
tlKHER CONTA
O SEQÜESTRO

Pora o emboixador Giovanni Enrico Bucher, a ação do seu seqüestro pareceu-lhe, inicialmente, uma batida
imaior importando, tanto que tranqüilizou seu motorista. Somente entendeu o que se passava, depois que um

terrorista abriu a porta e ordenou-lhe que saísse. Mesmo assim ainda deu um susto nos seqüestradores ao
voltar-se para apanhar sua caixinha de fumo. Cordial e bem humorado, conceedu, ontem, no Rio, entrevista

Mivo que encerrou citando um conselho - não seguido - de seu horóscopo, para que os nascidos sob o signo
de Carneiro não saíssem de casa. Êle saiu e sua história esta na página 2.
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Santos goleia e Palmeiras
esta esperando adversário

Enquanto na Bolívia o Santos goleava por 4 a 0, o Acadêmica de Coimbra denotava oCanto «lo Kio por 3 a O, e a Portuguesa de Ossporlos também fa/.ia 3 pois, de Cabinho, noGolas h.C. A radiofoto mostra Pele abraçando o futebolista boliviano Itcnê Rada, enquan-to usa um chapéu de mineiro, que lhe foi dado por um pequenino,.torcedor, o Palmeirastem um jogo marcado para esta noite no Paoaembu, contra o Vitória «le Setúbal. O timeportuguês só chega às 10 horas desta manhã, por isso pode sW que essa partida seia adia-«ia. No entanto o alviverde não recebeu nenhuma cbmiinicaoíp para adiar o jogo. (Esportes)

-W****—>*«,

Fundador dói Diário» AMOciados: ASSIS CHATEAUBRIAND

:'f\ f

mim
BHmhHBHHhHí

Diretor: EDMUNDO MONTEIRO
,/ i

/ Ano XLV S. Pauloi 2.a-feira, .18 de janeiro de 1971 N.° 13.8431

mmmmmk%m®®s>-

•1 I

I

De Guarulhos, assaltantes levaram comerciante japonês

No vizinho município, o grande mistério.
Nokichi Nakamura começava a correr sua
freguesia quando deparou com os quatro

ladrões. Apavorado, gritou por socorro e levou
quatro tiros a queima-roupa. Horas mais

tarde, a Polícia encontrou o carro de Nakamura
em Itaquera. E, ontem, quando encerrávamos

os trabalhos desta edição, era encontrado
o corpo de um japonês à margem esquerda da

rodovia Dutra. Não havia certeza quanto
à identidade da vítima, acreditando-se que o

cadáver é de Nokichi. (última página)

HI
Wlí 'W§0Êfír ' JiLs sr t

/MriUàP
mmm p%r

«lg| ,<W ¦.¦,.;..-.:.::¦.:..¦,.¦.., ,,-.¦•

'---"-''âSfifl .¦ .-.v^J^SÍSWÃ^-.-:'--.- -L--j->-'-"-"^^^v^-^^^M^E^H^^èftS^^^S-^-''-1 .'¦'¦¦¦'.¦¦'¦'¦ .¦.•.\'.í'-.-. .-.¦.---.¦.¦ ¦¦^-XJfcSy--' ¦-¦¦-"¦ >i^^^^j^^^^^:*^'jwrS^*i^AMÍSv^MefflB^fcV :':

1/

lis f#
rÍJ > >•#,¦¦

JkH

éll
"'' '¦• '"y.lf-.v.yX-

"*¦'' :','i">i;'is'^'v

1jÃi^í«3

*J

m
"^i

-'¦¦¦-.¦>:-:«:<¦

r >^j

Mr /rA»n/ff, ///no guerra
cm» /-omkj ( flechadas

Alguns soldados feridos, 22 pessoas presas e um atentado (Radiofoto UPI, acima) contra o
monumento em homenagem ao patriota irlandês Daniel 0'Connell foram o resultado das

manifestações católicas contra os soldados iiglêses r* Irlanda do Norte. Os manifestantes
jogaram sete bombas incendi>rias e flechas de bbrracha contra as patrulhas britânicas, queconseguiram rechaçar o ataque. Agora, o primeiro-m.ii/istro James Chicfcester-Clark vai tentar

entrevistar-se com o ministro britânico do Interior/ para ver se consegue pôr um fim aos
distúrbios que já duram 6 lias. (Página 8)
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BANDIDOS

Wilson é campeão
e vai à Fórmula-1

Ontem em Interlagos, ganhando a segunda rodada
? 2\?ia Prlx" (foto) Cidade (,c s5° Paul°. WIW--nho Fittipaldi sagrou-sc campeão antecipado da pro-moção, já somando 18 pontos. O australiano Davitíwalker ficou em segundo lugar. Agora Wilsinho vaiestrear na Fórmula-1, onde até agora só um brasileiroesta: seu irmão Emerson Fittipaldi. Wilsinho compe-tira domingo na Argentina. Ainda ontem, Wilsinho

ganhou outro presente: sua esposa deu à luz umacriança. (Seção de Esportes).

Toronto: incêndio
mata 5 crianças

Pelo menos seis pessoas, incluindo cinco
crianças, pereceram ontem no incêndio de um
edifício de três andares em Toronto, Canadá.

A causa do sinistro não pôde ser estabe-
lecida.

A tarefa dos bombeiros se viu dificultada
pela temperatura reinante, 20 graus abaixo de
zero.

EM NOITE DE SANGUE
(Página 10)
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: Dos enviados especiais

Dolrro Silva Lima
e Nestor Alves

—|||J^' •: Pi

lima das primeiras preocupações de
Bucher: ir ao

salão aparar os cabelos e fazer as unhas.
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SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE-17 A 25 DE JANEIRO-

ENTREGA
DENQVAS

OBRAS PUBLICAS
MARCA AS

COMEMORAÇÕES
EM SÃO PAULO

SOLErVIDADES DE HOJE, DIA 18
HORÁRIO OBRA

8 horas Pavimentação:
Ruas Bernardino
Dalvia e João
Carlos Fortim
Ruas Armênia,
Progressista e
Travessa Faustina

>, Mrtõnio de
wplhâes
Rua da Paciência

LOCAL

JARDIM TREME

VILA ESTER

¦I;

BÉ

VILA GUILHERME

VILA GUSTAVO
•Rua Maria Tereza PARQUE RODRIGES ALVES

./•

10 horas Escola Municipal"IBRAHIM NOBRE"

17 horas Mercado de
Vila Formosa

19 horas Iluminação Pública:
•Ruas Florinéa e

Antônio Lourenço
•Praça Rodrigo

Chassim
•Ruas Cel. Arbues

e Caurama

Rua 5, n.° 7, próxim
àAv.JoaquimSeabr
PINHEIROS
Pça. das Canárias
esq. R. Tirana
VILA FORMOSA

