 ™»
às 14, 17.40 * 51.30h

PR-VTA - Av J-i|!«}.,
Maio, 490 - '-Paj ç
dradoj... filhos ira
dos" — "Roberto Cií-
em ritmo do ávehrà.

iivre — ss i«,)jl
RADAR • Avenídi fe' Amaro. 8J6 - Ttót |10-5939 - fítnidojr

reforma.
BIALTO - Rua Joio ti

227-0836 - "0 b
loneo dos diai" - '
esplà que velo da ti.

livre - às II i ü:
horas.

RIO — Avenida Píiã
207* — Robert» Cií»
o diamante còr il t
sa" — livre - íüíi,
horas.

RIV.ERA - A» Uni
Vasconcelos — "0 S
de El Cid" - 101-
às 17,43 e 25,13 bis

ROMA - Rua M<n(«l
nlor. 1S — "0 vi.
da cidade exploite".
10 a. — áí 19,!S i„
horas.

ROM . A7 CelaOiM
Fone: 61-1253 - 'Xs.
um psra. o Ir.ta' -,
"Os aventureiro" -'*
anos — d«de II tar

8NOB'S AtTO Chi ¦
Av. Sanlo A_r.!!"O tesouro na r.eí'¦
18 a. - às 20 e -th

S. SEBASTIÃO - RH»
ria Carlota - "Mij:
para o Inferno" -''
magnífico traído" -
anos — à? 1! hora

SARAR 4' - Riu D0b_*
de Morais, 19?» - "¦'
o fusca fah„e" -
vre — à< 13,13. 81
17.15, 1!>,!Õ, 21,1518!
horas.

SAN REMO • Rui D--:
eos de Hora!!, III'
"O Tesouro na r.ct"-
18 a. - desde lli

SANTA rSF.S - AM
Rainha Santa, !5! -,'
desforra è meu pt';f

"Anííüca e o rí'i
'.! nnr- - »s UM

SANTA ISAUEt - '
Paraunn, 3t) - 's
n'tro no e")!;'""O fofoqueiro" - H
à* 18 30 hora!.

S. .IOAO - Rua nir.ll
tilde, 171 - "0 pa!»
dos snlos" — I! i
a paHIr da< 15 •"•

SAO GERALDO - ':
N. S. da Penha, H
"Os canhões d- S.
bnstlan" — ii I
13,20, 1S.30 t 23S

SAO lORr.E - Av I
fo Garc'a — "0 !
de Mackenna" -
torturas do dr. Dli:

àí 19 30 horas
sao r.tnz - m v

Garcia - "0 eiii,
lim canc<t»" - '
ri.'er de eanfi'" '
t?."*! horas

8. VICENTE - A&J
Francisco Inarlo 

"!
Telefone: 3Í.VKI',"Cvida so plitt'-'

"Quando o I*
vai" - 1S í. -!'»
horaj.

D i—tr-x-o - *.V '"
çu. 7S9 - "A r'-'
emboscail.i" — 1*'

jivn.pn-A - '¦
Bervendadot — "<l
a frente com ":"
ros" — "A r.sva.lJ
C*I1-í" — ü !• *
19 horas.

SOriFIAM) - Ba

ei
WÉX:r<
u

m

¦

f"l

pnelro, 6 457
63-6378 - "Cot
uma bela loveffl , ™,
mato e volto" - : Ká

às 18.30 hora." J$|jg
SOT, _ Av Gene:;'';"

Itba Leonel — "y;
forcas pira UW Wjf
no" — "As r-lrv'-'.,
18 >. - de* -
horas. ,

ST TKOPFZ - '''¦'.
pista, 310 - "<_!
da lei do casatf^i»
18 a, — desde 1< '

T.-71IAPK/ *' .
Gnrcla - "O o'ar;;„S
"O pequeno eifEnt. y
desde 18.30 h<,:;1,Í.;

TROPICAL - KJ&li
7S1 - Fone- «*ç|B
"Laço? eternos" 'M
_. _ h 19.30 i lm
horas. *,,#''

Vi - For,, »«-*«J
"Sartans n!o fj"Pobrs pM-P |
esntsdn" - Utf* '

19 horas _>
.¦vrvERSO -,_AVirf

Garcia - "Dr-,Jlv
_ 16 a. - lSASrn
e 20,43 horas, .

VALPARAISO - S|
euruvl - F<w'..,fi

"O astr.iBsllo ,•
a. - às 19-M ' "

horas. a
VII.A RICA - AC f

Amaro. ""_',¦
267-6096 - „Sí
fusca falasse -
_. à, 14.13. ie- -.;]
20,15 e 2J.«.0rA«_

VITORIA - /«
Ramos, 2250 ',„
sela alem do »'
da Mífl» ,i"^iCapone —„ ",,,,«!i

_ F»ehaí» r«« ¦

BREU

¦HSs.
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Avenia« Piullsul
Roberto CítImJ

aant« *,* rol
livre - iai» lll

EMO - Rui Domin!
ie Monli, M
tsouro na neve"

- desde 14 l"l
tNCS - Alutrtl

11 Snnt», 353 - {¦rra * meu pinKI
inuíllc» « o wlMÍI
io« - lis 11.30 I

ISARIX - *"1
ma, 5o — "S*3!

no tsovfl" "I
ifoquelro" —10 li
30 horas.

- Ru» Dnnii..
J71 — "O palaellB

anlos" - 18 "• -f
rtlr dft< 18 ^""°-\".EBALDO - TntJ
i. da Penha, 21 -|
canhSes de 5. Sjl

an" - às UAI
; 18.50 e ®M}\
lORfiE - A' «íl
3arcla - "0 c«l
Mackenna" - "I
iras do dr. DliWl
is 19.30 horas, I
I.IIIJ! - Av O»!
•Ia _ * "O eu» »¦

giDüst»" - ip»l

r de imíu* - "¦
i hora» ,.
CKNTE - Ab Ml
ldscn Inácio »..?
¦fone: 395-0747 ;.
/•nda ao plttoOTL"Quando o fitfilJM- 18 a. -iilWI

r"'vo - Av Hs»*l
789 — "A noll< «I

«iscada" — 14 '"..I
»P!IHA - A« »l
vendados - "Ml
frente com pj*»l¦ _ "A navalha»!
n." — 18 a. - "I
horas. ,,„,1
:rano - Rui WL
Iro, 6 487 - «I
S578 - "Com0 vm
» bela Jovem" -J*l
t„ e volto" - l|fll
as 18.30 horas. I
_ Av Gener»' *'l

» Leonel - Wg!
cas para um »«fJ

- "As reinhM j
,, _ • desde u1

tÍÍOi-EZ - R»* ,A.ÜJ
sla, 310 - "P* ,!0Ü|

lei dò casamento -|
,,' _ desde 14 fegP

ircla"-. «O otttj»,.
pequeno aj^n"

sde .18,30 horav,
'"CAI.---5SÍSÍ
1 _ Fone- >™!"?"71

1 is 19,30!,.« *•"
irai!-iram • av a
Sartan» nio; P»#
. "Pobrt Prt£j*.'
mtado" - n""

ll8,M a< Ce''VERSO '-"ti»»

20,45 horas. .. »
jruvl -r™*!** M

Segunda-feira, 3 de agosto de 1970 — 2° caderno — DN 3
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-Dulce Damasceno de Brito Consíglio

áiidiee hergen
etrato de

geração

BhjimímI
PM» RIMES «WStilIA

KITTYSKMI
A VIRGEM

SELVAGEM
NUM ESPETÁCULO
EM DESLUMBRANTE

A LUTA CONTRA PANTERAS FEROZES E
0 MISTERIOSO DOMÍNIO OUESOBRE ELAS
EXERCE UMA LINDA MULHER DE ÇÒRPQ

^CCié^ãétctQ,/
UNDA CONRAD ARCHIE MLDO,
VERA8 L0TH 8AVAGE BENDALDI

EASTMANCOUOR
PANORÂMICO

HOJE
FIClUSIVCMINir KftCINI
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0IM!t*OL* , I
MIKE WILLIAMS
í'i,o.n*,*'i'IK>', -.

stssci S a FAR nn das io hs da MANHA
DIARIAMENTE sr.^SAO AMPifiNOirr-

IMct

Vil

EEFERINDO-SE 
ã

sua filha Candice,
o famoso ventrilo-

quo Edgar Bergen declarou:
— Acho que ela simboli-

zà túcla a feminilidade, in-
tellgenciã e vitalidade da
nov:i geração, sem mani-
íiestár a repulsiva'agressi-
yídade dc boa parte cia ju-
ventude de hoje.

Podem parecer palavras
de um pai coruja, mas. de
fato. definem bem a per-
sóiialidadê desla jovem
atriz, escritora e íotcVíra-
fa. Porque Candice Ber-
gen nãò é umn criatura
que atingiu o eslrelato c
se conformou com isso".
Com a inquietação carác-
téristica dos ^eus contem-
poraneos. aclia que não
deve ter limitações — nem
que sejam resultantes da
lama individual tão am-

como os Barrymore e Ro-
binson, cujos filhos não
haviam sabido arcar com o
peso de uni nome famoso e
acabaram alcoólatras ou
viciados em narcóticos.
Candice, porém, deveria
ter no sangue a vocação de
artista. Ao regressar da
Suiça, pediu aos pais que
a deixassem fazer os c.ur-
sos cie psicologia daquela
profissão e mantê-la atas-
tada de Hollywood, Edgar
sugeriu a Universidade da
Pcnnsylvania. Mas de na-
da adiantaram seus estor-
cos contra a vocação da li-
lha. pois, logo no seu pri--
meiro ano naquela Uni-
versidade, Candice ganhou
o prêmio como "melhor
atriz" do "campus" por
seu trabalho em uma mon-
tagem da peça "Sunimer
and Smoke" ("O Anjo do

W A_ iÍ?V ii-tSiliBi™
w^vjK^i^i'^m^^u^^^^Ê

r^m^J^m^'' '-'-"#^ tf :m
\fíÊtiÊÉAWÊÊÈÊ^$'v 
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hicionada pelos que abra-'
çam a carreira artística.
Por isso, tentou outros se-
tores e saiu vitoriosa em
todos. No seu novo filme,
"Getting Slraight". feito
com Elliott Goukl (ex-mar
rido de Èarbra Strcisand)

¦ na Columbia, Candice iii-
terpreta uma estudante à
procura da sua identidade,
em revolta contra o "esta-
biishment" e a hipocrisia
do sistema educacional
americano. Considera este
n seu melhor papel até ho-
jn. perqué reflete o espiri-
to da época. Mas, pessoal-
mente, ela é bem diferente
da personagem 

"•Jan!'; por-
que lamais manifestou re-
beldia contra qualquer coi-
sa. como disse seu pai Ed-
gar. A própria Candice
confessa:

— Ao invés dc lutar con-
tra o, que considero errado
na sociedade, procuro de-
dicar-me a atividades que
contribuam para a minha
realização como ser hu-
mano. Não tenho espirito
rie luta. Tenho espirito de
aperfeiçoamento, ímsia de
sab?r.

Esta bela e talentosa jo-
vem nasceu em plena Be-
vcrly Hills. Califórnia, a 9
dc maio de 1946; Pcz o
curso primário na Calhe-
dral School em Washing-
ton e o secundário na Süi-
ça, malriculando-se, cie-
pois, em 1963, na Universi-
dade da Pennsylvánia.
Educou-se. portanto, bem
longe do ambiente holly-
woodiano, que Edgar con-
siderava pernicioso para
sua filha. Na verdade, o
criador do boneco "Chãrlie
McCarthy" não queria que
Candice seguisse a carrei-
ra artística. Havia teste-
munhado terríveis resulta-
dos com famílias suas vi-
zjrihàs em Bevciiy Hills,

Pedra"), de Tennessce
Williams'. Durante as fé-
rias. querendo adquirir a
pose p o desembaraço ne-
cossáriós a uma atriz. Can-
clice foi até Nova Iorque
tentar a carreira de modé-
lo. Sua figura.alta, esguia.
elegante e sofisticada im-
pressionou logo os lotógra-
fos e Miss Bergen nem
precisou de agente. Tor-
nou-?e logo o modelo fa-
vorito de revistas famosas
como "Vogue" e. "Harper's
Bazaar". Nunca mais vol-
tou para a Universidade.
Havia adquirido o gosto
pelo trabalho e queria ser
atriz a todo custo. Sua
estréia no cinema ocorreu
em 1965 no controverso fil-
me "The Group", reali-
znclo pelo saudoso Charles
K. Feldman para a Uni-
ted Artists. Sua perfòr-
mance nessa película im-
pressionou o diretor Ro-
bert Wise, que a contratou
logo para ser a heroina de
Steve McQueen em "The
Sand Pebbles", cuja filma-
gem levou Candice a
Hong-Kong. Comentou a
nova estrela:

— Uma das vantagens da
carreira de atriz cinema-
lografica é a possibilida-
de cie viajar sempre, aos
mais estranhos lugares,

De lato, logo em segui-
da, Candice foi parar em
Roma, como uma das prin-
cipais interpretes de "Os
Aventureiros" (do livro de
Harold Robbins), com Be-
khn Fehmiu. Olivia de Ha-
villand. Charles Aznavour
r outros. Já, então, Edgar
Bergen havia se curvado
perante o sucesso de Can-
dice, reconhecendo nela
uma personalidade real-
mente fabulosa, digna de
ser admirada pelo público
do mundo inteiro através

do cinema. Diante disso,
deu-lhe sua benção para
continuar uma já vitoriosa
carreira que a levou à
França para filmar "Live
For Life", com Yves Mon-
tand, e à Inglaterra para"Tha Magus". com Ántho-
ny Quinn e Michael Caine
Finalmente, voltando a
Holljwood. Candice en-
controu à sua espera o pa-
p"cl de "Jan" em "Getting
Strainght". E, agora, já
arruma as malas para ir
novamente a Londres fil-
mar ''The Hunting Party",
com o excelente Oliver
Rced. que vimos no musi-
cal "Oliver":

Apesar de bastante ocupa-
da como atriz, Candice
conseguiu — entre um e
outro filme — dedicar-se
a escrever e fotografar co:-
sas raras. Revelou-se tão
boa escritora, quanto foto-
grafa, tendo já vendido
diversos artigos ilustrados
às mais diversas revistas
americanas. Ela não es-
conde seu desejo de Vir
a escrever um original ci-
nemr.tográfico abordando
temas em evidência pe-
rante a .juventude. Seu
melhor colaborador, admi-
racior e suposto noivo é
Tcrry Mclclíer, filho de
Doris Day. Terry geral-
mente a acompanha, quan-
do èla deseja fotografar lu-
gares perigosos, como cam-
pos de '"hippies", o Harlem
oti o submundo de Chica-

• go. Mas náo falam em ça-
samento... ainda. O má-
ximo de Candice que < on-
seguimos sobre o assunto
matrimônio foi sua respos-
la à nossa pergunta se ha-
via se sentido mal apare-
condo nua em duas cenas
de "Os Aventureiros" e"Gaítirig Straight":

— Sinto-me livre para
interpretar a personagem
como manda o "script",
portanto, não me acanhei.
No dia, porém, em que ti-
ver marido e filhos, res-
peitarei a opinião deles sr
puserem objeção a que, eu
faça cenas desse tipo.
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PARIS FILMES
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HELGA I MICHAELillpIgíiind Michael)
t«rl« <l> eint C«nl, * • prlm«ifi Wm»
dt »dueie»i cltntífi» qut noichtflt.d»
umi liri. linda «ma llimmlaltondu 

'

lont Hilai • Mlchúl, um nmpilieo
cittl altmi». inttrprttad* porRuth G*f
imin • Flli» Frinchy. Num ailt tom»
« no»M, «"dt quilqutr tintilivi dl ••
elineir um prebUmi lecial stravé* dt
•iimplot claro* pode. numa Ul* da
cintma, * itinpra uma contribuição qut ,
tt dava aplaudir, par aittmaa • fílina
d» Erieh F. Btnder. rtiliiado iam tan
«acionallimo, • rtcamandívtt aoi idultoi I
aos JDvtnt caiais a. Carvalhatt^osy««

(«McoR-rns}
FILME CIENTIFICO SOBRE/j

EDUCAÇÃO SEXUAL/

asreâacâes
i entrei,
IO HOMEME
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estrelisrno:
um "maF9 que
não morre

Alberto
Sordi
pode ser
considerado
o "maioral"
do
"estrelismo"
italiano.

i SK BB i^W **^^r i BI tf ™*^&r^i&MW i^HiííM
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o amoi-
é assim

"E TU ME ESCREVES: — MEU AMOR, Ml-

NHA SAUDADE! HA' TANTO TEMPO NÃO

TE VEJO' HA' QUASE UM DIA. ESTOU TÃO

LONGE: DO OUTRO LADO DA CIDADE..."

Noemia

Biá - Marilia - "...Por que, quando amamos achamos a lua mais bri-

lhante, mais claro o dia e tudo é azul?.-.

Biá, amar é um estado de alma que nos empolgue e nos traz felicidade, eis a

"^Desejo 
que seu amor dure sempre para quevocê não sinta a vida emba-

cada de lagrimas mas sempre assim: azul e brilhante pela força do seu bem

querer.
Um abração e obrigada pelas ótimas palavras.

Valmir - Capital — "..e, confresso, Noemia, ela é feia, antipática e con-

vencida ao extremo. Tem 28 anos e eu estou com 30 mas t ...

Valmir - Capital - "...e, confepra b você, me parece, tem o seu preço.

Se tem estômago para agüentar todos os defeitos enumerados, toque pra

frente e faça a besteira, que não será o primeiro. _
Todo homem que ama acha sua mulher encantadora, portanto, por fator,

não venha depois com choradeiras e piá mais pia porque você e bem crescidi-

nho para saber como gosta de viver a vida. n.ncar
Se o arrependimento bater, Valmir, não me venha contar, pois \ai cansar

minha paciência, tá?

CORRESPONDÊNCIA — Noemia — Rua Sete de Abril, 230 — 1.°

£'¦.

ratai
estrelisrno não morreu, por cor-

to, mas não mais se limita
apenas ao ator ou à atriz. In-
clui também o diretor e fre-

qüentemente até mesmo o tipo de argu-
mento tratado''. E' o que afirma, num
ensaio o semanário "Giornale dcllo spet-
tacolo", no qual o autor pretendeu de-
monstrar que nos anos 70, o "star sys-
tem" nfio somente continua funcionan-
do, mas eslá também incluindo outros
personagens da realização cinemato-
gráfica.

Segundo o autor, o "estrelisrno'1 é
válido principalmente — pelo menos no
que se refere à Itália — no setor da sá-
tira e da comicidade. Uma prova disso
tudo é o sucesso assinalado pelos filmes
de Alberto Sordi e de Nino Maníredi. e
— embora cm medida menor — pelos
filmes do Tognazzi e Gassman.

"No 
que se refere a Sordi — afirma"II 

giornale delio spetlacolo" — cm
1966, seu filme "O fumo di Londra" assi-
nalou uma entrada de cerca de 689 mi-
lliões. No mi's de dezembro do mesmo
ano "Scusi. lei é favoravole o contro?"
permitou um ganho de 915 milhões. No
mes de outubro de 1967, "On italiano in
America" conseguiu assinalar 714 mi-
Ihõcs — chegados a este ponto, pode-
ria parecer que os filmes de Sordi es-
teiam, digamos assim, cm certa "çlcca-
déncia". Esta tendência encontra um cia-
moroso desmentido nos resultados con-
seguidos com o filme "II medico delia
mutua" que — no mês de outubro de
1968 — nos primeiros 14 meses de pro-
gramação viu uma entrada de dois bi-
lhões e 859 milhões de liras. Contempo-
raneamente foram apresentados ao pú-
blico, mais dois filmes satíricos — "Strn-
ziami; ma di baci sazinmi", com Nino
Maníredi e Ugo Tognazzi e "Biusciranno

i nostri eroi..." com Alberto Sordi e

Nino Maníredi. O primeiro, até 31 de
dezembro de 1969, assinalou índice de
um bilhão e 754 milhões, o segundo de
uni bilhão e ü4."i milhões. Como se vê —

prossegue o semanário - - o "boom'' dos
ganhos incluiu também os nomes de
Maníredi e Tognazzi. No que se refere a

Maníredi é preciso acrescentar que, no
mês de abril de 1969. íoi apresentado ao
público seu filme "Vedo nudo", o qual

nos primeiros meses de programação
assinalou uma entrada de um bilhão

e 849 milhões".
Estamos diante de exemplos que de-

monstram como, repentinamente — se-
gundo o "Giornale dcllo spettacolo'' — o
público se tenha orientado para fitas di-
vertidas, com uma condição, porém:
que estas tivessem como intérpretes
Sordi e Maníredi — cm primeiro lugar

e sucessivamente Gassman c Tognazzi.
Esta característica foi confirmada

também na temporada 69-70, no decor-
rcr da qual, o filme de maior sucesso
tem sido "Ncll'anno dei singore'' (um bi-
lhão e 309 milhões nas primeiras vi-
sões). interpretado por Maníredi. Sordi
e Tognazzi. Outros ótimos resultados fo-
ram conseguidos pelo filme "Amore mio
aiutami" (832 milhões de ganhos nas pri-
meiras visões), com Sordi e Monica Vitti,"II 

prof. dott. Guido Tersilli..." (903
milhões nas primeiras exibições), inter-
pretado por Sordi, "II comissário Pepc',
com ügo Tognazzi, que no mercado glo-
bal superou o bilhão de liras.

Sempre em tema de "estrelisrno" —
conclui o semanário — desde 1935 há
ürn ator que confirma a sobrevivência
do "star system", com os filmes western:
Giuliano Gemma. Todos os onze filmes
western que Gemma intepretou a par-tir daquela data, superaram — até hoje

o bilhão de liras e isso aconteceu seja
quando o filme "western" estava no
auge, seja quando estava em declínio...

TEATRO ISRAELITA BRASILEIRO —
Rua Três Rios, 252. — Telefone —
227-9719 — "Maria Minhoca" de Maria
Clara Machado. Estreará hoje às 21 horas
em sessão dedicada à critica e classe
teatral. A direção foi de Eduardo Cura-
do e no elenco nomes como: Adolfo Ma-
chado, Irene Tereza, Gibe Luis Rodi, Car-
los Arena e outros. Ingressos gratuitos
na Avenida Brigadeiro Luis Antônio,
277 - 8.o andar.

TEATRO ANCHIETA — Rua Dr. Vila
Nova, 245 — Telefone: 256-2322. — "O

Comprador de Fazendas", de M. Lobato.
Dulcina de Morais dirigiu e Interpreta o
principal papel. Temporada popular sob
os auspicins do governo Abreu Sodré. Se-
cretaria de Cultura, Esportes e Turismo e
Comissão Estadual de Teatro. Preços po-
pularíssimos.

TEATRO CACILDA BECKER — Av.
Brigadeiro Luis Antônio, 917 — Telefone:
33-9527 — "A Relação", de Jean Jacques

Carriérc. O ingresso custa apenas CrS
5.00 e o espetáculo também é patrocinado
pela Comissão Estadual de Teatro. Dire-

ção de Jairo Arco e Flexa. que. ao lado de
Teresa de Almeida, interpreta um dos pa-
peis. Curta temporada.

TEATRO OFICINA — Rua Jaceguai. 520
-- Telefone: 32-3930 — "Don Juan", de
Molière. Direção de Fernando Peixoto e
nos principais papeis; Guarnieri, Anto-
nio Psdro, Marta Overbeck e Lutero Luis.
Estudantes gozam de descontos especiais
às terças, quartas e quintas-feiras. E' uma
encenação bastante original.

TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA
--- Rua Major Diogo, 315 — Telefone:
36-4408 — "O Estranho", de Edgard da
Rocha Miranda. Nos quatro únicos papeis:
Raul Cortez. Paulo César Pereio, Yuri
Caster e Carlos Guimas. A direção íoi do£
excelente Silney Siqueira.
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ART PALÁCIO
O FILHO DL EL CTD — Direção de Vitorio
Cattafavi. Desta vez. são as aventuras do
filho de El Cid. Ele enfrenta enormes peri-
gos ao enfrentar seus inimigos, Com Mark
Damon, Antonella Lualdi e Wolígang Prciss.
Colorido.

AUGUSTUS
PELA PRIMEIRA VE/... SEM PIJAMAS
Direção de James Ntilson. Uma mulher de-
siludida. mas bastante experiente, inicia um
rapaz na viria sexual. Com Jaequeline Bisset,
Wcs Tcrn. Rick Kelnían, Winlc Roberts e
outros. Colorido.

BRISTOL
ISTO £ SAO TAHLO — Direção de Rubens

Rodrigues des Santos. O autor do documen-
tário -Roteiro dos Pampas" dedica-5e, agora.
a nos mostrar São Paulo, de Martim Afonso
ao transplante do coração. Montagem de
Máximo Barro. Colorido.

BELAS ARTES
O CIRCO — Direçào de Charles Chaplin. E
o relançamento de uni clássico da história
do cinema mudo. O imortal Carlitos se apai-
xona pela amazona tio circo. No elenco*! Mir-
na Kennedy, Harry Chockcr e Alan Garcia.

BARÃO E GAZETA
VEJO TUDO NU - Direção de Dino Risi.
Comédia em torno de um honu.ni que vê mi
to:ias as coisas a nudez. Filme bastante au-
dacioso mas dentro de um nível elevado.
Com Nino Maníredi. Sylviá Koscina e En-
rico Maria Salerno. Colorido.

CORAL

HELGA E MICHAKI, - Produção alemã, faz
parte de uma serie de filmes sobre educação
sexual. í: o sucesso cm todo o mundo, Não
obstante sou caráter documental, a película
traz :im pequeno enredo. Com Ruth Gass-
man. Colorido

ci nem

.....

CANAL 4 CANAL 2

12,00 Redação Esportes — 12,30 Edição Extra
13,00 Aqui Entre Nós — 13,50 Matinê de Gala

15,30 Desenhos — 16,25 Nino, o Itallanlnho
17,15 Guerra, Sombra, e Água Fresca —

17,50 A Noviça Voadora — 18,55 Simples-
mente Maria — 19,45 Ultra Noticias —
20,00 A Gordinha — 20,45 Confissões
de Penelope — 21,00 As Bruxas —
23,05 Poltrona 4 — 23.20 Diário de S. Paulo
na TV -f 23,30 Poltrona 4 — (continuação).

19,30 Historia da Aviação — 19,55 A Moça dn
Tempo — 20,00 Curso de Madureza Ginasial— 21,00 Musica Brasileira — 21,30 Filme —
22,30 Todas as Copas do Mundo.

CANAL 5
11,30 Zastrasinho — 12,00 Ultra Noticias •-
12.30 Pigmalião 70 — 13,00 Desenhos e Fil-
mes — 18,25 O Globo em 2 Minutos — 19,00
Pigmalião 70 — 19,4o Jornal Nacional — 19,55
O Globo em 2 Minutos — 20,00 Irmãos Cora-
gem — 20,35 Dercy de Verdade — 21,55 O
Globo em 2 Minutos — 22,00 Verão Vermelho
22,55 — O Globo em 2 Minptos — 23,00 Sessão
das Dez — 24,00 Sessão da Meia-Noite. .

CANAL 7 
11.30 Abertura — 11,35 Seriado — 12.00 Cine
Tigrinho — 15.00 Sessão das Três — 16,40 Dis-
ros Voadores — 16,50 Mappin Movietone --
17,00 Daniel Boone — 18,00 Rin-Tin-Tin —
18,25 Jcannic é um gênio — líi.OO Os Três Pa-
tetas — 19.15 As Pupilas do Senhor Reitor -
20,20 Dia D — 22,0o Mappin Movietone e o
Homem do Tempo — 22,30 Guerra é Guerra
— 24,00 A Copa está na mesa.

CANAL 11 
18.00 Clarice Amaral em Desfile — 10.00 Fór-
ça Jovem — 20,00 Gazeta nos Esportes —
20,20 Tolc-jornal — 20.40 Saudc Prioridade
— 21,40 Homens em Ação — 22.40 Caixa
Forte — 22.50 O Mundo que nos Cerca.

CANAL 13

CANAL 9
12,00 Carrossel dos Bairros — 12,30 Comedia
— 13,00 Mulher 70 — 13,30 Seriados — 18.30
Desenhos — 19,00 Europa 70 — 20.00 Mais
forte que o ódio — 21,30 Hélio de Araújo e
sua peneira — 22,05 Missão Impossível —
23,05 — Copa do Mundo.

lívoo Pp«9teiT)nó — 12""i T^iiiares do ?""-;-
r:- — l**!) O UU!'"'> "¦'"' Mi'lnp"õ« -- '' n'i
Xcnia e Você — 15.30 Comnnd^"iie Anolo —
17,30 A Jovem Centenária — 18.00 Daktari -
19,00 David Còpperfield - 19.3o Titulares da
Noticia - 20.00 Agente 86 - 20,3(1 Dr. Kilda-
re — 21.00 Cinema Especial —22.30 T. Cacil-
da Becker - 23,15 Copa do Mundo - 21,00 Os
Intocáveis — 01,00 Shannon.

m

vamos ao teatro

ÉPREFEnURI 111.1
DO MUNICÍPIO II11
DE SÍ0 PAULO 1111

.SECRETARIA Ural \ 1
I)E EDUCAÇÃO -QM1 l I
E CULTURA TSftl 1 1

DEPARTAMENTO IHl 1 IDE CULTURA llll \

TEATRO MUNICIPAL
Qiiinla-rclra, 6 de «gosto, às 21 Iiorai.