ÁGUA FRIA

JARDIM
S. PAULO

VILA SANTANA
Rua Barra Mansa e
Praça Maciel Bayão JARDIM FRANÇA

•Rua Tome Portes VILA DOM PEDRO
•Ruas Lair, Antônio VILA

Pestana e Albertina ALBERTINA
Rua Casa da Pedra PARQUE CASA DA PeIrA

SOLENIDADES DE AMANHÃ, DIA 1
HORÁRIO OBRA LOCAL
8 horas Pavimentação:

•Rua Santo Higino VILA PRUDENTE
•Rua José Vieira JARDIM COLORADO
•Rua Augusto Galvão

Vaz Cerquinho VILA ORATÓRIO
•Rua Hilda VILA OLINDA
•Rua Bernarda
Paulista VILA PAULINA

•Rua Ernesto Juliano V.STA.CLARA
•Rua Cel. Alcio Souto J.HADAD

Rua Monteiro Lobato V.ANTONIETA

J. Catanduva10 horas •Escola Municipal
. CEL PAUMÉRCIO

REZENDE
20 horas Iluminação Pública:

•Praça Rafael
Sampaio Vida!

•R"as Envangelina e VILA NOVA

Campo Limpo
STO. AMARO

próx. Igreja de
VILA FORMOSA

Zélia Ramos Costa MANCHESTER
Rua Lutécia v. SANTA ISABEL
•Rua José da Costa VILA DOMITILA
•Rua Dentista Barreto JARDIM FERNANDES
• Rua Monte Serrat V. GOMES CARDIM
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O seqüestro,
segundo sua vítima

PREFEITURA DO MONBÍPIO DE SÃO PAULO
25 de janeiro de 1971

O embaixador Giovanni
Enrico Bucher concedeu
ontem, às 18 horas, a en-
trevista coletiva que fora
anteriormente marcada pa-
ra a parte da manhã. Cor-
dial e bem humorado, ex-
plicou os primeiros mo-,
mentos de seu seqüestro,
seu encarceramento e con-
cluiu citando seu horósco-
po — signo de Carneiro —
que aconselhava aos nas-
cidos sob êste signo de não
sairem de casa, "nem mes-
mo da cama". Estas foram
suas palavras:

"Os senhores vieram pa-
ra me ouvir sobre a aven-
tura que durou quase 6 se-
manas. Infelizmente não
posso fazer revelações sô-
bre esta aventura, por ter
ficado, de algum modo, à
margem do que estava se
passando. Era segunda-fei-
ra, dia 7 de dezembro, co-
mo os senhores sabem,
quando fu seqüestrado na
rua Conde de Baipendi, de
maneira tão rápida que
mal posso descrevê-la. Es-
tava concentrado em refle-
xões, quando, subitamente,
meu carro- foi obrigado a
parar. Percebi um choque
leve. Pensei que se trata-
va de um acidente, mas
tranqüilizei meu motorista
dizendo que certamente na-
da de grave tinha acon-

tecido. Surgiu, então, um
indivíduo ao lado do meu
carro, que abriu a porta e
ordenando-me a sair. Sò-
mente nesse instante, com-
preendi que se tratava de
seqüestro. Ao sair do car-
ro, causei um susto ao meu
seqüestrador: virei-me pa-
ra apanhar a minha lati-
nha de cigarros. Fui leva-
do para um automóvel.
Ouvi, então, disparos de ti-
ros, sem perceber que era
destinado aos agentes de
segurança que estavam
me acompanhando naquele
dia. Se tivesse adivinhado
que meu agente estava íe-
rido, o choque que me cau-
sou esse seqüestro teria si-
do muito maior. No carro
que arrancou imediata-
mente, seqüestradores ta-
param a minha vista, usan-
do óculos forrados de algo-
dão. Andamos durante bas-
tante tempo. Não sei quan-
to tempo.

"Durante quarenta dias,
vivi num quarto pequeno,
mal iluminado. Quarenta
dias mesmo num salão co-

mo êste não gostaria que os
senhores tivessem de per-
manecer sem poder sair
durante todo esse tempo.
A gente tem vontade de se
mexer, de tomar ar e estar
ativo. Em compensação,
tive leitura e discos. Os
senhores pensam em sam-
ba. Mas tinha também
músicas de Bach, e Betho-
ven, que me recordavam
minha infância. Os pensa-
mentos voltados á minha
casa paterna, ao meu ir-
mão, à minha irmã me ins-
piravam coragem.

"Nos primeiros dias sen-
ti-me totalmente isolado
sem receber nenhum jor-
nal. Em seguida, pude
acompanhar pela impren-
sa o andamentos das nego-
ciações. Fiz perguntas aos
que me vigiavam que
sempre permaneciam mas-
carados com grandes ca-
puzes.

"Assim, os dias passa-
ram. Finalmente, chegou o
dia da minha libertação.
Partimos quando era noite
ainda. O carro que me le-
vou. parou um pouco an-
tes do nascer do sol. Saí e
fiquei parado durante uns
15 minutos à margem de
um caminho, conforme
me foi pedido. Decorrido
esse quarto de hora, come-
cci a andar e descobri que

me encontrava na região
da Penha. Após uma ca-
minhada de meia hora, fiz
parar um táxi, cujo moto-
rista não me reconheceu.

"O táxi mo deixou no
Parque Grilly, às 6 horas
da manhã, na casa do meu
primeiro colaborador, on-
de se achava também o
embaixador Schiller. Êlcs
estavam tão emocionados
quanto eu. Ofereceram-
me uma xícara de café,
tendo meu colaborador se
comunicado com as autori-
dades. Em seguida fui pa-
ra a minha residência, on-
de minha irmã recebeu-
me com alegria. Ela esta-
va à minha espera tantos
dias!

"Assim, chegou ao fim a
minha, aventura. Enquan-
to tudo está solucionado
para minha irmã e para
mim, esse seqüestro criou
para uma família brasilei-
ra um problema que não
se pode reparar humana-
mente. Penso na mãe, na¦esposa e na filha do agen-
te Hélio de Carvalho
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fande vazio valdesaparecimento
Querido. Dirij0
"ma vez, ,Mus
tos comovid,s ,,a m,nha volta doPretendo faz6.V)sit;'- Enfim,;,
mu\ha Kratidão
Profunda gratfeve™ bra£ileiro;
preendeu todo '•-
Para me salvar

i ,T;n',n letmi"a,Í
talhe divertido ti'a _ esse seqüestro-1
róscopo do Cariea semana do i 

"

Atenção Cara-
to cuidado, qM -,
paca rodando a,agrião. Não saiaíi
guarde muito be-
ciue o seu. E ?•atenção: se o ami:-
neiro dos bons, %ciamos uma s»
sair do quarto. Rnem da cama. l6 fiue para os pram sob esto sito
cão está mais=par
ré do que para í
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AQUI, A CRONOLOGIA DO SEQÜESTRO
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O-embaixador Giovanni Enrico Bucher
foi seqüestrado às 9 horas, no dia 7 de dezem-
bro. Abaixo, apresentamos um levantamento
cronológico dos principais acontecimentos li-
gados ao seqüestro até o momento de sua li-
bertação, ocorrida, na manhã dc sábado, 16 de
janeiro. ,

7-12 — 9,00 horas — O embaixador Gio-
vanni Enrico Bucher é seqüestrado no Bairro
das Laranjeiras.