RECITAL DE OIIGAO
A. VIVALDI _ fÂngelo Camin)Concerto em si menor
II. PURCELL

Entrada, Higaudon e Marcha
J. S. BACH

Largo da Sonata n. VPrelúdio c lupa cm lá menorF. MENDELSSOHN
Sonata n. 3 cm lá maior

CÉSAR FRANK
Coral cm si menor

A. NEPOMUCENO
A Prece

L. VIERNE
Schcivo da II Sinfonia

J. LANGLAIS
Cliant de Joie

Orsanlsta; nu.o ÂNGELO CAMIN 9
IiiRicssoi á venda nas bilheterias dos Ri'Teatros: Municipal. Paulo Elró, Ar- IkIhnr Azevedo e João Caetano. M

Psiii... Aquele Abraço
ds J. SAMPAIO e A RABBATH

COM AS BOAS DO RABBATH:
.Mailcnc Gonçalves - Nilzc Briono - TurI

Caster - Mara Rocha - Yone . Katia - Janete
Soares.

E AS FERAS DO NATAL:
VAVA - GAMBOA - Paulo Job. Str!p-te«»s!
Nadia - Amazonas - Cilene — Kite Ever

Carlinha - July Cristi - Renata e
UM FABULOSO ELENCO.

Atração — Diretamente de Toklo — Trarestl
Diár. 2P.1.1 e 22.15 horas.

5.a. SÁBADO E DOMINGO — VESPLRAL
ÀS 16 HORAS — PREÇOS POPULARES

(Impróprio 18 anos)

TEATRO NATAL
Praça Jullo Mesquita, 73 — Fone: 35-3377

(Ar condicionado perlelto)

ESTRÉIA DIA 11 -ESGOTADA

SSL MÜRTINH0 JAYME
MENDONÇA,c BARCELL0S

K\)kS DE LIMAmm
deÀRTHUR MILLER 9
Direção e"Tradução" de Luis de t i m a

TEATRO MARIA DELLÃ COSTA
Rua rAI.1I, 76 — Fone: 256-3115

GONÇALVES
num espetáculo diferente

SEPULCRO PARA CASAL
DE AC.CARVALHO

TEATRO OLÍMPIA'
R.RUI BARBOSA. 2G6

TEL: 33-5322
BREVE]

TEATRO ITÁLIA
Temporada Oficial de 1970 - Empreii Tlfglanlapresenta com a colaboração da Preíelturi Muni-cipal de São Paulo — Secretaria da Educação

e Departamento de Cultura
Companhia Italiana de Comédias

TEATRO STABILE
SAN BABILA Dl MILANO

Hoje, 2.a íeira, 3 de Agosto, 21 horas
4.a (Ultima) Assinatura

IL SEDUTTORE
de Diego Fabbrl

< Ingressos à venda: Poltrona: CrS 25.00
Amanhã. 3.a feira, 4 de Agosto, 21 horas

Recita Extraordinária — Despedida
RITRATTO Dl MADONNA

de Tennessee Williams
K

MEG PER GLI AMICI
de Sérgio Velltti

Ingressos à venda: Poltrona: Cr$ 20,00

Inezifa Barroso e Hilfon Viana
ESTARÃO HOJE EM

BEBEDOURO
COM"MUSICA E POESIA

00 BRASIL"
Espetáculo no Bebedouro Club sob o pa-troclnio do Governo Abreu Sodré, Secreta-

ria de Cultura, Esporte e Turismo e Conse-
lho Estadual de Literatura, com o apoio do
poeta Pericles Eugênio da Silva Ramos.

TEATRO GAZETA
APRfSINIA i

BRASILEIRO,
PROFISSÃO: *
ESPERANÇA

DE PAULO PONTES r> >;]
. COM i

MARIA BETHÂNIA
ÍTALO ROSSI

TERRA TRIO
UM JHOW Dl '

BIBI FERREIRA ¦
AV. PAULISTA, 900 *£*, ?&

IMi 287-4322 . 35-5151 ÍT"4 '

ESTRÉIA 6 DE AGOSTO

«ESSES HOMENS TRAIDORES.
E SEUS GALHOS MARAVILHOSa1:»
TÉATRQ DA$

avenida Sâo JoãorWá^^íÔffi

rc

&
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3
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COM .IAIRO ARCO E ELEXA l-
TERESA DE ALMEIDA

AMANHA AS 11 HORAS

TEATRO CACILDA BECKER
Av. RrlRádcIro l.uis Anionio. W

Trl?.: I13-95Í7 c 32-0363

A.'&» A>TATfTT\• ™" AS 21 K3.
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f'"a lanterna''
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CECILE AUBRY, atriz francesa, cujo verdadeiro nome
é Anne-José Bénard, nasceu em Paris a 3 de agosto de 1929.
Estudou dança no conservatório de Paris e mais tarde de-
clamação com Rinè Sivwn. Teve um inicio obscuro no ei-
nema com "Uma noite no Tabarin" (1947), de Charles La-
7/ms, protagonizou "Mamou" (1948), de Henri Georges Ciou-
zot, que lhe valeu o prêmio de interpretação no Festiual de
Veneza. Contratada por Hollywood, protagonizou "A Rosa
Negra" (1949), de Henry Hathaway. Por não se encaixar na
industria cinematográfica norte-americana, regressou a £11-
ropa, onde interpretou vários filmes entre os quais desta-
cam-se: "Barza Azul" (1952), de Christian-Jaque; "Piovuto
dei cielo" (1953), de Leonardo de Mitri, t "A ironia do di-
nheiro" (1954), de Edgar JVeuille. Abandonou o cinema ai-
gttm tempo depois. Sua personalidade constituiu um imedia-
to precedente dos atuais tipos de ingênua perversa. De-
pois de um longo período na obscuridade, Ceciie Aubry res-
surgiu no noticiário artístico (1963) como escritora de liuros
e peças infantis para TV.

aries

De 21 de março
a 20 de abril

Sua disposição corajo-
sa deverá atuar em
seu beneficio hoje, em
todos os sentidos. Uma
nova aurora brilhará
em sua mente desper-
tando-o para uma vi-
da mais produtiva.

leão

De 22 de julho
a 22 de agosto

Não será um dia mui-
to indicado às viagens,
porém o beneficiará em
muitas coisas e resolu-
ções que tomar ou de-
cidir. Evite a pressa.

touro

De 21 de abril
a 20 de maio

Seus negócios corriquei-
ros estarão em perfeita
ordem e os sócios mais
agradáveis e acessíveis.
Dia favorável para lidar
com parentes e vizinhos.

virgem

Sagitário

De 22 de novembro
a 21 de dezembro

Seus negocias ou traba-
lhos poderão ser Inter-
rompidos por um lapso
qualquer, se não con-
centrar mais as suas
atenções no que fizer.
Êxito no amor.

De 23 de agosto
a 22 de setembro

Segunda-feira excelente
para trabalhos cm equi-
pe, especialmente sen-
do você o lider ou chefe
de operações. Assuntos
conjugais ser-lhe-ão pro-
picios.

gêmeos

De 21 de maio
a 20 de junho

Pessoas nascida: em sig-
nos harmônicos com o
seu, especialmente Gê-
meos e Aquário, mostrar-
se-ão bem dispostos a
colaborar com as inicia-
Uvas que tem em mente.

libra

câncer

De 21 de '/Uho
a 21 de julho

Controlando seus senti-
mentos, este será um dia
positivo no que diz res-
peito aos seus projetos
criativos, pois poderão

ser desenvolvidos com
bastante eficácia.

escorpião

capricórnio

De 22 de dezembro
a 20 de janeiro

Seja atencioso, pois
qualquer descuido pode-
rá dar margem a erros
dificilmente reparáveis.
Não permita que a ima-
ginação excessiva o tome
menos prático na vida
real.

De 23 de setembro
a 22 de outubro

Esta segunda-feira será
um dia mais ou menos
calmo para você. Cuide
da rotina e deixe as
ações mais ousadas para
amanhã. Boas chances
amorosas.

aquário

De 21 de Janeiro
a 19 de fevereiro

O senso de otimismo
contribuirá eficazmente
pelo seu sucesso, nesta
segunda-feira. Aja com
dinamismo. A leUcirt-^e
espiritual estará pre-
sente.

notas de arte
quirino da silva

agostiulio josé da mola
Se percorrermos a galeria dos nossos pin-

tores que ficaram para trás, muito para trás,
encontrar-nos-emos com Agostinho José da Mota.
Natural da cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro, onde nasceu a 18 de junho de 1824.
Em 1837, Agostinho matriculou-se na então Im-
perial Academia de Belas Artes.

Em 1850 obteve o Prêmio de Viagem à Eu-
ropa, em Roma, onde fixou residência, reco-
lheu ensinamentos artísticos do pintor francês
Benouvilli que se encontrava radicado naquela
cidade.

O pintor José Maria dos Reis Júnior, no
livro de sua autoria intitulado, "Historia da
Pintura no Brasil", referindo-se a Agostinho
da Mota, diz:"Matriculou-se na Academia, em 1837,
Agostinho José da Mota, natural do Rio de
Janeiro, onde nasceu aos 18 de junho de 1824
e onde faleceu em 21 de agosto de 1878.

Em 1850 obteve o prêmio de viagem, se-
guindo para Roma e estudando com Benou-
ville, pintor francês ali radicado.

Agostinho da Mota íoi pintor consciencio-
so, de aguda observação. Abordou a nossa pai-
sagem com objetividade. A "Fabrica do Barão
Capanema" é uma pequena tela onde se afir-
mam as qualidades do seu temperamento. O
"Estudo de Cabeça" é uma indicação das suas
possibilidades técnicas e denota muita finura
em surpreender a expressão.

Não produziu muito: "Inteligente, porém
inativo, quase preguiçoso. O Museu de Nápo-
les possui quadros seus.

Foi também professor de paisagem na
Academia".

MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO
DE JANEIRO

•De acordo com o que foi anteriormente di-
vulgado, "Carlos Scliar — 30 anos de pintura-*
é a exposição de grande destaque que o Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro estará
apresentando de 15 de setembro a 30 de outu-
bro, do corrente.

A organização da mostra obedecerá a um

critério de apresentação didática das diversas
fases, temas e técnicas observáveis ao longo de
30 anos de trabalho.

Pretende-se desta forma além de tornar sua
obra conhecida em sua globalidade, fazer com
que esta exposição seja um meio de aprendi-
zado da arte, através das formas com que o ar-
tista aprende, transmite e revela o mundo. Pai-
néis fotográficos ampliados, de levantamento
iconográfico (cenas de "atelier", esboços, mé-
todos de trabalho) completarão este propósito
didático".

mjm 1
á__^~jC^
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Desenho de Silva Neves.

De 23 de outubro
a 21 de novembro

Or, amigos poderão es-
tar prestatlvos, mas é
bom evitar negócios com
eles hoje. Por outro la-
do, aproveite as boas
Idéias da pessoa amada.

peixes

De 20 de fevereiro
a 20 de março

Talvez haja alguma difi-
culdade ao tomar deci-
soes importantes. Você
deverá ser mais prático
e incisivo no trabalho,
para tirar o máximo
proveito,

cruzadas
PROBLEMA N.° 572

t 2 l * 5 *__________?_
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HORIZONTAIS: *

— Gruta pequena, toca. Pôr em cima.
— Departamento e rio do Peru. Cachaça

de mau gosto. 3 — Animal que tem a cara
assinalada de listras ou malhas brancas
(plu.). 4 — Personalidade-Contração. 5 —
Símbolo da prata. Forma que assume o pre-
fixo in antes de B ou P. Simbolo do
rutenio. Simbolo do actinio. 7 — Aquilo
que apareceu. 8 — Sigla da Força Aérea
Inglesa. Sofrimento. 9 — Armação de óculos
(plu.). Galho.

VERTICAIS:

1 — Alga filamentosa das águas doces.
Semblante. 2 — Casa de indígenas. Duas
coisas congêneres. 3 — 0 que escreve mui-
to bem. 4 — Simbolo do astatine. Cidade
da Caldeia. 5 — Antes de Cristo. (I — Pre-
posição. Iniciais do autor de Os Lusíadas.
7 — Pessoa que matou pai, mãe. 8 — Vazia.
Talento. 9 — Soldado sem graduação. Um
elemento do sangue.

RESULTADOS DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — 1 — Policarpo. 2 —
Amido, 3 — La — Amo — Li. 4 — Ira —
Set. 5 — Gelo — Tatu, G — Lio — Era.
7 __ Oa — Bis — Ar. 8 — Paria. 9 — Ame-
ricano.

VERTICAIS — 1 — Poliglota. 2 — Areia.
3 _ La — Alo — Pe. 4 — Ima — Bar. 5 —
Cimo — Siri. 6 — Ado — Sic. 7 — Ro —
Sae — Aa. 8 — Letra. 9 — Obituario.

•;•
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$«£ J, sábados 20
igos.lÔ- e-2í: horas

IRLANDO SILVA, o sempre eterno Cantor da»
[iiltiuf.es'* vai começar hoje a dominar a _on_

,EStc (Ia Capital, na temporada que concordou rea-
zar na "Bolle Clndercla", um espaçoso es abe-
leimento da Rua da Moóca. A foto, foi colhida
m nossa redação, na última visita que nos f«
irlanilo Silva, Ele poderá ser a próxima grande
lra.;ão do "Captaln's Bar", segundo fomos Inior-
lados.

*
. "JOGRAL" continua a ser o grande fenômeno
ue o cantor e compositor Luiz Carlos Paraná criou
m São Paulo. Nesta caso, onde a apresentação ae
iais de duas dezenas de músicos e cantores e obri-
atória todas as noites, e por isso detentora da
ielhor e mais variada música, a superlotação e
Disa multo natural e corriqueira.

SOPA 

DE CEBOLAS, è o último e delicioso lan-
intento da cozinha da "A Tasca". So o leitor ainda
5o a experimentou, não sabe o que está per-
endo. Vale a pena.

IMXEÍ
ÜÜE

«ti-
mm

BOITE í RESTAURANTE
O melhor para os seus
melhores momentos. Mu-
sic» em "tape" com lan-
çamentos Inéditos. Lutes,
muitai luzes.

"Show": Claudete Soares e Pedrlnho Mattar.
Rua Afonso Brás, 504 — Telefone: 81-9910

"O BECO"
Rua Bela Cintra, SOS - Fones: 256-4538 e S56-544»

Espetaculares "mlnl-lltows" ds ABELARDO FIGUEIREDO
com: OINA LE FEU, YOKO, LOURDES SILVA, OU1R-
LEKE, MAR1LENE PAIVA, ANA MARIA PEREIRA,
MYRIAN, FÁBIO. OAQUINIIO, ELLEN B LAN O O e
CRISTIANO. Cantando: MARLENE MARQUES • DJAL-
MA DIAS Tocando para dançar: "SOM BECO" • *EOM
MODULO-4".

CO E FLEXA t
; ALMEIDA
i 21 HORAS

SLDA BECKE*
,uls .Sntonio, 91Í
!7 c 32-0263

interna
jica'Wa|
MOS

22 e G. rrea»c'
574? - E*t. 50*

SATYRICON
RU.\ NESTOR PESTANA, 255. DIREÇÃO DE DIANA. Nos
DU8 ÚTEIS, das 16 horas em diante. Aos sábados, oo-
nungos a feriados, depois das 22 hora.1;. De quinta-íeJra a
domingo, o cantor NAZARIO à irente de animadlaslma"Mi de samba". De segunda a sábado, "show" eom os

os travestis "Les Gtrls".

GOLDEN DRAGON
Shopping center Iguateml (ult. pavimento) - tel. JM-5262

Restaurante chinês. Pratos e decorações
típicos. Coilnha Internacional. Unlco na
América Latina. Quatro "Mestrea-Oucti"

diretamente de HONG-KONG.

Chopp
ANTARCTICA
A

A £AK "U^r«nt churrascaria"" Via 
Anchleta, 1.S0I

— São Paulo. Especialidades
em Churrasco na brasa, Ga-
teto à gaúcha, Lombo no
espeto. Lingüiça na brasa,
Rãs e Codornas Decoração
típica. Jantares-muslcados t6-

das as noites, abrilhantados pelos cantores OSMAR
VIEIRA • LUIZ GOMES. Produtos ANTARCTICA.

ABRIL EM PORTUGAL
R. CAIO PRADO, «7 — FONE: S.í«-S168
"Showa" diários eom CECÍLIA CARDOSO,
Marta José Vllar, Manuel Tavelra, Dino
Meira, Trio Manuel Marques, Rancho
Folclórico Lusitano. Na tela: "Aspectos
de Portugal" (ar condicionado perfeito).
Aperltivos na 'Adega d'el Rei" a partir
das 18 horas. Linha completa ds produtos

ANTARCTICA
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Churr. e Pizz. NURIMAR
— FRANGO ASSADO

©'A - 
PIZZAS

, - CHURRASCOS
/W-TA "• Trajam», 89, tel. 62-5683 • Lapa
(mm chopp

[ANTARCTICA

OJogtal

«STE - O CONJUNTO "CARIBE 80M-4", ¦ grande
retaguarda musical do "CAPTAIN'S BAR", file
está presente todas as noites para enviar aos ha-'
bitués • hóspedes do Hotel "Comodoro", que vão
bebericar "drlnks" no "CaptalnV, a mensagem
que todos gostam de ouvir e admirar. Desde o
reinicio do funcionamento desta casa na Duque de
Caxias, foi sempre o "Carlos Som-4" a atração qus
mais se destacou até agora.

FRANCISCO JOSÉ", Adclia Pedrosa, Dlno Melra, um"trio" de guitarras • violão, e o organista Juarez
Santana, encarregam-se de proporcionar todas as
noites, para as famílias que vao jantar na Adega"Lisboa Antiga", uma noitada de muita musica
portuguesa e internacional. Não perca, tá!

A CHURRASCARIA "A CARROÇA", fervilhou de
gente no último final de «emana. Este endereço da
Via Anchleta, mostrou-se, na sexta-feira à noite e
no sábado, durante o almoço, da forma como gos-
tariamos de encontrar todas as casas de pasto, isto
é, lotadas I

"O JARDIM
DOS

NAMORADOS"

Rua Joaquim
Florlano, 82
(Italm-BIbi)

Drlnks-dançantes das 1» horas em diante.
Estacionamento interno.

(ssr^—
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LISBOA ANTIGA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 2S«

FONE: 239-3016
Apresenta o melhor 8HOW do Brasil,
cora o famoso FRANCISCO JOSÉ,
DINO MEIRA, ADELIA PEDROSA. Ao
órg&o, com o proíessor JUAHEZ SAN-
TANA < o conjunto dt sulUrru de
ALIPIO E OUERRA.

BOITE LA LICORNE
RUA MAJOR SERTORIO, «61

Um estabelecimento de diversão à altura de uma
nova SSo Paulo. Para dançar, dois espetaculares
conjuntos • ainda um mundo de outras atrações.

Restaurante e Churrascaria
das Colônias Ltda.

Chopps — Pistas todas as noites. Serviços i "La Carte".
Frango eom Polenta, Cabritos. Leltío, Coelhos, em
Qualquer especialidade. AV. ÁLVARO GUIMARÃES, 63.
KM li — VIA ANCHIETA - FONE: 43-3J7» - SAO

BERNARDO DO CAMPO.

CASA AMARELA-DRINKS
Dlreçío da JOÃO VENTURA. Daa 11 horas em diante,
música tradicional, «o vivo, com REGIONAL e muito*
cantores brasileiros. RUA AURORA, 781 (esquina Vieira

da Carvalho) — Fone: 34-4470.

W^r USOT-l¦ POMPEIA. MflfSI fl ¦¦

^^fe> corlnha Italiana, mru'is! _jA
^^^i, Dlzzas « outras especialidade? ^^M
Wj^ » muqueca ^H
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Bar c Restaurante Dançante
Av Angélica, 2.66J - sobreloja — tsq. ti Pau-

lista. Fone: 256-9786.
Os grandes • os últimos lançamentos da musica
tacionai e internacional em "tape". Esp. FRAÍ.-
GO e FI1ET "A TASCA". Amblent» alegr» •
confortável Das 16 horas em diante.

CAPTAIN'S BAR
HOTl'L COMODORO

AV DUQUE CE CV«AS, 625 - FONE: 330-1311. Dçp
secunda a jábado. dae U as 3 nona, um bom drinK
rom n-uslca do "CARIOE SOM-4; com a¦ eantort, Inler-
nacional MIRIAN ARNON • NA7.AR10 CORDEIRO.
Durante esta aemana. "lho»" «" ^JfJÍJS» _~
DRIOUES. Aos sábados SUPERSÔNICA FEIJOADA com
musica a atraçò.a.

ií ¥í

A "S.I.C.A.M." APAGOU SUAS 10 PRIMEIRAS
VEILNHAS, nas pessoas d* seus diretores (foto) •
de Inúmeros convidados alastres. Ao coquetel ofe-
recldo pela diretoria da Seeiedade Independente do
Compositores e Autores Musicais, no "Jardim do
Inverno Fasano", compareceu a figura simpática do
futuro governador dos paulistas, senhor Laudo
Natel, que se fazia acompanhar do Jornalista J.
Terelra e do deputado Archimedes hamoglla. Pre-
sentes também vários cantores, músicos e composi-
tores. Homens de imprensa, de rádio e televisão,
bem como vários colunistas de jornais da Capital,
prestigiaram o acontecimento.

4;
CACO VELHO ( uma porção de cantores da mais
popular música brasileira, estarão logo mais se
apresentando ao vivo no "Pocket-Show", uma
espetacular casa noturna da Rua Afonso Brás.

4»

A "SAUDOSA MALOCA", também conhecida como
a "residência do samba", estará "fervendo", logo
mais à noite, com a apresentação de seus músicos •
cantores, na mais animada "roda de samba".

li HARÉM a

Pepito's Night Club
AVENDA 9 D EJULHO, 152 — FONE: 360266— Direção de PEPITO ORIOLA. Durante toda

a noite musica para dançar com os conjuntos"GINO-SOM" com a cantora Amellnha • "UNI-
VERSON 99". Todos os dias a partir das 17 ho-
ras. Estacionamento próprio ao lado.

"UMA BIIATT IDEALIZADA NO ORIENTE PARA O
BEM-ESTAR DO PAULISTANO". Rua Pedroso. «0 —
I.lberdnde — Pone: a7S-3«0. Para ouvir e dançar, dois
exi:elent« conluntos sob a dlrtçào do TERCIO • KA-
MIMVRA. Kole t \odas sa iioltes "ahows" «om • cantor
CARLOS OONZAOA.

OS VIKINGS
RUA NESTOI» PESTANA, 189. (Com
estacionamento rratls). Pone: 238-6330.
A famosa Oilera Vlaint, com mala da
GO pratos diferentes. No almoço, AME-
RICO PEREIRA ao plano. Jsntar-dan-
cante, com "BAMBA SOM". Domlnjo:
aí almoço: sejunda-felra ao Jantar.

SAUDOSA MALOCA
ura mino »t -r.XTiit. 114 ,

"RODA DE SAMBA" TODAS AS NOITES tom DEMO-
NIOS DA GAROA, DORA tOPES, TRIO FLUMINENSE,
TONY, MARTINS, MAURO (Pandelrlsta) • LEANDRO
(cantor). Esp.: Flzsa na Frljldalra, rachado tos domlnt-.

Restaurante e
Churrascaria Barril

CHOPPS. PIZZAS E MASSAS EM OERAL. .ABERTO
DIA E NOITE. R. MARTINS, SOO - VILA PAUL1CEIA

(S. BERNARDO DO CAMPO)

CANTINA DONA ROSA
Especialidades era Laianha. Canelones, Ra-
vloli, Capeletls. Aos aábados, feijoada.,
janlar-dançante. Diariamente, reserva do

mesas pelo telefone: 81-1049. Serviço da
buffet. Avenida Adolfo Pinheiro. 2.670

ANTARCTICA
/cwt\

/imici;:»)

Churrascaria PORTEIRA
Sistema Rodlslo. Churrascaria. Aberto par»

almoço e lantar ali a» 3 d» madrugada.
Phí-íróund A V EN I D A WASHINGTON

LUIZ, í.971 (em frente ao Aeroporto d»
Congonhas).

ANTARCTICA
/0Bf\
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i páreo da eioíiiriia
1.° REVICEMA

"Ganhou tão bem, que
estou esperando repeti-
ção". E' a fé do Oli No-
bre que acampanhamos.
Dupla boa é essa com
Belina, que corre muito
mais na areia. Mas, Co-
queira e Zaipan também
estarão lá.

2.° FIORINO
"E' a minha melhor

montaria da semana e
espero ganhar". São pa-
lavras de Gilberto Amo-
rim. um aprendiz em
evidência, que ganhou
com Ediana no sábado.
Japeri também é objeto
cie muita fé do Nobre.

Observem Polo Amazo-
nas, melhor que a lur-
iria, reaparecendo de
um ano e meio.

2 ° r. 5 j o t p c

"Só perde, se perder,
para a Myrtes". Isso é
o que pensa Oli Nobre,
seu jóquei. A ordem e
segui-lo. Estrofe ganhou
muilo fácil ha estréia.
lndira tem muita chan-
ce também.

4.° OFF CHANCE
"Agora está no seu

melhor estado o conto
com sua reprise", decla-
ra João Godoy, que já

viu Que Fala ganhar no
domingo. Também gos-
támos de Off Chance. A
diferença é La Citmol.
Alce também pode che-
gar.

5.° JERUSA
"Agora é difícil per-

dar". E' a confiança do
Enrique Araya, que con-
linua sendo atração pa-
ra os nossos turfistas.
Apesar dos fil quilos
.lerusa lem mais possi-
biiidades que as outras,
de que escolhemos Oan-
dra para a dupla, mui-
to embora Jibóia e Pa-
t.issorie possam atrápa-
lhá-la,

6.° SURUMBY
Agora parece que

chegou a sua vez. Nova-
mente em 1.200 e numa
baliza boa. vão ter que
rebolar para impedir
sua vitória. A dupla ló-
gica é a 14 com Evilla-
ge, mas On The River e
l.ux lambem poderão
chegar.

T.° NIDRO
"E' a minha melhor

montaria da noturna.
Conto ganhar". Quem o
diz é o lider, Albênzio
Barroso. Adiamos Niclro
a pule mais certa da
reunião. Duplinha boa é
essa com o Rcyk Ja-
wik, pois o Nobre acha
que só perde para Niclro.

Hoje — Programa — Retrospectos — Informes

Jonuci Tratadores llüina colocação Ultimo tempo Possibilidades

l.o PAREÔ — PRÊMIO "BRIGANÜINE" — AS 20 HORAS — Õí-S (i.OOO.Oíl — DISTANCIA 1.I00 M — P. AR. VAR.
1—1 Belinn
2—2 Coquoira
.'1—'.'. Dona Míca
¦1—1 Hevicema
5—3 Zaipan

A. F. Correia
S. Ferreira
L. Cavalheiro
O. Nobre
A. Barroso

W. G. Tosia
CL. Sallcs
N. Portella
C. Amarunte
W. Xavier

5.o( 7) Brlgandinc, Dramb, 11,400
l.oilO) D.R.Verdc. Trefilnda11.000
l.o( !)l Joseflnnl Titaya
l.o( 81 Xlabay, Irenca
C.oi (ii Tikana, Lamúch

1.400
1.200
1.2(10

GL -
GP -
AL -
AL -
AP -

ri.vsi
1!02'J2
nir
ri.vs
i'ití-i!

Nossp palpite: BELINA
2.ÕTPÃREO — PrFmIÕ"

Em turma camarada. Força.
Ligeiro. Vai liguiar.
Subiu cie lurma. Difícil.
Pode repelir a ultima.
Trabalhou para vencer.

Melhor azar: ICEVICEMA
•-PARTIMONT"

I '

; i

l—l Fiorlno í)7 G. Amorim vv. Marracmi l.oi m
2—2 Japeri 58 O. Nobre A. Molinn l.o( 9)
I!—?• P. Amazonas 58 E. M, Bueno N. Portella l.oi 7)
¦1—! Tanhauscr 58 .1. Mi Amorim G. Enriques 4.o( B)
5—5 Vanadio 58 Não correrá jP. Polidoro 5.o( Gl

Eplgfafo; Halcyone n.HOfl
Durlile, El índio jl.HOI)
Al Racliid. II. Power. 1.800
Epigrnfo. Fiorlno 11.300
Epigrafo, Florino 11.300

Diferença: PORTO AMAZONAS

piferçnça; ZAIPAN
ÀS 20,35 HOR AS--77 Crji ^00,00,;— DISTANCIA ^.200 AI— P."~ARrVAR.

Candidato do retrospecto.
Pode repetir a ultima.
Volin em turma camarada.
Chegou perto na ultima.
Não correrá.

NL 1'22"
NL 1'22"8
AL l'5li"7
NL V22"
NL 1'22"

Nosso palpite: FIOKIXO
.íõrpAREÕ — PRFMIÒ "ENCHANTUE'* - AS 21,10 HORAS~—"CrSl.OOO.oF-

7.01 8i Marilu, Oia , 11.200
l.o( Dl Oktoberfcst, Nilinha i 1.400
3,ol 8) Márlu, Oia 1.200
4.0I1H Quipóia, Q.Paradise 1.200
6.o( 7) Enchantée,, Bijin |1.B00

Diferença: 'MYRTES ~~~~~

Melhor azan TANIIAUSER
DISTANCIA 1.400 M 

'— 
P. to; VAR.

1—1 C. Linda
2—2 Estrofe
3—3 lndira
¦1—4 Myrtes
5—5 Oba Oba

L. Cavalheiro |N. Portella
O. Nobre E. Gosik

Barroso |R. Mesquita
E. Feijó
C. O. Cavale.