9,30 horas — Inicia-se o bloqueio de trá-
fego em toda a Guanabara, visando intercep-
tar o carro dos seqüestradores.

8/12 — 8,00 horas — Encontrada uma
carta^ escrita em francês, na caixa do corre-s-
pondència da missão Maronita, no bairro daMuda da Tijuca. A carta foi atribuída ao em-baixador suiço e era dirigida às autoridades
e familiares.

11,00 horas — Chega à embaixada Suiça
o motorista do embaixador seqüestrado, Ercí-
lio Geraldo, depois de passar a noite depondono DOPS.

18,00 horas ~- Chega à igreja de Nossa
Senhora do Libano, o policial encarregado deabrir a carta encontrada no local pelo padreBayard, que avisou a Secretaria da Seguran-
ça, depois de ter recebido um telefonema, porvolta das 15 horas. O envelope continha umbilhete escrito em francês e uma carta decinco laudas, onde os seqüestradores exigiam
que 79 terroristas fossem libertados.

9/12 — H.45 horas — O ministro Alfre-do Buzaid rcune a imprensa, no Palácio doPlanalto, para anunciar a posição do governobrasileiro no caso do seqüestro. O ministrodistribuiu nota oficial, exigindo uma carta do
próprio punho do embaixador Bucher, paracomprovar a autenticidade da comunicação
dos seqüestradores.

10/12 — 14,15 horas — Morre no hospi-tal o agente Hélio de Carvalho Araújo, feri-do pelos terroristas por ocasião do seqüestro.11/12 — 10,45 horas — Hélio de CarvalhoAraújo, é sepultado no cemitério do Caju.
À noite, frei Redento Visca, da igrejaSanta Teresinha, na Tijuca, encontra, na cai-xa de esmolas, três folhas de papel datilofra-das o dobradas, que foram posteriormente re-colhidas por agentes do DOPS.
12/12 — Pela manhã — Fiscalização os-tensiva de todos os veículos nas rodovias Rio-Petropolis e Presidente Dutra.

22 horas — O ministro da Justiça divul-
ga nota oficial afirmando ter em seu poderduas notas com a relação do nomes para se-
rem trocados pelo embaixador.

14/12 — Pela manhã — O ministro da
Justiça distribui comunicado oficial no qualreitera a posição do governo e declara que as
autoridades continuam aguardando uma lista
oficial de nomes, firmada pelo embaixador.

19/12 — 12 horas — O ministro da Justiça
distribui nota, advertindo que só considera au-
têntíca a lista que fôr endereçada ao Ministé-
rio, datada e firmada pelo embaixador.

14 horas — Encontrado no Leblon um no-
vo comunicado dos seqüestradores, endereça-
do ao ministro Alfredo Buzaid.

21/12 — À tarde — A Secretaria de Im-
prensa cia Presidência da República distribui
nota afirmando que o governo está pronto pa-ra embarcar para o Exterior os presos da lis-
ta dos seqüestradores, com exceção de 19, im-
pugnados por vários motivos.

18,30 horas — O chefe do escritório da"AFP", no Rio de Janeiro, jornalista François
Pelou, é preso pelo DOPS, sob a acusação de
manter em seu poder, cópia fotostática de uma
relação de presos políticos, fornecida pelos se-
questradores, no dia 11 de dezembro.

28/12 — Pela manhã — Em nota à im-
prensa, o ministro das Relações Exteriores ex-
põe os fatos que levaram o governo a expul-
sar do País o jornalista François Pelou.

26/12 — À tarde — Nota oficial do Mi-
nistério da Justiça informa que o governo admi-
te a substituição de 13 indivíduos recusados,
por outros, em igual número (da lista origi-
nal, 4 estavam em liberdade, 1 se negava a via-
jar e outro, não foi identificado). A nota
acrescentava <iuc o governo se comprometia a
respeitar o desejo dos terroristas que não qui-Ecssem ser banidos.

27/12 — 11,00 horas — Rigorosa opera-
ção policial de buscas cm todas as vias de
acesso ao bairro do Alto da Boa Vista e da
Barra da Tijuca.

28/12 — À tarde — O terrorista Rubens
Gerdel ingressa com petição perante o juizAuditor da II Auditoria de Guerra da 2.a Re-
gião Militar para que seu nome fosse excluído
do grupo dos banidos, elevando-se a sete onúmero de pessoas que não queriam deixar o
país.

"Assim mesmo, §a não acreditarei
sas" — concluiu GEnrico Bucher.

29/12 — 19.30 horas t- Polícia,
bairro de Santa Teresa, como parto;-'ma de localização do embaixador soa.

31/12 — Nota da Secretaria daL-
da Presidência da República afirmaç
vêrrio está examinando o comunicada'
dezembro dos seqüestradores. 0 col
apontou os nomes de 24 terroristasip
riam ser trocados pelos nomes impti|

4/1 — Pela manhã _ Nota oficial
que o governo admite a substituição:
nomes da segunda lista, reduzindo pcnúmero de terroristas que poderiam
país.

5/1 — A tarde — Encontrada:
dos seqüestradores com novo nomes rj
rem inseridos na lista, em lugar dou

6/1 — Pela manhã — 0 gore:
ponde outra vez aos seqüestradores, tr|
quatro nomes da lista de 9 entregue;
pcra.

7/1 — 14,00 horas •- Encontradaij
lanchonete em Copacabana uma nova
gem dos seqüestradores indicando cíl
nomes que deveriam substituir os velil

23,00 horas — O.; órgãos de Segai
Guanabara realizaram uma operaçãof
— a "Operação Pentefino" — para si
zação de terroristas. As buscas sé fJram por toda a noite.

8/1 — A tardo —¦ Nota oficial assei
lo ministro da Justiça c pelo ministòjj
lações Exteriores considerava termte
negociações entre o governo c os t"""

11/1 — 13,40 horas - Os presos 0.31
vam em São Paulo chegam ao Galtij
avião "Bufalo", da FAB.

21/1 — 7.3-5 horas - Embarcam i
Nanei e Vera Maria Rocha Pereira. cr|
no ao Rio.

8,30 horas — No aeroporto militar:
vaiai, em Porto Alegre, embarcara:
Rio os presos do Rio Grande do Su.

14/1 — 0,00 hora — Levantavcofij
o "Boeing" da VARIG conduzindo i
para o Chile.

15/1 — 4,22 horas - Os setfflW
chegaram ao Chile, descendo no se/f]
Pudahuel.