A.
E, Gonçalves
Não correrá

Nosso palpite: INDIltA
4.o' PAREÔ --, PRÊMIO- "DILLENE" - AS 21,45 HORAS — CrS .'i.OflO.OO —

AL 1'lü'1 O páreo ficou fraco. Viável.
NL l':i0"8 Pode repetir a ultima.AL 1'1S" Pegou turma fraca. Força.
GL I'1.V Bem no percurso. Inimiga.
NL 1'44'Ti Náo correrá.~iÜcíhor 

azariXARÁ, LINDA
DISTANCIA. 1.400 M — P. AR. VAR.

GL 1'28" T prova favorável. Foiça.NP rill"S; Não tardará a "nolachar".
NP 110"-S, Ultima não valeu. Inimiga.GU 1'28" Pode, repetir a ultima.
NP - rif»"8| Serve como pule alta,NP - 1'1B"8! Largou mal na derradeira.

Melhor azar: OFF CHANCE
5.0 PAREÔ — PRÊMIO •TAPIARÃ" — AS 22,20 HORAS — CrS 4i000;00 — DISTANCIA" 1.200 M — pTarTvAR.~nl

1—1 Alce 54
li—1! Cabrilha 5*1'.\—!t La Citmol 54
4—4 Oíf Chance 55' 5—5 Vakanz 55
fi-G V. Vecchia 50
Nosso palpite: AI.Cl:

51 ,f. Almeida IN. Rr.phael
.1. G. Costa N. Portella

li L. Vieira M, Slgnòrelll
11 A. Oliveira F. J." Godoy

j .1. Mendes |E. Feijó
11 L. C. Mendes |E. Gosik

5.o(lli Dillene. Nainai 11.400
j D.ol 7) Bromclinha, G. Star 1,200

fl.o( 7) Bromclinha. G. Star 1.200
l.o( !)) Idésia, A. Negra 1.400
4.o< 7) Bromclinha, G. Starl 1.200
7.0( 7) Bromclinlia, G. Starl 1.200
Diferença: .tA"«.CITMOL

1—1 Oandra 49 3 , J. Fernandes |A. Andrelta
2—2 Hisca II 48 7 . O. Silva R. '.'rbina
3—3 Jerusa 01 tí i E. Araya IO. Uiloa" Jolly Girl 53 0 í U. Bueno A. Molina
4—1 Jibóia 57 10 | J. M. Amorim W. Garcia" Patisscrle 52 s , A. Barroso jw. Gart-ia
5—5 Assanhada 51 5 I J. Mendes |J. B. Ivo" Olrama 52 l! L. C. Mendes jS. Garcia
6-fi Favonia 50 I j R. Pinheiro N. Portella" Heeatéla -';. 55 21 E. M. Bueno IN. Porlella
Nosso palpite: JERUSA

loi si Onamour, Assanha. 11,400
8.o(13i D. Zola, Elke i 1.400
?oi 6) Hecaléia, Bi-Campeã 1.200
8.o( ül Mandala, Jarabla 1.400
4.o( 6) Hecatíia, Ei-Campcá11.200
3.o( 7| B. Spot. Miolon 1.200
8.o(12i Qucla.*, Pollyana! 1.41)1)
l.oi 81 Itaituba, Upiarâ 1.400
3.0(13) Kanlo. Gogarly 1.400
l.o( 61 Bi-Campeá. Jeiiisa ll.200

Diferença:' FATISSÉRIE

1'28"8 Trabalhou para vencer.
GU 1'28"4 Volta em lurma reforçada.
NP 1'I5'' Vai á reabilitação. Força.
AL 1'28"2 Olimo reforço para Jerusa
NP 1'15" S de reforço. Anda bem.
NP l'l(i"8 Terá prova favorável.
GL 1'25"5 Rende mais na areia. Rival.
AP 1'30" Inferior a companheira.
NL 1'29"D Correu b em turma fraca.'
NP 1'15" Poderá repelir a ultima.

Melhor azari IÍÈCATEIÃ
6.0 PAREÔ — PRÊMIO ¦ ^niIAL" — AS 22,55 HORAS — CrS 4.0U0.OO — DISTANCIA 1.200M — P. Ar7\'AR.-

57 10
57
57
57
53
57

1—1 Evillage
2—2 Lux
3—3 Quilancc
4—4 Surumby
Z—5 Vlracopo
0—0 Zaaalole
7—7 Walnut

8 Ergonte
8- 9 O. the River 51

10 "ingiiinat. 55
Kosso palpitai I.UX
7.0 PAÜÉO -
r^TFarf.-rellõ~
2—2 Galeto
3—3 Nidro
4—4 Pinla Cara
5—5 Vinco
B—0 Paddock" R. Jawik

7 ! A- B: I M, Sigmoretti 2.o(10) Cyrdhal, Elcvcur
G. Mas iO. Ullo.i 2..1H01 E. Wind. Orvleto8! A. Ma, o |P. Nlckcl O.ollül E. Wind, Lux5|R. Diniz C. L. Salles 5.0(10) Cyrdhal. Evillage3 0. Nobre -. Ainarantc 8.OU0) E. Wind. Vuú9 .1. Almeida . Gusso 8.o( 1») Oleur. F. Rnval2 E. Amorim Cabral 4.0(101 Cyrdhal, EvillageA. Azevedo Campozani C.o( 7|. lialkai, Peléco1 A. Oliveira F /. Garcia l.o( 9) Tapajós, BeniB L. C. Mendes IA. .1. Martins

11.30.1 NL 1'22',1
1.000 GL 58"9

11.000 GL 58"9
1.300 -.NL l'22"í

'1.000 GL 5S"9
11.400 AL 1'29"5
1.300.- NL l'22''l
1.200 NL IMG"
1 200 NL 1M5"9

Diferença: EVILLAGE

Atuou bem na noturna. *
Ligeiro c anda bem. Rival.
Vai' render muito mais.
Melhor baliza agora. Olho!
Há melhores na carreira.
Só para placês.
Não passa de azar.
Estréia foi fraca. Difícil.
Agora a t| é. outra. Azai.
Correu 5a em Campinas.

MeIhor~ãzar: WALNUT
PREaiTQ .«CARM1M;.\ — AS.23,30" HORAS — CrS 3.000,00 — DISTANCIA 1.600 M — P. AR.' VAR.

A. Oliveira F.
A. F. Correia
A. Barroso
J. C. Ávila
U. Bueno
H. Akiyoshl
O. Nobre

R. Mesquita
F. V. Navarro
E. Feijó
F. Dávila
M. Signo.etti
C. Amara r,te
C. Amarante

G.o( 8i Nukaj-.ilo. M.DIIemai 1.400

Nosso palpita; NIDRO

2oi Bi Lenheiro, Aruja
5.o( 9) Peruailie, Ogimbo
S.oilO) Xllofono. Vidor
l.oi 10> Ogimbo, Oleiro
7.od2) Carmim. Pren.lador
4.o( Bi Draft. Detetive B

Diferença i fI>INTÀ"'CABÀ

1.7C0
1.200
1.300
1.B00
1.300
1.400

NL
NL
AL
NM
NL
NL
AP

l"-'9 "9
1*55*'
rifi"
r:3"
1'44"6
1'23''2
rio'"9

Volla em turma reforçada.
Correu bem em Campinas]
Pegou lurma fraca. Força.
Gosla da dislancia. Rival.
Poderá repetir a ultima.
A lurma é m| fraca. Rival.
Otlmo reforço p! Paddock.

Melhor aiar: PADDOCK

i

—tmH
... r*

viziaiie e
cfuartier latiu na
tarde mais gloriosa
da criação nacional

,r

A criação nacional
engalanou-se, domingo,
no Hipódromo Brasilei-
ro, com duas vitórias
que se tornarão ines-
queciveis liara os nos-
sos turfistas. Viziane,
em estilo de craque, ga-
nhou o Grande Prêmio
Brasil. Quartier Latiu,
confirmando a superio-
ridade revelada em dois
Grandes Prêmios duraií-
te a festa do "S.P.", vol-
tou a esmagar os adver-
sários na milha.

E tudo, por conta de
uma conduta preciosa
de Luís Rigoni, o vete-
ráno freio que com di-
recão digna de sua vito-
riosã carreira assegurou
a permanência em nos-
so País dos 1TÜ mil
cruzeiros, 120 do Brasil
e 50 cia milha.

A reação do publico
carioca íoi o refle'xo do
entusiasmo de que se
tornou possuído. Não se
conteve, e tributou às
duas extraordinárias
conquistas a ovação que
se Jazia necessária, pa-

ra coroar a exaltação
da criação nacional.

Rigoni não pòde_ es-
conder a sua emoção, e
disse-nos: "Foi um dos
maiores dias de minha
vida de jóquei. Os dois
principais páreos, numa
só tarde, são de causar
grande emoção. Eu sen-
lia que podia ganhar as
ciues. A realidade, ago-
ra, me emociona. Posso
àte rbandonar as chu-
teiras bem mais cedo do
que esperava. Estas vi-
lórias e a recepção do
meu publico merecem o
final da minha cariei-
ra". Isso serve para as-
siyialar quanto signiíi-
caiam para o veterano
freio as duas proezas.

Anísio Andrelta, o
treinador de Viziane,
fazia questão de expan-
ri ir a sua alegria: "Eu
Linha a certeza de que
no dia cm que Viziane
pegasse uma grama seca
os argentinos iriam ex-
perimentar o jugo da
sim força. Agora, va-
mos estudar a pr.igra-

inação de sua campa-
nha. Quem sabe se ele
não irá à Argentina, em
novembro, para o Carlos
Pelqgrihi?"

Náo era menor a emo-
ção de Joaquim Amorim
Filho ac se manifestar
sobre o triunfo de Quar-
tier Latin: "Fiquei um
pouco preocupado, por-
que os argentinos esta-
vam cenos de que iriam
à forra com Maltrato.
Mas, agora, que Quar-
tier Latir, demonstrou
mesmo não ler adversa-
rio na milha, vou pedir
no Barão para me auto-
rizar a inscrevê-lo na
milha internacional da
Argentina". Joaquim
sentia tanta emoção que
dizia' "Estou suando
frio e meu coração bate
como uni relógio ciésre-
guiado".

E não nos esqueça-
mos do segundo de
Jau no "Brasil". Foi
uma façanha tam-
bem. Suplantar Severus,
que trazia toda a espe-
rança de confirmação

dus argenliiios. não A
brincadeira. Isso o c|
ciência psra uma [.-(
paniia cie magniijj
ppi'Epceti>as,

Também nos devera
lembrar dr quartoy
gar de Elamiur, ban-
to significativo, ela J
chegou ?. causar a rf
saofio tiulecipada deJ
toria, e vue a? va|J
zou, mais uma y>]
através oc atuação H
piamente convincenti

Falemos, ainda, dod
tinido de CoporniquíJ
millia internacional.]
do terceiro cio Ta;::j
Todos esses resulta
fazem a gente alimsd
a convicção de que,';i
e Copernique serão;'
valos do futuro, q>!
sabe os substitutos:
atuais bambas ideri
cados em Viziane i
Qosrlier Latin.

E vi biênios cora j
criação nacional, na«
lezn de que ela gari
novamente o alento i
dispensável para nos
conquistas corno csai

fiiesia \er£ argentinos não levaram
1.0

3.0
4.0

Í.O
S.o
'J.o

l.o PAHKO — 1(100 METROS — PISTA — C.I,. — PRÊMIO —
CrS j.000.00. _ (REPÔTJBUCA DO l'KRL')

Carontá. J. 13. P;mliclo .... Tü 17 ÍOI 0,1S 11 2.510 0,94
Dasttir, O. Carüo.-o 57 12.216 0,26 12 3.049 0,77
Louvor, J. Machado 55 10.482 0,31 13 7.G65 0,30
Lnncciro. F. Eíteves 57 (Louvor) 14 9.S38 0.24
Amor Mio, F. Per. F.o .... 57 3.134 7.04 22 163 14.51
Orial. M. Santos 54 1.069 3.05 23 2-.025 1,16
Ouro Velho, C. Valgás .... 51 444 7,35 24 1.340 1,21
Happy Magriiíic, Cl. Meneses 57 2.629 1.24 33 1.33S 1.76
Puck,. J. Brizola 54 1.077 3,03 34 6.081 0.3R

44 700 3,37

X/C Jsn-ls — llif. - nilnuiia e vario? corpos — Tempo; rífl— \'enc. (71 O.õl — nun. (33) 1,1« — Placês (7) 0,80«(9)C;B
Mov. rio páreo CtS 161.697,00 Quá-Quá — M. C. 3 anos-í!
Xascci e Ho<lii —- Ppropr, - Stud S <ie Marvo — Treinaiior-(
Tourlhhõ — Criador — Harns Cotnnga,
B.o r.AREO — 2.20(1 MHXKOS — PISTJ — Al, — PRÊMIO-1

8,S(l0,0O. — ((OAIISS40 roOTil). D V li
\AC10NAi,

1.0

;l.o
4.0

48.752 35.309
N C. — II Major's

Dif. -> 3 4 de corpo e 3/4 de corpo — Tempo — 1'36" — Venc. (II
0,18 — Dupla (14) 0.24 — Placês — 1) 0.12 e (7) 0,14 — Mov. do oá-reo CrS 197.221..IO. Carontá — M. T. 4 anos — SP — Jour et Nuit III tClilrua — Propr. — Stud Maáliar — Treinador — José S. da Silva —
Criador — Haras "Morro Grande'.

2.0 PAREÔ — 2000 METROS — PóISTA — CiL. PRKMIO —
CrS 8.000.0(1. — (REPUBLICA DA ARGENTINA)

l.o Gauchlla Linda, O. Cardoso (i! 23.2S6 0.19 11 1.542 1912.0 llnc. A. Satltés  61 11.439 11,39 12 9.665 0 303,0 Irltin, J. Amestelly  58 3.114 1,43 13 6.389 0 4114.0 POa vista, H. Vasconcelos ., 58 11.739 0.38 1411.530 0.255.0 Imara, J. Eor.ia  55 951 4,70 22 ] 275 2'!26,0 liappy Castlc.j. Machado .. 52 9.1-14 6,49 24 .í'444, 0 547.0 Goody Caslle. J. Machado .. 52 9.014 0.49 24 5.444 o's4S.o Volnela, J. B. Paulielo  58 3.701 1,21 33 500 5929.0 Patética, J. C. Ávila  56 1.702 2,63 34 3.037 0,9510.0 Invitalion, F. Eslefes  58 1.526 2,93 44 1.333 2,22

Mácígílo, F. Estoves
Esíèlltor; .1. B. Paulielo
Màritòlado; P. Alves .
Nardslo, II. Vastíonilèlos

."..0 Ayacucho, A. .--anto? .
6.0 Cjuinquet, J. Santana.
7.o Lider. ,7. Machado ..
S.o Clarkiso. J. Aineirtellv
f.o Cassin, J. Balica 

lO.o Kegronl, A. Eoüno . .:i

i:j.560
33.554

9 720
,2 7 *i

4 6firl
CúCi

d 52
1 .825

i:i.S*t2

lACAO DO (Ali!

0.4:1
0,17
0,<;0
2,50
1,20
n,s;i
1,64

23 :!.:

13,94
0.42

U.o Kl Guitorm-o, O. Card. 56
12.0 \ e.«nno. 1j. Corrêa .. õ4:
KI.o Rufo, G. Almeida .. iij

2 6S4 2.19
59S fl.Sí!
73(1 S.0S

iS.Oõ.)
S/C Aerlliia — Dif. - vario? óoi-pos o 3 corpos — T?r.-).

-• Ver.e. t7) 0,43 — Dun. (13) 0.22 — riaíé^ (71 0.1S t (DU
Mov. do páreo Cri lSS.."i.ri0,0G. Jtacígllo — SI. A. 5 jnoi-Ê
Sat.ib e Figll?. Mia — Ppropr. — Sturl la.orito — Treinador -
Allano — Criador: Harns Jtanul.

7.0 PAREÔ - 1.200 M — Pístx AL. PRÊMIO Cr$ S.CMffl
REPUBLICA DO CIIILL

nr M-^- 44.1S]
r, ,~. .C01'po e ' " c'01'110 - Tempo - 2'03"2/5 - Venc. (11 0.19 _
U'U'Mn.oUr:~\-,narc.sr '" °'12 p ,S) °'15 ~ M°V- «o páreo CrSli-.(i.i4,00. üauchinha Linda — F- C. 6 anos — PR. — Cigal e Cabaiv
77 P"'!>.';; T ?.,u,d Faii-onpillia - Treinador - W. Aliano - Criador -Ilaias "PuImitaI.

3

l.o
L'.o
3.0
4.0
5.0
o.o
7.0
n.o
9.0

10.0

n PAREÔ — 13(10 METROS - PISTA — GL — PRÊMIO5.000,00. - (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
Luseriíe, F. Estevcs ...

- Cr*

'. .0 .lamadar, R. Carmo .
2.0 Lorls, .1. B. Paulielo .
3.0 Coiírt Page, .T. Portilho

- Delmlro, F. Marinho
Djatigo, O. R. Carvalhi
Tlrteii, F Esteves .
Xambui, R. P.ih-ira .

s.o Bonjárdllo, J. Heis .
9.0 Le Fantaslie. P. Alves

Reboliço, C". Almeida .

57

l.o
n.o
6.0
7.0

K

Otlage P. Alves 
Xarusca, F. Per. F.o ..
Love Song. J. Machado
Jeba. A. Santos 
Eli Bien. J. Portilho ....
Xulimar. A. Barroso .,
0«nla, ,1. Reis 
Xarmeuse. M. Santos ..
He?, C. Valgas 

53
59

54
59
54
54
50

19.3S1
8.693
5.SS0

(Lirzerne)
2.571

22.800
14.595
6.241
2.443

IXiillmar)

0.26
1,40
0.88

2.02
0.22
0,35
0,83
2,02

366 0,94
160 0,44
066 0,63

.23
,0S
.70

U.o
12.0
13.0
.4.(1
13.0
16.0

Betume, t! Vaseonceloa .
Malicleux, J. Pedro F.
.lajim, A. Santos . . .
E! Picazo. F. Per. Time
Coiraiso. J. Queiroz . .
Epaulard, J. M^achado .

37

1.437 1,61
1..-S7 4.61

26.067 0(27
S21 8.711

2.I4S 3,33
10 .',17 0.63
.1.446 2.(1.1
1.301 5,34

21 CÓ7 0.34
(C. Pügcl

1.164 6,19
23.029 031
9.1SJ 0.73
1.251 5,76
1.S.33 3.5S

iTirtnii

2.93:

,604 47.C3IN CM — liappy Fn.fiiance c Zapala.
Duotó (V-.W 

C°pi0S •"" 7,?'?? 
~ n7"' '' - Vencedor (41 0.26 -

100411 ó 
"Lm; -,,7 PCCC i4> °'16 e (2) "M - Mov- (1° P«r=° CrS

- IItós íi iL~ vA' 
',,^,os- SP. - Corpora e Cjuüoa _ Propr.liara,%f rÍA'Pedlclus 

- Treinador; - Er.iani Freitas -llaias Sao Jose.

107.713
N. C. 1'enilron — - Dil. 1 12 corpo e 1/2 corpo •

— Venc (131 1.61 - Dupla (14) (,.99 - Placês (33)
Mov. do páreo CrS :36.ST2,0) _ JAMÁDAR - JLC.
Mal. de CocaglVe e Xlmtóuva — Prop, Luis C. Ftrv
M, Sales — Criador A. J. Peixoto de Castro .ir.

S.o PAREÔ - t.r.OO M — P.sla AL — Prcmio
REPUBLICA DA VISIZl 11 \

', anos -
ein - T:

Ci 5 5.MH

Criador

l.o PAltF.o ~ l.uoil Ml-nitOS —
. CRS 0.000,(10 _ (JOCKEY-CIiCB
¦2.0 roaian, G. Alves
lo Bofetêo, i. SiIvli ,,3.o Uolfln, O; Cardos 1¦Lo Cinqueritãò; C. Dutra.
•*i-o I adalvo A. íanto 1 .fi.o Four H00K. J. Portilho
7-0 Bajti, C. R, Carvalho

8.0 Toronto, A. M. Caminha ¦
O.o Zare'.. J. Reis 

• IO.p Itefém, M. Alves ..

ll.o Enigma', D; Moreira..
12.n Perghano, J. Santana
13.0 li. Patrício, R. R.bniro
ll.o Daimnru, F; Menezes. Õ6

PISTA — Al.. _ PRKMIO -
DO 1110 GRANDE 1)0 SULi
1.423
•I.S10

1B.1S0
IS soo
6.651

12 IRO
1.ÕU
fi.921
•I. 831)

•113

3,93
MO
0,34
0,29
0,S4
0.4 íi
3.05
0,S1
1,1.1

12,53

6.609 (l,S3
3.016 1.S6

I Bofetão) —
316 17.S0

5.024
4.75(7

11.;520
3, con

946
4.535
l-i-808
5.G::n
4.113

SOO

42.2Ü0

.56
.59
,24
,7S
,99
62
.16
,39
¦fiS

l.o
2.0

X.o
itl.o

Raneune, F. Esteves
QuiníÉca. L. A. Pereira
Piazza. C. Va.gas .
Caraboa, J. Bafira .
Nlriaclara; F. Maia . .
So:a«-ia. D. Santos .
Ocdra, P. Alves . .
Sils, O. Cardoso .
Epinótica, A. Ricardo

0,16
0,34
0.0!
0.59
1.6S

ll.o A. Boreal.'J. B. Paulielo 57
12,0 Jovem, J. Brizola ... 57
.:'.o Tobe, J. O.uivroz . . 57
I4.o Snxony, •). Santana , . 37

12 536
16.613
9.124
9.820
3.446
iP:.r/zal

11.21') 0,48
ISA* 0,67
6.J0J 0.91

1 199 2.63
1:365 3.70
1.694 3.42

J22 6.2S

12 »¦•
13 51
14 U.''

71

S3 !)Ü7
Dif. — :'. corpos a 2 corpos — Tempo r01"4'5¦ Dup. f.lll 2.16 — Placês — (4) 0,54 e (l"i

rlt 
"e0'!; 'l0 RÍ!'?'! Cr? 1'"'-S7u,oo. Bofetão - si. c 3 ohos -l- Old Parr ... KerUia — Propr; Paulo Albuquerque de Castro —Slorgado — Criador llaras Azul-Vermolho.

X/C. El Bolero
— Venc. (4) l.lü

Treinador —

N. C. AUesctlti Olbrra, Jafa e Fanática - D'f. vaiTempo 1'22" 2/5 — Venc (31 0,46 — ü:r>. C
(.31 t (13) 0,23 - Mov. do pareô CrS I66.SC3
1. C. 4 anos — SP - Faublaí e J'V Suis ~ FroíTréiiiador v!. Aliano - Criador -- Haras c.

9.0 PAKEO -• 1.300 M — PM» AL. — Tr

¦los con
ti 0,1»
f-, —

. Ale. ?
. BüT.i

í.n PARKO — I 100 JIRTROS — PISTA — CL — PltFMIO f'R«O.OpU.IIO. — (.l()CKI,y-('LLIl HK SÍO PAULO)l.o Quá-Qtm, li. Almeida 5U 10.3(15 0,54 11 3 5'>-> 0 902.o Enltáelo, J. Pedro Fo. 56 5.221 1.07 p. u^ÕÍ 0"S3.0 Húrlo. .;. Anu-trlly. :,fi 25.3S3 0.'"' 13 6\nr> o 
~9

¦Lo Pjça-Pati. P. AK-e .. 5fi 3,ü8õ 1.52 14 4059 0 7S5.0 Lnoêi'o, A. Simtos . "if, 5.350 1,01 22 1 G41 1046.0 Mnniorc, K. E-1'.-ves .. 50 0 327 o,$S "3 8 48] 0 37í.c P-rando, .1. Portilho:. 56 7.320 0Í74 24 4039 OOS8.11 Prellér, .1. Machado.. 56 1.7S9 3,13 33 2,'fi9.J 11S!).<) Hiato. D. Soutos ... 50 1.203 4,43 34 3765 ü"ilO.o Esiarim, O. Cardoso 56 15.119 o.:ir, 44 1103 -'Vi

l.o Concertinn, I. Corrêa .
2.0 Crãsa, A. Rictrdp . .
3.o Jújuca. V. Santos . .
4.o Van Araby, ? Alves
5.0 S-.veet Lu, D. Milanez .
6.0 Jouvence, O. F. Silva .
7.o Buliceira U. Meireles
8.0 Eonitona, .1. Queiroz

ll.o Juncdr. I Mach;.cio . .
n.o Utnauá, i. Muiinho .

III.o lande, O. Cardoso . .'

12.o Aidk. .1 Reis .
13.0 Fe.-ra. C. ValgES

56
54
38

57
56

54
57
56
:>s

9,123
19.597
10.913
4.251
3.1Í2

16.2U7
1.098

2.051
(jouvence)

7C3
7.S77

i,04
.68

0.70

56
56

3.145 I '.fi
3.S0) 1.13

(61 0'-'

ll.o Zagaelro. 11. Ribeiro. ~.c,
12.0 Ilheiio, fi. Fagundes . ~*fi
13.0 Dujan, D. Xeto ... 56

S32 6,37
454 12.20

(Brando) —

83.643

82.640
Dif. pescoço r vario? corpo? - Tempo 1'23" — Venc - ,134) 0-51 — Plicr.s (6) 0.3J e (12) 0.20 — Mov. do paro CrS

- COXCERTIXA F C. 5 anos — SP - Kmpyreu e Xaia -
ras dan'a Anrilla S A. — Treinador Jorge Morgsdo - C:b
Santa Annita S.A.

ATÒvi das apostas Cr$ 1.776.'46.00 - Co.ac. Ci$ 67.930.Í0
1.843.936,70. Portões Cr$ 16.520,00.

promoção cie valia
Em que pese o falo da Comissão de Corridas ter

programado provas de poucos atrativos, a reunião
matinal de domingo logrou inteiro êxito. Até o mo-
vimento financeiro ultrapassou a expectativa de ai-
guns desapontando outros que aguardavam fracas-
so total nesse particular. Em média foram jogados
quase cento e dez mil cruzeiros por páreo. Mas o
mais importante foi a promoção que serviu para
atrair ao hipódromo paulistano considerável número
dc pessoas que não têm por hábito assistir às carreiras
de cavalos.

1,0 PAREÔ - 1.000 SI - G.L.
l.o Bússola, ,1, Alves; 2.0

Duplicata. L. C. Mendes; a
seguir: Cadiraça, Equilibrista.
Catastrophc, Baratinada, llen-
te. Dinesia e Beechl.

Tempo: 59"9Ü0 — Finais:
24"8 e 12"6.

Vencedor: 0,23 — Dupla
(37) 0,23 — Placcs; (3) 0,11.
i7i 0,11).

2.o PAREÔ — 1.000 M — G.L.
l.o Dama Rio Verde, A.

Araújo; 2.o Pinch. J. Alves;
a seguir: Esgrimista, Eumcn-
de. Day Dream, Amapola,
Escolta e Indiana.
. Tempo: 59"2!10 — Finais:
24" c 12,5.

Vencedor: 0.19 — Dupla
(28) 0,18 — Placês: (2) 0.11 e
(81 0,11.

3.0 PAREÔ — 1.000 M — G.L.
l.o Dreamy Eyes, G. Mas-

soli; 2.0 Platcra. J. M. Amo-
rim; a seguir; Itacira, Xlli-
na, Represa, Marmota. Esta-
\21va e Ilka,

Tempo: 59"8'10 — Finais:
24"5 c 12"6.

Náo correu. Ditadura Ven-
cedor; 0,19 — Dupla (27)
1,08 - Placês (2) 0,17 e (71
0,31.
4.o PAREÔ — 1.609 M — G.L.

l.o Que Fala, S. Iodice; 2.o
Erys, J, Fernandes; a seguir:
Stanville, Sanaffio, Dineral.
Distraido. Arivia. Hidranja
Ouff e Irapuã.

Tempo: 1'38"3|10.
Vencedor: 0.59 — Dupla:

(25) 1,61 — Placês: (5) 0,24
e (2) 0,24.
5.0 PAREÔ — 1.400 M — G.L.

1.0 Piu Garbo. J. Alves; 2o.

Falcão da Floresta, A •;

jo; a seguir: Na di «;(.
Destampido, Ulisseu,»^
Lynx, Sucesso, Reu"'
Uni (caiu), ,.

Tempo: l"-:\,'w
Vencedor: 0,26 _ ra

0.22. (

6.0 PAREÔ - }.*{} 
Jjg

l.o Maitlry. J. M',:-.i:r;
Blue Beatle, E. w" ,
a seguir: Quar!,'. Vi-
bus e Bonnv Pnnce. „

Tempo: 1 24 o 10 -

28"8 e 12**8. pi
Vencedor: 2,81 — ..,}

3,07 _ Placês: «41 »•"
0,20.

Movimento d"
Cr$ 656.281.50.

Movimento aoí
Cr$ 860.10.
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11 2.215 1!
12 13.190 «
13 10.001 ti
14 4.231 I
•>2 3.916 I
23 11.51' ,;
24 6.410 li
311 D.M8 l
34 4.195 I
44 1.059 1

62.95»

-S?1

' 
3.43) '¦

¦ 6.253 (.
5.466 !:

10.111 l
736 I

'3.W1 1
: 7.637 1

1.337 }
6.313 (

, 52.8S6

¦ÜW 9
4.410 y
3 S53 ¦'
5.663 J
5.6S3 ¦

5.549 «
11.932

5bl ,J

5.6H j
6,042 I-

49.S43
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por que a
torcida
não foi Ter
a ponte?