16-1 — 6,45 horas •- O embai.*';
ni Enrico Bucher chega à sua resiowfl
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O PRIMEIRO DIA DE LIBERDADE
nnlllí chegado em sua residência nervoso e
em um' nnttn 

dG Permanecer seqüestrado cerca de 40 dias,
Enrirn Rn^It .eSCUr° eJPecllleno. o embaixador Giovannienrico Bucher teve um dia muito movimentado, recebendoinúmeras visitas em sua mansão, no bairro das Laranielra.inclus.ve de autoridades- de .segurança, com as quais conver-
saiu dSdrSte; 

** 
V™,20 ° abaixado? Mquaffi
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Giovanni Bucher chega à sua residência à rua cS pli„no automóvel dc placa CD-468, Chevrolet cínzi íS nJinconselheiro da embaixada, sr. WiUlam Roch,' cercado Cra^E^^st'rep6rteres; -= «&

clor0'v?.nranOunCciaf que oV^&S 3ff?S. t Z*?™'

3,15 - Chega o cônsul da Suiça na Guanabara.

baix8a4dorMax0gFeíCrenVÍad0 ^^ d° 8°vêrn° ««W em-

Í%Tjã^ «o Fxte.
Branco chega à residência do ir. Bucher.

xador em quatr.i carros DCS»?il V ram com ° embal"
horas com o embaffl"r.Pcrmaneceran\Pouco mals de duas

9,15 - Chega a secretária do sr. Bucher. d. Edna Santos.
inm 

~ 
^-oS fi°re3 para ° embaixador10,1)0 - Sao entregues duos outras corbéilles.

11.00 - O carro de uma flora trás três outras cestas d* rosas.
rosJs00 

"" ° Carr° de-ra flora teW três outras cestas de

%.5%í« ^^^«r^^'Sâiã^ãiSíte.v-5 *.~J,

cher, em um Aéro-Willys. com placa de Petropolis. Vemacompanhado de suas filhas.

j i 11,15 ~,f? ernba'xador Miguel Paranhos do Rio Branco,deixa a residência, dizendo não ter qualquer informação paraa imprensa. Sabe-se que, oficialmente, foi inteirar-se do es-tado de saúde do sr. Bucher.
11,30 — A secretária do embaixador se retira, não fazendoquaisquer declarações aos repórteres.

,«, U,40,T Um.taxi Tràz o empregado de uma casa do ílô-res com três cestas de cravos vermelhos. Desta feita, o en-\eiope nao foi violado pelos repórteres, que não deixavam osentregadores de flores passar entre eles sem que tomassemconhecimento das pessoas que enviavam as flores ao embai-xador seqüestrado.

n Pníh^.T ° r"0'0™?^ Ercílio — o mesmo que acompanhava
rianhi.>À J f8 °Cas\ao do se4uêstro - deixa a casa em com-
Sn nnrw aií01? agente? d« segurança. Pede desculpas por
rnlprfv. L T !rformac°es, mas confirma a hora da entrevistacoletiva, marcada para as 18 horas.

13,55 — Uma camioneta traz mais flores para o sr. Bucher.

no rarro CD-^68°nSelheir0 da cmbalxada americana chega

Mnn.w'25,.i,7 ° cmbaixaUor da Inglaterra, acompanhado da
S W^ga ir",. M«rc«dw.Beiiz chapa CD-29, seguido dc
fes ^ePsegü?ança 

kSWagen 
f™ 

CD-U-30, com quatro aficn'

comP3a~da0lrSmâBUCh,ir Cheg° ^ldammíe * Ja«cla- cm

nelí/n2!-^ sra- MaUIot. 'rmã do embaixador, volta à ja-neia para dizer que êle voltará a aparecer.
16,30 — O embaixador da Inglaterra e sra. deixam a casa.

Fstij«ni?ri7 ? sr;TBucher retorna a janela, ao lado da irmã.
SmntvSffS?? » Hm rePul-ler pergunta como se sente c êle
m i ¦Mn;„„i-U.lto bfm- embe-ra um pouco cansado". Sua pri-ma. a jornalista suíça Eil Schmidt. junta-se a êle e à irmã.

mSn1!'!0 
~ 

^sra> Marie Anne Maillot deixa a casa do Ir-wdo cm um taxi.

sim 
lJ£Hs7~ -° embaixador Giovanni Enrico Bucher deixa a

«mi oh! ula UOl Sarro de Placa CD-58. Estava de terno
nn£ fhumb°. sentado no banco traseiro em companhia de
«ni»«,a gi dc segurança, do motorista e filho. O carro
PaS-ri .Peas ,ruas Poreira da Silva, Laranjeiras c Fernando
p„5"rl'atlnglndo a praia de Botafogo, 0nde pegou o viaduto
dn» 

°ni< -c\ Cab,rai1 guando conseguiu despistar o carroaos Diários Associados" de Sâo Paulo.

lUt

aO^CT

*«v»a^íjèa«5«rtirsj»it> ijf. -...^.S-SSttai.--. ,-;.ü.-.i;-lK-\lvs...-í ~saJ
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ACALENTA

PODER, UM

Oscar PassosCésar Prieio

Uma ias maiores ambições dns lideranças oposicionistas consiste em cheaar, poder oírnrés do que elas chamam de "livre manifestação da vontade vomitar"/le fio)'s rntrefanto, parece que nada fizeram para concretizar êste objetivo Ó
parfirio continua apenas parcialmente organizado — a sempre aue há uma elei-
f.io 3crfl! estas lacunas se destacam, pois a maioria dos seus candidatos fica semcobertura c o resu-tado e que. de. eleição para eleição, o mímero de eleitos vemse redtttttido pronressir-ameníe, No momento ,os dirigentes do MDB estão jalan-do'cm «orernança rio Estado e clieçram a antecipar trechos de um plano oue esta-riam elaborando visando a conquista do poder pelo voto. Tudo isso c válido ewis que isso, aceitável. Resta saber, contudo, se estão sendo feitos os chamados
prcpjruitvs imiccs para cmprecv.der a grande, e árdua caminhada no rumo do
poder.Do pomo de vista prático, quase nada está sonde feito. Aqui em São Paulo.
pnucipiitoenie, os dirigentes oposicionistas continuam mais apegados às idéias ra-ta;, do çus propriamente aos trabalhos de reformulação das bases o nróPrio
presidente interino - Francisco Amaral - ausenta-se com freqüência do EstadoM.mm a outras unidades da. Federação, levando consigo a "mensagem mini-tim'. m os medebistas que nao estariam honrando nem dignificando o pronra.i partidário. ' J

íaquanto tudo isso sa passa, as bases, que são o /andamento de qualquer ins-Hftilçao purttaam permanecem esquecidas, quando não negligenciadas Nao existeM cwpua opMictaiwtq nenhum projeto dc reestruturação de diretórios mxmici-pau. m-se de ver: em quando nn problema, mas de efetivo nenhuma iniciativaM conhece. Em contrapartida, porem, alguns dos nomes mais eminente, dlvovó. .f.« iuittem noi prenundamentos agourentos. Seoundo êlcs o MDB sucumbirá'k,ms do vkito para prefeitos e vereadores, pois "a máquina arenista é
Pergunta-se então- que outro caminho poderá ter um partido que não contacom organizarão nos município*? E o MDB, para ser preciso, não se organizounm m;mdos municípios paulistas. Sa esta situação se verifica emSCm Pauloonde a população intenorana é intelectualmente mais esclarecida qu Aa dZnalmcnovirot Estados como devera estar a agremiação no Norte e Nordeste ondew-

EiootS na("rfl,S 
C°"n0 ma de reCUTs0s ^««"eeiros.asdeconíunica-

i-Jt 
™,/m™lyombria? as perspectivas que se apresentam aos lideres tioKDBm.Pais h nao se pode ncnar-lhcs razão quando se arrepiam apenas levei-m.m dentro dc num alguns meses terão de enfrentar as uriiasAexatàmentl Iamdisputar unnas ne prefeitos e vereadores E* aí aue a teto do d^iilrun, aaZ.R ,OWra ganha sioni/lcado e chega a sensibilizara! espírUof^M^fITos da IVi-[ao, Que deseja o sr. Adolfoi de Oliveira, que fala com a autoridadeAd"re°arLjer^da Executiva Nacional? Nada mais que fundir o MDB à ARENA afmdepoderem o, teu integrantes enfrentar a realidade eleitoral cm imiallâde dc cotftfci. A tese do parlamentar fluminense do ponto de tHsSSS é muito«is danosa ao par ido que o ato simbólico do deputado Heitor BotuTvotandTnosoriidi.os.ria AREJA a vovernança. Devido a sua posição, o sr Adolfo dv nn«r nao Jo, ameaçado de eijmWio ou sequer repreendido ' 

o confronteIdeatU -ia serve, pelo menos, para mostrur a incoerência da idéia *™£«,{„„Mistas rio Sõo Pauio querem uer executaZa%aíquer pr^ço 
a"6 °S cmC"

K PASSAGEM... - O presidente da«Mica vai avistar-se, dia 25, em Londri-ro Paraná, com os 1,'overnadores de Sãoo. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
li, Mato Grosso e Minas Gerais. Daa não consta ni.-nhum assunto especifi-nas uma generalidade dé problemas dein-m da resiiío Centro-Sul. Participarão dauao o? atuais e futuros governadores1RAXSAMAZ0NICA — Aos céticos, aoscontinuam duvidando da capacidade doo brasileiro para resolver por si mesmorandes problemas nacionais, especialmen-o tocante á exploração das regiões aindaens, o ministro cios Transportes, coronelio Andreaza, responde de forma lacônica:5 mil quilômetros da Rodovia Transa-omea estarão inteiramente concluídos noi de janeim de 1972",'OXTHATKS - Se em São Paulo o pa-™ nao apresenta nenhuma perspectivaos meios políticos, pois a Assembléia¦lativa e a Câmara Municipal estão go-10 0 período de recesso constitucional, emMa o mesmo nao pode ser dito. Muitaa aevera ocorrer esta semana no Distrito

mAi VfSresso do deputado Rondonreco tio Exterior reabriu os entendimen-em torno tia escolha do candidatos às»s oa. Câmara e Senado. Dentro de três, será eonhecirlo o novo presidente da¦ara e provavelmente os novos líderes*-lM Ms (ll|as Casas do Congresso.
¦istas prcv'sao que íazem os "experts"
'maE'a/l0slrl <->;íPecta'lva está no fatom oria dos- representantes paulistas no

i^ass. ffi::ort*ttrío das articuia-
KoLI;"A",:« 

— Ao quo parece, a ^u-
tladoMnp0r 0scar Pílssos na presi-

U,i t|'"!:i <?Ue so operava. Come-
Içada iinmin0" pnmcir°s embaraços. A

Várias sémín186' roml)enclo «>» silêncio
8 a SmaS; ro'solveu abruptamente
comanda H?nên?,la do sr- 0scar Passos«mando do partido até o fim do seu

mandato, em novembro. O máximo que osrepresentantes do Estado do Rio no Con-
gresso se dispõem a aceitar 6 a transforma-
ção do seu pedido de renúncia cm licença.Com isso, eles querem prestigiar o lideij der-rotado nas urnas e reconhecer o trabalho porêle prestado ao MDB nos seus primeiros qua-tro anos de existência. A posição da seçãofluminense íoi anunciada pelo próprio pre-sidente regional, deputado Ario Teodoro.

NAO CONCORRE — Escolhido virtual-
mente para sucessor do sr. Rondon Pachecoria presidência nacional da ARENA, o depu-
tado João Batista afasta-se da corrida pelapresidência da Câmara Federal. A retirada
do seu nome da lista dos cogitados paraaquele cargo foi feita a pedido do própriorepresentante paulista, o qual, aliás, nunca
chegou a se lançar candidato.

MALOGROU — Malogrou a reuniáo queo deputado César Prleto, secretário-geral daARENA nacional, vinha articulando para aGuanabara nos dias 25 e 26 do mês em curso.
O recesso cio Congresso e a ausência em
Bi-asília da maioria dos deputados e senado-
res tomaram praticamente impossível a rcu-
nião. O objetivo dela seria o debato preli-minar de um plano de alistamento em massa
dc eleitores nas fileiras da ARENA em todosos Estados.

EM TEMPO — Será hoje, pela manhã,a reunião da Executiva Regional do MDBdestinada a examinar as primeiras denúnciasde infidelidade nas fileiras do partido. Vá-rios processos de acusações chegaram à se-cretaria da agremiação no decorrer da últimasemana e na reunião de hoje, marcada paraa Assembléia Legislativa, os dirigentes opo-siciomstas pretendem fazer- a primeira tria-
gem. Os acusados terão seu comportamento
político dissecado e os que tiverem compro-vada responsabilidade no esvaziamento moraldo partido terão seus registros cancelados eos nomes divulgados. Aqueles que foreminocentados terão suas posições fortalecidasO que nao está assentado é o tratamento aser dispensado aos emedebllstas que fizeremou vierem a fazer denúncias por conve-

|f|iitaio acredita na vitoria do MDB em 74
Moúimn«r. ™eridional) seu crescimento .irimitinri.-. folião ,i~ ,-.....«..__líílliil l (Meridional)

I11 Vtnccra as elei-"cm realizadas cm
,f governadores de
ÚÓ nní -a-R° P:illl,>. "

aur - afirmou on-
ci» dc-nutado rotkl'U
, y° Amaral, m-nci

"*> LebiIaUl0, °
atra rc-in, 'i a t|Ue íe

de nhl "Ul° um ''O-

"«Posicio?ÇislanaBaerneõ

seu crescimento, admitindo
que "quem peixlcu com aderrota do senador José Er-mirio do Morais foi Per-nambuco e o Brasil.