PARA 
um time que se

transformou na sensa-
ção do campeonato, e

que conseguiu com os mais ele-
vados méritos o titulo de cam-
peão do primeiro turno, a pre-
sençá daquele publico que dei-
xou apenas 34.134,00 cruzeiros
nas bilheterias, foi ciecepcio-
nante. Esperava-se mais gente
no Estádio Moisés Lucarelli pa-
ra prestigiar a Ponte, para fes-
tejar a sua campanha e para
demonstrar que Campinas está
mesmo ao seu lado de corpo e
alma. Mas não aconteceu na-
da disso. Apenas pouco mais de
7 mil pessoas que acreditam e
gostam da Ponte compareceram
ao estádio para ver a sua ulti-
ma vitoria do primeiro turno.

Foi uma vitoria custosa,
suada mesmo e que só apare-
ceu porque Cilinhc, mais uma
vez soube orientar o time. A
sua providencia, tirando Ncl-
son da zaga, fazendo recuar
Teodoro para aquela posição c
formando o meio campo com
Dica e Roberto Pinto foi fatal
para o São Bento, um quadro
que, a exemplo do que fez con-
tra a Portuguesa de Desportos,
lutou sem esmorecimentos du-
rante os noventa minutos da
partida.

O triunfo pontepretano por
um a zero apenas foi altamen-
te merecido, a despeito das fa-

flávio
emudeceu
a torcida
do mengo

lhas que o seu conjunto apre-
sentou. E' bom que se diga, po-rém, que encontrou no time
sorocabano um rival decidido e
muito bem preparado fisica-
mente. Não fosse isss e a vito-
ria da Ponte poderia ter sido
mais tranqüila, com um bom
numero de gols.

Is'ão se, compreende, toda-
via, a ausência de maior pübli- '
co. Depois da peleja comenta-
va-se que o grosso da torcida
da Macaca guardou o dinheiro
para poder assistir ao prelio de
quarta-feira em Sorocaba con-
tra o mesmo São Bento. É que
se conseguir empatar ou ganhar
do onze sorocabano, a Ponte
Preta completará 11 partidas
sem derrotas, ficando assim de
posse da Taça dos Invictos que
está cm poder do Guarani. A
maior alegria dos pontepreta-
nos é essa. Vai haver um car-
naval muito grande nesse dia.

Cilinho, porém, não tem a
sua melhor atenção voltada pa-
ra esse fato. O que ele quer são
os reforços prometidos pela di-
retoria, pois está trabalhando
apenas com 16 jogadores e vè
nisso um perigo muito grande
para a Ponte no segundo turno
do campeonato. Cilinho querfesta, mas também quer ter cm
mãos maior material humano
para continuar dando as suas
lições de futebol.

PONTE PRETA: wi
son; nelson (nelson
oliveira), samuel, arsu-

jo e santos; teodoro e
roberto pinto; alã, di-
cá, manfrini e adilson.

SÃO BENTO: louren-

ço; aranha, treilio,
clodoaldo (adilson) e
fernando; roberto e
bazzani; cadinhos (ca-
choeira), batista, pati-
to e marco -mtonio.

Cursos intensivos de:

QUASE 

150 mil pessoas (a maior
presença do atual campeonato)

assistiram ao mais tradicio-
nal clássico do futebol carioca, dei-
xando nas bilheterias a enorme soma
de 661.975,50 cruzeiros. O Fla-Flu íoi
tricolor e com os maiores méritos.
Flávio, o "grosso" Flávio depois de
muitas tentativas acabou marcando
os gols que garantiram a vitoria do
Fluminense sobre o Flamengo. Os dois
a zero espelham com toda a fidelida-
de a melhor presença do tricolor no
gramado. Com esse sucesso, o Flumi-
nense acabou com a invencibilidade
do seu ferrenho antagonista, permitin-
do que America e Vasco da Gama
alcançassem a liderança do certame,
ao lado do Flamengo.

Os dois times atuaram nervosa-
mente, principalmente na fase inicial
que acabou em branco. No segundo
tempo, apareceu e bem o dedo de Pau-
lo Amaral e o Fluminense partiu fir-
me para a vitoria. Quase ao final do
prelio Felix sentiu a antiga contusão
e foi substituído por Jorge Vitorio.

Os gols de Flávio foram conquis-
tados aos 27 e 37 minutos do período
final.

Os demais resultados da rodadr
carioca foram estes: São Cristóvão, 1
x Portuguesa, 0; Vasco da Gama, 1 a
Olaria, 0 e America, 3 x Bangu, 2.

O Atlético Mineiro é a sensação
do certame das Alterosas. Confirman-
do suas antericres exibições o alvi-
negro conquistou uma vitoria de grau-
de significado contra o seu velho ri-
vai, o Cruzeiro pelo escore de 2 a 1,
gols de Rodrigues e Dario (2).
Grande publico viu o sensacional cias-
sico mineiro, permitindo a renda de
456.675,00 cruzeiros, a mnior até
agora.

Por causa dessa derrota a situa-
ção do técnico Gerson ficou bastante
delicada. Agora já se fala até na con-
tratação de João Saldanha.

Foram estes os demais resultados
da rodada mineira: America, 2 x Uber- •
landia, 0; Vila Nova, 2 x Esporte, 1;
Atlético de Três Corações, 1 x Fia-
mengo, 1; Tupi, 2 x Fluminense. 0 e
Valcriodoce. 1 x Uberaba, 0.

O campeonato gaúcho que tinha
três lideres, agora tem apenas um,
o Internacional. O campeão de 69 con-
seguiu vencer o Flamengo por 1 a 0,
enquanto o Grêmio não passou do em-
pate sem abertura da contagem dian-
te do Novo Hamburgo. Completando
a rodada o Pelotas venceu por 2 a 1
o Internacional de Santa Maria en-
quanto o Santa Cruz e o 14 de Julho
empataram sem gols.

MARKETING DE VAREJO

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO DE VENDEDORES

PROMOÇÃO DE VENDAS

PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS

ORATÓRIA, ARGUMENTAÇÃO E DEBATES

A serem iniciados na primeira quinzena tie agosto. Turmas limitadas.
Aulas noturnas semanais.
Programas e informações na secretaria.

Cursos por correspondência:
MARKETING DE VAREJO

PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO DE VENDEDORES

ORGANIZAÇÃO RACIONAL DE SUPERMERCADOS

Cursos por correspondência, apenas CrS 30,00 cada, com prova final, apostilas
e certificados incluídos.

GRÁTIS': Fornecimento de mercadoria ou representações.

Cursos áudio-visuais:
PSICOLOGIA E TÉCNICA DE VENDAS
Com 44 "slides" a cores — 3 íorig-playsy prova final e manual de instruções

— Cr? 300,00 à vista ou CrS 360,00 em 6 pagamentos.

— SEXOLOG1A INFANTIL

Como ensinar tudo sobre sexo às crianças de 5 à 12 anos e dar respostas
exatas à perguntas.

Com 40 "slides", 1 long-play e manual de instruções.
— Cr? 90,00 à vista ou CrS 09,00 émem 3 pagamentos.

Fedidos à

portl

4

Instituto de Promoção de Vendas
Av. Ipiranga n.o 879 — 4.o andar — Cj. 45. Telefones: 32-1487 e'35-9885
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zezé: cinco não podem
compensar erros de sei

quando terto
fez este gol,
estava impedido,
o juiz apitou
e ninguém
reciamou.

_r__ JANDO um jogador está mal em campo, mas
fil outros nove estão correndo podem compen-
^ sar a falha e o time melhora. Mas quando
»eis estão mal, cinco não conseguem ajudar de ma-
neira nehurna. E qualquer time de futebol.tem
partida como esta do São Paulo frente ao Guarani.

Zezé Moreira quase não ficou nos vestia-
rios do tricolor quando acabou a partida de sabá-
-lo Sua esposa estava no Morumbi esperando o
técnico para viajarem- para o Rio de Janeiro onde
foram visitar seu filho.

_ A passagem é para às 19 horas, mas
dará tempo. Os iogadores deverão se apresentar
somente na terça-feira, sendo que na segunda ape-
nas aqueles que não atuaram estarão trabalhando
com o professor Maffia.

Os próprios jogadores do São Paulo re-
conheciam que não acertaram uma jogada sequer.

Até bola na canela bateu. Não dava nem
para correr. Dentro do campo eu pensei que o
negocio podia até complicar mais. Ainda bem que
a iiosas defesa está jogando um bolão.

Edson comentava a partida mas não se
conformava com o resultado. Do outro lado Ju-
randir estava fazendo'massagens, e dizia que re-
sultados como aquele são desagradáveis, mas nor-
mais no' futebol.

-- Antes da peleja começar nós estávamos
comentando que o Guarani poderia complicar o
resultado. E foi o que aconteceu. Eles estavam
muito trancados e nós não conseguíamos jogar
em profundidade como vinha acontecendo. Mas
com esta semana de folga, tenho certeza de que
voltaremos a jogar o mesmo futebol que vinha-
mos jogando no primeiro turno.

O São Paulo só jogará no próximo do-
mingo frente ao Santos no Morumbi. Não existe
nenhum problema de ordem médica com seus jo-
gadores e durante esta folga os profissionais serão
submetidos ao sistema de treinamento "interval

training'' para que mantenham o ritmo apresen-
tádo na primeira fase do campeonato. O professor
Maffia já conversou com o dr. Dalzell e ficou
acertado que durante esta semana seria iniciado o
treinamento e Zezé Moreira concordou com a
idéia e também deverá ajudar nas marcações.

SÃO PAULO — sergio; forlan, juran-
dir, dias e gilberro (tenente);
edson e gerson; paulo, terto, tom-

nho (everaldo) e paraná.

r-UARANI — tobias; wilson, guassi,
tininho e cido; dante (flamaryon)
e milton; vagner, capeloza, vander-

ley (sergio) e caravetti.

am go.
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ao Brasil, qi
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CONSELHO SUPERIOR DAS CAIXAS ECONÔMICAS FEDERAIS

LOTERIA FEDE
PRÊMIO MAIOR LÍQUIDO: 784.' EXTRAÇÃO

300.000,00 mn lxvi/70
Lista de SÁBADO, 1 de AGOSTO de 1970
32.796 prêmios compreendidos nas séries A, B e C 

Cr$

SERÃO PAGOS INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DESTA LISTA

i

PRÊMIOS CRS

O
0014...
0091 „
0441..
0173...
0G19„

160.UU
3U0.UU
ÍUO.IKJ
aou.uü
.'illIUIU

OGflf).. 2.000,00
(SP)

(X)98 _ CENTENA
(«Ofi .„ Ilill.UO
0907 _ KJU.IK)

1
1G9S- C-ENTENA

2
2320- IliO.OU
2485.. 1Ü0.1K)
_(J.8 _ C*_fTENA
2774- HHl.UO

3
3322. 300.0U

3358.. _°PtSmlo

3098.. CENTENA

I
4021. 100.00
455» _ 3011.00
4098- CENTENA

5
fiGGõ _ 100.00
£098. <*ENTENA

6152 _ 300.00

6580.» 5."PrSmlo

6098- CENTENA

7
7408- IOU.00
7G98 _ cnfTENA

PRÊMIOS
7928..
7915 _

8
8297.
8388-

CHS
300.00
HiO.lKI

1ÜIUHI
KiO.OO

8G98. CENTENA

o
9295 _ 100,00
9098 .- CENTENA

IO
10507.. 300,00
10G98 .- «_3ÍT_M
10999 „ 300.00

1 I
11395.» 3UO.00
11G98.. CENTENA

12
12290 _ 300.00
12578 _ 300.0U
12698 _ CENTENA

1»
13154.. 300,00
13G98.» CENTENA

14
14139- 100,00
14378 _ 100,00
14610- 2.000,00

<ES)
11698 _ CENTENA

15
15U13 _ 100,00
152G2 _ 3Ü0.IH)
15698 _ CENTENA

10
16288. 10U.00
16698- CENTENA
167-lí_ 300,00
1fi857_ iiai.no

PRÊMIOS CRS

17
17481... 3.°Prèmlo

1769S- t-ENTENA

18
18032- KiO.OI)
18141.. 300.00
18315.. 300,00
18G98.. CENTENA
18730 _ 100,00

IO
19297.. 300,00
19098... CENTENA

20
20373.. 2.000,00

(SP)
20G64 „ 100,00
20G98... CENTENA

21
21325- 300,00
213G8.. 100.UO
21407- 100.00
21698... CENTENA

22
22394... 160,00
22098._ CENTENA

2»
23024... 160,00
23698 - CENTENA

24
21693 _ 160.00
24698 . CENTENA
24862 _ 160.00

25
25133 _ 100.00
25G98 _ CENTENA

CRSPRÊMIOS

20
26485.. 300.00
2069,8... CENTENA
26972.. 160,00

27
27004... 100.00
27698 ... CENTENA

28
28162- 160,00

28274... 4.» Prêmio

28130.. 160.00
28098.. CXNTDIA
28801 - 300.00

29
29063. 300.00
29698 - CENTENA

30
30143 . 160.00
30698 .. CENTENA

31
31188. 1110.00
31499- 160.00
31098 - CENTENA

32
32106 - 300.011
32419 _ 160.00
32G98 _ CENTENA

33
33275 . 300.00
33698 . CENTENA
33752 - 300.00

34
31008 . 2.000.0U

(MO)
3411II - 1.0.00

PRÊMIOS CRS
31G98.. CENTENA
3472G... 100.00

35
35322 _ 160.00
35698 -. CENTENA

30
3G570... 300.00
3G698... CENTENA

37
37538 - 2.000.00

(SP)
37G98 _ CENTENA
37960 _ 300.00

38
38185... 100.00
38199.. 160.00
38427 160.00
38G98 CENTENA

39
39310- 100.00
39698 . CENTENA

40
40143 - 100,00
40698 . CENTENA

41
41400 - 300.00
41581 _ 100,00
41098- CENTENA

42
42698 _ CENTENA

43
43698 - CENTENA

44
41460. 100.00
41098. CENTENA

PRÊMIOS CRS

45
45201 160,00
45380- 100.00
45088 300.00
45698... CENTENA
45731 .. 300.00
45752 300.00
45997 100.00

40
46106, 160,00
46231 . 160,00

40689. 2.000.00
46690 ..OOO.OO
46691 2.000.00
40(192.. 2.000.00
46693.. 2.000,00
46694- 2.000.00
411695 2.00O.ÜO
46696 2.000.00
10697 2.000.00

46698... '."Prímlo

PRÊMIOS CRS

48G98 _ ci-NTENA
48798.. 160,00

49
49041 _ 160.00
49380 _ 160,00
49698 _ CENTENA
499G4 _ 160,00

50
50085.. 160,00
5023S.. 300.00
50303 _ 300.00
50G9S... CENTENA
50698... 160,00
00711 _
50780..
50855..
50908 .
50908..