O parlamentar emedebis-Ia falou sobre a reestmtura-
vão do partido da oposição,
procurando fazer com que oMDB seja conhecido no in-lerior do País. Por outro la-"o, vai integrar-se com a si-tuação dentro dc suas con-clições de partido realmentetle oposição. Isto — acen-tuou — sem hostilizar nin-
guem — mas apontando as

falhas do Governo, denun-ciando à nação as verdades
que ocorrem. Disse o depu-tado Francisco Amaral queo seu partido luta contra assublegendas e eleições dis-tritais.

Admitiu a criação do umterceiro partido para que astendências políticas sejam
definidas dentro, de cadaagremiação partidária.Enquanto existirem apenas
2 partidos — frisou — naverdade o Governo mantém
apenas duas siglas para quepossa disputar as eleições.
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VOLTA AO ESTADO DE DIREITO 0 TEMA DE 71
A restauração do Estado de

Direito no pais passou a ser
a maior aspiração da área
politlca e deverá se constituir
no principal tema de debate
do Congresso Nacional no
ano de 1971, a partir da ins-
talação da nova legislatura
no próximo dia 31 de janeiro.
Essa é a opinião de grande
parte da bancada federal de
São Paulo, principalmente
após a deflagração de uma sé-
rie de pronunciamentos nesse
sentido de políticos da situa-
ção, muitos deles ocupando ou
que Já ocuparam postos nos
governos revolucionários. O
próprio debate da reforma
política terá que ser travado
com a maior liberdade para
que possam ser encontradas
fórmulas definitivas que re-
tratem com fidelidade a no-
va realidade brasileira.

Os pronunciamentos do ex-
ministro Magalhães Pinto e
do governador da Bahia, Luis
Vlanna Pilho, contribuíram
para "quebrar o gelo" da área
situacionista ávida de uma
maior participação e conven-
cida da necessidade de resta-
belecimento da nonnalidade
democrática cm toda a sua
plenitude, mas temerosa até
então em adotar uma posiçãomais agressiva. Outros pro-nunciamentos são esperados
nos próximos dias mais ou
menos no mesmo sentido e
com os mesmos objetivos dos
dois primeiros, mesmo porqueconsideram os políticos da
ARENA que as declarações do
sr. Rondon Pacheco ao rc-
gressar do Exterior reforça-
ram ns posições assumidas
pelo governante baiano e pe-lo senador eleito por Minas
Gerais.

POSIÇÃO DE MÉDICI

A posição do governo do
presidente Mediei pode ser
medida pelas declarações do
sr. Rondon Pacheco. O presi-dente da Republica não nu-
torizou nenhuma arca a dc-
flngar o processo de abertura
política, mesmo porque foi
muito claro, ainda recente-
mente, quando refreou os nni-
mos daqueles que esperavam
estar próxima a revogação do *
Ato Institucional n.o 5, entre-
tanto, parece admitir que se
trave o debato em torno do
problema, talvez procurandotestar o comportamento dos
políticos nesse início de legis-
latura.

Não há nada dc oficial nas
posições assumidas por ai-
guns lideres revolucionários
da área civil que deram inl-
cio ao processo, daí a preo-cupação de alguns políticos
que procurram refrear o
entusiasmo provocado pelasdeclarações do ex-ministro
Magalhães Pinto. Por exem-
pio, a entrevista do depu-
tado Batista Ramos no exer-
cicio da presidência da
ARENA que no dia seguinte
ponderava: "Não é prudenteirmos com muita sede ao
pote, como diria a sabedoria
cabocla, porque o pote da tle-
mocracia é dc cristal, íinis-
sinjo cristal". Lembrou o
parlamentar que mantinha
ainda vivos os episódios de
68 que resultaram na edição
do Ato 5.

O parlamentar talvez te-
nha se esquecido que o pró-
prio sr. Magalhães Pinto vi-
vou o episódio dc 68 como
ministro de Estado do presi-dente Costa e Silva e o sr.
Luis Vianna Filho estava ao
lado do presidente Castelo
Branco quando da edição do
Ato 1 e 2 como chefe da
Casa Civil da presidência da
República. Por terem tido
participação e responsabili-
dade naqueles episódios, suas
posições agora ganham relê-
vâncla e autoridade, razão
pela qual a área política dc
uma forma geral considera
que chegou o momento de se
lutar mais francamente poruma maior abertura políticasem receio de qualquer com-
prometlmento da obra da Re-
volução.

MDB E ARENA

A tese de restauração do
Estado de Direito pertencia
quase que exclusivamente
aos políticos da Oposição o a
sua defesa intransigente está
levando o deputado Oscar
Pedroso Horta para a lide-
rança do MDB. O próprio
deputado Ulisses Guimarães
que substituirá o senador Os-
car Passos a partir de 2 de
fevereiro na Presidência do
partido, há alguns dias atrás,
colocava como preliminar pa-ra a discussão do problema
do voto distrital a remoção
de alguns dispositivos como
sublegenda, voto vinculado o
o próprio Ato 5, pois do con-
trário o seu partido seria a
curto prazo extinto do cena-
rio político.

Apesar de não se admitir
qualquer pressão da área po-lítica em relação à revoga-

ção do Ato 5 como possívelno momento, pois o proble-ma está afeto diretamente
ao presidente da República,
sabe-se que os outros pon-tos citados pelo presidenteem exercício do MDB pode-rão ser removidos em pra-

zo relativamente curto. Nés-
se sentido cita-se por exem-
pio a orientação da Comis-
são Executiva da ARENA
paulista aos diretórios muni-cipais para que se garantiaa participação do MDB nasMesas das Câmaras Munlci-
pais, na proporção da sua
existência.

Sendo majoritária na eran-de maioria dos municípios,
a ARENA poderia eleger com
alguma tranqüilidade as me-sas diretoras, entretanto, se
preocupa em nfio permitir o
esmagamento do MDB. Ao
mesmo tempo, a direção are-
nista oriente os dirigfclntes
partidários do Interior paraoue evitem ao máximo aformação de grupos, isto é,ARENA 1. 2 e até 3 na dispu-ta das eleições municlDais
de 1972. Esses fatos demons-
tram a existência de umatendência favorável a remo-
çao dos obstáculos a quealude o deputado UlissesGuimarães e aue estariam
estrangulando o MDB.

PRONUNCIAMENTOS
Antes e após a reaberturados trabalhos legislativos o

tema levantado pelo senadoreleito Magalhães Pinto e eo-vernador Luís Vianna Filhadeverá prevalecer, reforçado
com as declarações do depu-tado Rondon Pacheco queafirmou ser o presidente daRepública o juiz para decl-dtr sobre a onortunidade dorestabelecimento da plenitu-fie demochática. mas ressal-tou a importância e a ne-cessldade de cada um emitirsua opinião.

Essa frase se constitui no
sinal verde" para o debate

do assunto e muitos parla-mentares já convencidos danecessidade da restauração
do Estado de Direito deverãosair do seu tradicional mu-tlsmo para uma posição mals

agressiva. O tema, ate entãotabu na área da situação, foiliberado para debate, com o
governo da Revolução admi-tindo sua discussão, abertae livremente, mas mantendo

em suas mãos o poder de de-cisão para julgar a oportuni-
dade da implantação da de-mocracia em toda sua pie-nitude.

Reali Júnior

PORTAS ABERTAS PARA A CALIBRAS
A Calibras Equipamentos para Rações Ltda., tradicional fabricante
de máquinas industriais para o setor agropecuário, encontra, ago-
ra, portas abertas no mercado externo. A primeira exportação da
Calibras foi para Phillips Veterinária S.A. do México. O referido
cliente adquiriu uma Prensa Granuladora de Farelos, um Resfria-
dor-Secador e um Triturador. Na foto, flagrante colhido quandoos equipamentos deixavam a indústria da Rua Pirassununga, 1211
(MOOCA) com destino ao porto de embarque.

^fWH_H fll-fl JEgM^

evoc pensamelhor
* i peixe

_¦_-_. ._>-m i __EBe peixada vocêesta
Vai deixar de investir, por exemplo, na indústria que mais rapidamente propor-ciona o retomo do seu capital. Não vai se aproveitar das vantagens do decreta
governamental que lixou em 200 milhas de largura o nosso mar territorial Vailicar por lora de uma das atividades mais lucrativas de hoje em dia.A indústriada pesca. Aproveite os incentivos fiscais e aplique na Sudepe. Torne-seaciorusüi de grandes empresas pesqueiras. Você vai ver como é bom receberdmdendos ante do tempo. E para hom investidor, sudeTO £V gHSydêna,o que cai na rede é lucro. ouucpe ç-j ^^^mento I
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MERGÃDAO PREÇOS DE EXPORTAÇÃO
a maior linha de fabricação
500 produtos diferentes à
sua escolha. 3.000 rr.2 de áréá

(exposição e vendas:)
rua barra do tibaji, 657 bom retiro sp. (antigo cine paris)estacionamento à porta

m
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Engenheiros sanitários
reunidos em S. Paulo

O governador Abreu Sodré presidiu ontem, no auditório do Palácio dos Bandeirantes, a cerimônia
de abertura do VI Congresso de Engenharia Sanitária, que reúne, nesta Capital, espe-

cialistas vindos de todo o Brasil. Em seu discurso de abertura, o governador do Estado ressaltou
a necessidade de um planejamento global para a resolução dos múltiplos problemas

enfrentados pela engenharia sanitária nas grandes cidades, e de um aperfeiçoamento, cada vez
maior, da tecnologia destinada a promover o saneamento básico. Entre outras autori-

dades presentes à cerimônia, compôs a mesa diretora dos trabalftos, na sessão inaugural, o ministro
Costa Cavalcanti,: do Interior.

•Tive a honra de ser con-
vidado para participar do úl-
timo Congresso de Engenha-
ria Sanitária, realizado no
Recife, sob o patrocínio da
Aíiociaçfio Brasileira de En-
genharia Sanitária — ABES

 quando externei a séria
preocupação do governo de
São Paulo sóbre os proble-
mas de saneamento básico,
que afetavam não só o nosso
Estado, mas igualmente o
Brasil" — iniciou o governa-
dor. Vejo, portanto, com sa-
tisfação, a realização deste
sexto Congresso em nossa
Capital, o qual, certamente,
poderá trazer a debate aquê-
les temas que ainda preo-
eupam, com diuturna medi-
taçao, a administração fe-
deral e as estaduais."Naquela ocasião tive
oportunidade de esclarecer,
aduzindo dados, e expondo a
política renovadora de São
Paulo, quais as linhas mes-
trás que nos norteavam para
a reformulação dos proble-
mas de saneamento básico e
sua melhor solução".

"Preocupava-me, então, o
fato de que, se não houve,
na historia de nosso pais,
falta J de técnicos competen-
tes e dedicados, houve, po-
rém, imensa deficiência de
decisões político-administra-
vivas capazes de estabelecer
diretrizes e condições indis-
pensávets à expansão das
obras e serviços sanitários.•'Inexistência de planeja-
mentp governamental; estru*
tura obsoleta de órgãos pú-
blicos; inadequada aplicação
de recursos públicos, causada
por- política protecionista ou
por ausência de estuda' de
viabilidade técnica o econô-
micojfinanceira; manutenção
de tarifas demagógicas, em

serviços como de águas e es-
gotos, revelando falta de en-
foque realista e corajoso dos
problemas, produziram o es-
trangulamento fina nceiro,
impossibilitando o aperfel-
çoamento e a expansão har-
mónica com o crescimento
das demandas. A tudo Jsso,
acrescia a pluralidade dos
órgãos responsáveis, com in-.
concebivel desperdício de es-
forços e recursos federais,
estaduais e municipais, em
virtude da falta de entrosa-
mento."Imensa foi a tarefa do go-
vêrno de São Paulo, em-
preendendo profundas refor-
mas. administrativas, pro-
curando adaptar à realidade,
as necessidades estão pre-
mentes. Assim, quando se
preparava o plano de aplica-
ção para 1968, bem como o
orçamento flurianual para o
triênio 1968-70, do governodo São Paulo, deu-se desta-
que à necessidade de inclu-
são de justificativas plenas,
que demonstrassem a oportu-
nidade do empreendimento
programado, salientando-se
os benefícios que o mesmo
iria produzir, c a exigência
do estudo de viabilidade tée-
nica e econômico-financeira,
elaborado por técnicos ou
empresas de alto gabarito,na verificação da segurança
da realização ou de sua ren-
tabilidade.'Inicialmente, dividiu-se oEstado em áreas de atuação:
Área Metropolitana; Área da
Baixada Santlsta; Inteiror do
Estado."Coube à primeira, através
da Companhia Metropolitana
de Águas de São Paulo —
COMASP — e Companhia
Metropolitana de Saneamento
de São Paulo — SANESP —
a responsabilidade da Capital