160,00
160,00
160,00
160,00
160,00

prêmios cn$

1
300.000,00
SIO PAULO

4G699 _
46700 _
40701 _
40702 _
46703...
46701 „
10705 ..
46706 -
46707 -

2.000.00
2.000.00
2.000,00
2.000.00
2.000.00
2.000,00
2.000.00
2.000,00
..000,00

47
47584 _ 160,00
47608- 100.00
47698- CENTENA
47869 _ 300.00
47880 - 160.00

48
18223 _ 300,00
48388- 160,00

51
51049.. 300,00
51698... CENTENA
51708... 300,00
51978 _ 160,00

52
52015.. 300,00
52698... CENTENA
52812.. 160,00

53
53030 - 100,00
53007. 100,00
53338 _

53339-
53401-
53512 -
53670 ..
53698

3358
45.000,00
PI. G. 00 SUL

PALMEIRAS : leão; eu-

rico, baldocchi, nelson

e zeca ; dudu (zé car-

los) e ademir da guia;

cardoso, cabralzinho,

césar e serginho (edu ).

BOTAFOGO: geninho;

galli, zé carlos, cale-

gari e mineiro; léo

(elias) e cunha; pau-

linho, nato, carlos au-

gusto e noriva (luis

carlos).

©PALMEIRAS 
deve e muito a

sua vitoria àquela pichotada
do zagueiro central Zé Car-

los que proporcionou a César a opor-
tunidade de marcar o único gol do jo-
go realizado diante de 6.506 pessoas no
estádio do Botafogo. Foi a única coisa
de bom que aconteceu na partida.

O alviverde demonstrou mais uma
vez que precisa e com toda a urgen-
cia de reforços, principalmente de ata-
cantes. Não pode e nem deve continuar
vivendo apenas de César, e não pode
insistir com os Serginho, Cabralzinho
& Cia. Não dá pé. E disso todos os pai-
meirenses sabem. E' bom mesmo que
o Palmeiras contrate outros Hector Sil-
va (será que dará certo?) para poder
olhar de frente a sua torcida.

A atuação do onze esmeraldino
contra o modesto Botafogo deixou mui-
to a desejar. Para chegar à vitoria, va-
leu-se da sorte de Leão, que andou
praticando algumas boas defesas; da
experiência de Ademir da Guia e do
gol de oportunismo de César. Apenas
isso. Isso é pouco para um time que
sonha disputar o titulo do campeona-
to. E' pouco ou quase nada.

Um time grande, como o é o Pai-
meiras não pode esconder-se atrás de

um gol conquistado daquela maneira
recuando sem o menor pejo para "*•
rantir a vantagem. E nem tem o &
reito de submeter ò arqueiro Li*"
àquele drama que parecia não ter mu
iim.

Um time como o do Palmeira;,
caro e apoiado por uma enorme torci-
não pode fazer o papel de pequeno,
deixando o de grande para aquele qu?
ostenta, sem gloria, a lanterna ao
campeonato.

Uma vitoria como a de domingo
não lem valor nenhum. Conta apenas
na tabela de pontos ganhos. Nada mai-
do que isso. ES claro que isso ints-
ressa e bastante ao torcedor. Mas é in-
discutível de qüe ele quer ver o ume
lutando com mais acerto, sem meno.
sem precisar apenas de um gol como
aquele dado de mão beijada.

A hoistoria do jogo poderia se:
contada de outra forma, a estas hora!.
se o Botafogo ticesse um ataque mais
efetivo, e se o Palmeiras náo tivesse
Leão na meta. .

Tudo o que aconteceu em RiD-i'
rão é muito triste. O Palmeiras pre-
cisa limpar a barra o mais depressa
pb^lvel. E' uma exigência da sua tor-
cida.
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Cadi um dos » prêmios malorci nao lar* dlrallo a prêmio darlvado da tau próprio númaro.
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AUltUO 0. NOV» CASliuO 6IANCO
Adminlitiii-la _. -tr.lt* et ...fria -ido*'

-._«fiíMtn..r-U
jQSGl vaS&aí Ot ANDÍAOt
>IIC*< ÍC MlAllftfl. «• fittnd.

1 de Agosto de 1970 - 704/ Extração

Ajude a fazer o censo

REVENDEDOR:
A estampa é um elemento valioso
para a Identificação do bilhete.

•
cola aqui um vigésimo da um bllhala
nio pramlado da prasanta axlratio.
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Rua Conselheiro Nébias, 34
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Tel. 36-4544 — São PauloIRiM-EÜMÍ
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.PORTA do vestiário do Santos estava fechada.
Muita gente se aglomerando querendo ver os
Ídolos da equipe de Pele. Gerson também íoi

ao vestiário e não conseguiu entrar. Mesmo quando
falavam que o jogador campeão do mundo queria en-
trar o porteiro não abria, nem dava confiança. Depois,
quando êle percebeu que Gerson queria passar, não ti-'
tubeou, abriu a porta no mesmo instante.

Gerson foi conversar com Carlos Alberto sobre o
problema da aposentadoria. Carlinhos não estava se-
quer trocar e veio se encontrar com o companheiro.
Junto deles, estava Athiê Jorge Cury que foi também
conversar com o presidente Mediei. Gerson ficou sa-
bendo que o presidente concedeu ao jogador de fute-
boi o direito de não pagar imposto dé renda. Athiê Jor-
ge Cury explicava que não foi dispensa: — A coisa
é mais ou menos assim: O presidente não poderia dar
isenção de impostos, porque isto é anticonstitucional,
mas afirmou que está para assinar um projeto onde
o profissional de futebol deverá ser beneficiado com a
quitação do Imposto. Isto é, na época da declaração, o
jogador faz duas declarações. Uma delas é quitada e
èle então não paga o imposto de renda.

Depois perguntaram a Gerson, se todos os joga-
dores seriam beneficiados ou seriam somente aqueles
que atuaram na Copa de 70.

Mas é claro que esta é uma luta de toda a cias-
se de jogador profissional. O beneficio é para todos,
somente para meia-duzia não adianta nada. O pró-
prio presidente compreendeu a situação e tanto que já
autorizou o decreto.

Depois Gerson conversando com Pele tocou no as-
sunto e os dois conversaram bastante.

E' "negrão" tu perdeste um gol que nunca na
vida poderia perder né?

Pele somente riu, e deu um abraço em seu compa-
nheiro, e disse que o presidente Mediei está mesmo
disposto a conceder a reinvindicação dos jogadores e
que deverá assinar brevemente o decreto regularizando
a situação.

Nós ainda não temos os detalhes. Isto fica para
mais tarde... O importante íoi conseguir a assinatura
do presidente, e isto conseguimos.

Olílll
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os espanhóis falaram a
verdade, já fizeram 3x O
fsVTINGUÉM cm sã consciência pode ou
\^ deve criticar a atuação de Thomas

Koch e Edson Mandarino. Eles sou-
bei-am e muito bem elevar bastante alto o
nome do Brasil na Taça Davis, conquistando
vitorias memoráveis e só caindo diante de
um tenis inquestionavelmente muito supe-
rior ao nosso.

Os espanhóis não estavam exagerando,
nem demonstrando excesso de otimismo e
ié confiança quando afirmaram, ao chegar
ao Brasil, que derrotariam os nossos dois
campeões, prosseguindo na marcha rumo às
finais do grande certame. Estavam apenas
Ealando a verdade.

E quem esteve no Pinheiros no sábado
i na manhã de domingo viu diante dos olhos

melhor tenis da Espanha e de toda a Eu-

ropa. Não se pode dizer que foi surpreen-
dente a derrota de Thomaz Koch diante da
revelação espanhola na abertura da jornada,
entre Brasil e Espanha. Manuel Orantes é
mesmo um tenista de amplos recursos e de
um futuro mais do que promissor. E' ver-
dade que pegou um Thomas Koch desfibra-
do, dcsistimulado, talvez por causa da doen-
ça que minou as suas melhores forças para
fase da Taça Davis. Mesmo assim, no en-
tanto, Orantes demonstrou possuir qualida-
des extraordinárias. Depois tivemos aquele
jogão de Edson Mandarino contra o ¦-, ex-
campeão mundial Manuel Santana. O espa-
nhol foi surpreendido pelo jogo maravilho-
so de Mandarino, talvez o melhor que de-
senvolveu nestes últimos tempos. Mas depois,
íoi aos poucos mostrando a sua enorme ca-

tegoria e conseguiu sobrepujar o nosso bom
campeão. A jornada de sábado terminava
assim de maneira melancólica para os bra-
sileiros. Havia, no entanto, muita fé numa
reviravolta na rodada de domingo. Mas os
espanhóis, também nas duplas, foram gi-
gantes e conseguiram ganhar de Koch e
Mandarino com inegáveis méritos. Os iberi-
cos concentraram o seu jogo sobre Thomas
Koch, que estava muito longe de mostrar
o seu valor, e abriram o caminho do sucesso.

A vitoria de Santana e Gisbert íoi o
adeus do Brasil à Taça Davis. Agora só nos
resta esperar pelo ano que vem, e compa-
nhar, de longe, a, caminhada dos espanhóis
e alemães que. vão disputar o direito de en-
írentar os norte-americanos pelo ambicionado
titulo.
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7^7 0 primeiro tempo o Santos po-
^ rieria ter vencido de goleada.

Depoi.0 logo no início do se-
gundo tempo Pele e Clodoaldo perde-
ram dois gols incríveis. Era um jogo
totalmente praiano. Cortado por um
gol do ponteiro Lima, junto ao encer-
ramenlo do período inicial. Um Gorin-
thians, sem vaias dos torcedores
acordou. Acreditou no possível suces-
so, Partiu em massa contra um Santos
já' extenuado. Um pouco mais e a vi-
rada seria confirmada. Um tiro violou-
to no poste. O rebote para Paulo Bor-
ges que acertou a bomba. Ivair está na
trajetória da bola e nem sabe como
ela, locando em seu corpo, entra no
gol santista. O Morumbi está explodiu-
do em palmas. Atenção: a torcida já
está anunciando mais uma reação es-
petacular do Corinthians. Ovicdo mar-
c-a o impedimento de Ivair. O avante
deixa, displicentemente, a bola no
chão. Nem se importa em segurar a
pelota. Está voltando para o centro.
Piamos Delgado levanta-se do banco df
suplentes. Lança a bola para Carlos
Alberto. São os segundos decisivos. E
agora? Agora Pclé já dominou a si-
tuação. O toque mágico. A queda da
bola, mansamente, para o fundo das
redes. Está empatado o clássico. Um

clássico inteiro do SânlpsKQuè pode-
ria até golear, se fosse capaz de apro-
veitar todas as oportunidades que
criou. Mas que não loi do Corinthians
unicamente porque do outro lado esta-
va. Pele. Nas circunstancias do gol fi-
cou a impressão de que qualquer ou-
tro jogador teria perdido a chance.

Uma pariida agitada, repleta de
alternativas, embora com o ataque do
Santos atirando a gol três vezes mais
do que ó do Corinthians. Uma exube-
ránle exibição de Pclé. o tormento que
Edil representou para Mendes, o penal
cie Rildo sobre Paulo Borges não mar-
cado. o lance de Pclé contando com a
colaboração do braço para vencer Ado.
nn lento impugnado pelo juiz. Foram
detalhes de tini jugo ele muitas cnm-
ções. Do lado paulistano havia a segu-
rança de Luiz Carlos e a nova jornada
positiva de Lima, um avante agressivo
que cslá sempre participando dos lan-
ces decisivos.

ü resultado de 2 a 2 atendeu aos
dois quadros. O Santos pelo seu domí-
nio. O Corinthians porque afinal, ape-
sár de ser dominado, foi capaz de se
colocar cm vantagem, faltando um mi-
nulo pára o encerramento. Um novo
tabu qur- está nascendo: agora o Co-
ririlhiáns não perde do Santos.

as jóias rei
ANTES 

era o Santos. O Cláudio pecava ale pe-
nal. Agora parece ser o Corinthians; íi' Pele
falando: no primeiro tempo poderíamos ter

decidido a sorte dn jogo. No fim quase perdemos, Acho
que se a derrota surgisse teria sido consumada a maior
justiça deste campeonato. No lance dn gol anulado eu
sofri penal de üitão que o juiz marcou. Desequilibrei-
me c realmente a bola tocou cm meu braço. lira uma
questão de interpretação do apitadòr que entendeu ler
havido intenção de minha parle. Acho que o públii-o
saiu satisfeito com o espetáculo. Pele estií cm busca do
gol 1.04(1. Por isso mesmo a turma da Rádio Tupi já
providenciou a compra de duas jóias, uma que será r:i-
tregue a dona Rose e outra a Kelly Cristina, como ho-
monagem da equipe associada au Kci. Nó domingo Pe-
lé completou 1.037 tentes. Faliam apenas três.

Rildo nega: não fiz falta no Paulinho. Houve sim
um choque comum cm futebol. Quem mais se lamenta-
va, no vestiário, era Clodoaliln: não é- possível, perdi
dois gols que poderiam ter definido a sorte da peleja
a nosso favor. No primeiro lance tudo parecia fácil, mas
quando fui finalizar a bola locou cm uma saliência do
terreno c subiu, Na segunda jogada o passe de Pele foi
perfeito. Fiz o certo-. Esperei a saida de Ado e tnquei
por cima. Ate agora não sei porque ela não entrou. O
Corinthians eslava com muita sorte mesmo.

E' a vez de Lima: não tive trabalho. Quando Pclé
deixou a bola para mim o difícil seria não- marcar. Nun-
ca vi o Sants perder tantos gols.

vadi cüljia ivair
ADI Hl-.LOU está chegando ao vestiário do Co-

rhithians. Alegre, expansivo mas sempre pron-
to a encontrar uma justificativa" para o rm-

palc: "era preciso catimbar. Nossos jogadores foram
ingênuos e não souberam garantir o resultado. Vejam
yocês que o Ivair deixou a bola"; Mais do que depressa
o Ramos Delgado que eslava no banco, levantou-se para
entregar a pelota paia o Carlos Alberto. Ivair teria que
segurar a bula. pára ganhar tempo. Só por isto b Santos
empatou. Agora a coisa virou, files c que têm que em-
patar com a gente. i-, ainda damos de. vantagem o penal
de Rildo em Paulo Borges que o juiz não marcou".

Minutos depois ivair está respondendo ap presi-
dciilc corintiano: "não comecei a jogar bula hoje. listou
há muito tempo nisto, Na hora fi- o que achei que de-
via fazer e não aceito essas criticas. De fôrma alguma fui
o responsável pel» empate. O juiz apitou o Impedimento
c eu deixei a bola no chão. Agora nunca iria imaginar
que. o Ramos Delgado fosse devolvê-la. Falar é muito
fácil. O difícil é resolver a parada lá dentro do campo".

Lima estava entusiasmado cnm a torcida: "assim dá
goslo jogar. As vaias foram poucas. Com n apoio do pú-
blico é claro que Iodos nós sentimos muito maior segu-
rança. Éstoü contente com este Corinthians que luta até
o ullimo minuto e nunca acredita perdido um jogo. Tem
que ser assim mesmo. Ir para cima do adversário e pro-
curar a vitória. Acho que o resultado foi justo embora
eu esteja triste por ter sofrido o empate em cima da
hora".
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