e de 36 municípios da Grande
São Paulo; A segunda, deter-
minou-se a unificação de Or-
ganismos que não se comple-
tavam nem se compreendiam,
tendo sido criada a Compa-
nhia de Saneamento da Bai-
xada Santista — SBS; Para
os serviços do Interior, foi
constituído o Fomento Esta-
dual de Saneamento Básico —
FESB — uma autarquia. Pro-
move o financiamento, e dá
assistência técnica para oe
serviços de águas e esgotos;
realiza o controle de poluição
das águas e oferece o suporte
tecnológico para a solução
dos problemas de saneamen-
to, através de um de seus ór-
gãos que é o CETESB."Hoje, quando tenho a
honra de ver realizado em
meu Estado o VI Congresso
de Engenharia Sanitária, pos-
so, já no final de meu mon-
dato, salientar a realização
daqueles planos anteriormen-
te concebidos, e realizados
dentro da filosofia de govêr-
no que, empenhadamente,
perseguimos"."Procuramos, dentro da íi-
losofia da Revolução de 1964,
fazer uma obra de infra-es-
trutura e não de aparência
demagógica e ostentatória.
Preocupou-nos mais a proje-
ção no tempo do que as gló-
rias momentâneas, que não
objetivam solução dos proble-
mas em profundidade."Gostaria, apenas a titulo
de ilustração, recordar a3
obras do sistema cantareira,
a cargo da COMASP, para a
Capital paulista, atualmente
em fase final de execução, e
que darão à cidade e à re-
gião da Grande São Paulo, só
numa primeira etapa, quase
o mesmo volume de água de
que a metrópole dlspóe no
momento, e dentro de dois

anos poderá o meu sucessor
completar o sistema de adu-
ção e tratamento de água da
Capital paulista com mais de
200% de metros cúbicos por
segundo. Tal obra resolverá
de vez o problema de abaste-
oimento de água de São
Paulo."E, ainda como exemplo de
obra realizada na Capital, a
construção dc mais de mil
quilômetros de redes de esgô-
tos — o maior plano de ex-
pansão nesse setor já exe-
cutado em São Paulo, e que
virá tirar o atraso de vinte
anos nele registrado. Ainda
a preocupação com a infra-
estrutura e não com o fatu-
ramento político presente".

VALORIZAÇÃO DA
TECNOLOGIA

"Todo o interesse deste
Governo — continuou o sr.
Abreu Sodré — na solução
dos problemas de saneamento
básico não atingiria os obje-
tivos visados se nâo cuidasse-
mos, com especial carinho, do
aperfeiçoamento técnico e
funcional daqueles aos quais
cumpre planejar, equacionar
e eolver enfoques de inume-
roo setores por onde se dis-
trlbuem as responsabilidades
do saneamento básico".

"Nesse sentido, propiciou o
atual governo vários cursos,
e ofereceu bôlsas-de-estudos,
multas em convênios com a
Organização Mundial da Saú-
de e a Organização Pan-Ame-
rlcana de Saúde; melhorou
salários. Fê-se Justiça sala-
rial. E o resultado de uma
política de valorização do
profissional sentirão os senho-
res congressistas nos debates
que hoje se Iniciam."O panorama atual exige
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enérgica reação, com a prepa-
ração de novas equipes de tra-
balho de elevado padrão téc-
nlco e, por isso, não só pres-
tiglamos esses técnicos, que,
nâo raro, têm realizado cursos
de treinamento no exterior,
mas, no setor de engenharia,
sanitária, especialistas de re-
nome têm sido convidados pa-
ra divulgar aqui novas Idéias,
novos ensinamentos."

UM DESAFIO
"Buscando na desburocrati-

zação da maquina administra-
tiva a racionalização dos tra-
balhos, e dando caráter em-
presarial a certos órgãos da
administração, êste governotem o propósito não apenas
de enfrentar a subversão,
mas, sobretudo, de remover os
vícios do subdesenvolvimento,
que comprometiam e ainda
comprometem o progresso na-
cional, e não permitiam quese concretizasse a política so-
ciai que tem de ser o nosso
grande objetivo."Impô-se disciplina nos gas-tos públicos, através da admi-
nlstração técnica e planejada;baseada no orçamento-progra-
ma; conjugaram-se efetiva-
mente esforços e recursos fe-derais, estaduais e municipais,
para se dar unidade de ação
indispensável para uma politi->ca de interesse nacional."O bom êxito dos imensos
programas que estão sendodesenvolvidos está na depen-dência de que a atual gera-çao de técnicos e a adminls-tradores seja capaz de implan-tar, e de realizar, com nono-rabihdade, competência c co-ragem, as reformas que se fa-zem necessárias nas estrutu-ras e métodos de trabalho,

Üü í0 das novas Perspectivasabertas pela revolução. Sobre-

leva, neste particular a Im-
portância das mudanças de
rotinas e de mentalidades,
através de um amplo progra-
ma de motivação, treinamento
e valorização dos profissionais."Desejo, senhor ministro
Costa Cavalcanti; reiterar
que São Paulo e seu governoestão integrados no esforço
de desenv olvimento do
país, e São Paulo tem a cons-
ciência de que deve contri-
buir, com a presença de seus
investimentos, e a cooperação
de seu governo para a inte-
gração, cada vez mais perfel-ta, da sociedade nacional."O apoio que sempre rece-
bemos dos diversos órgãos
do governo federal permite
que hoje possamos prestarcontas positivas aos paulistas
e a todos os brasileiros. Com
satisfação ressalto, por sua
importância e constante pro-sença, a significação do Mi-
nistério do Interior, sobretu-
do através do Banco Nacio-
nal de Habitação, cuja par-ticipação em convênios as-
cende a 37,5% dos investi-
mentos.

"Por essa razão, senhor
ministro Costa Cavalcanti e
senhores congressistas, é queassistimos, com orgulho, à
realização deste Sexto Con-
grosso de Engenharia Sani-
tária em nossa Capital. Ne-
Ia, e em todo o Estado do São
Paulo, poderão os ilustres se-
nhores congressistas verificar
o labor diuturno dos paulis-tas e dos brasileiros de São
Paulo, numa luta que nos ir-
mana, na confraternização
dos mesmos ideais."Ao concluir, reafirmo a
certeza da confiança e do en-
tusiasmo com que vemos a
realização deste Congresso, e
a fé nos frutos que serão co-
Ihidos de seus trabalhos".

GARAGEM DA PREFEITURA
COMPORTARA MIL VEÍCULOS
Prosseguem em ritmo de urgência as obras

de construção do edifício da Garagem
que a Prefeitura está executando

na Praça Alfredo Issa, na quadra formada
pelas avenidas Ipiranga, Casper

Libero, rua Timbiras e dos Andradas.

Mais de_ 200 operários, trabalham nesta obra, que látem construídos 3 pavimentes Inferiores e 3 superiores.Depois de totalmente concluído, esse edifício, comportarámais de mil veículos, pois sua área é de 24 mil metros qua-arados com 7 pavimentos e dois subsolos. Os carros serãoabrigados em boxes Individuais com acesso facilitado atravésub itimpss.

Entre outras características de serviço destacam-se osfatos de os usuários serem servidos por dois elevadores ele-tronlcos, telefones públicos, toaletes em todos os ándare eS&MSff0 £$ "* ftenada Uma Praça M*U
Ú 1°^m °bJetiva ^mbém, o desafogo do trânsito no cen-
íãét ™ade' Pr°P°rci°nando estacionamento fácil aos mo-toristas que procedem da zona Norte e da zona Leste e oue""S0 

Â° ?difIcio através uas avenidas Casper Libero,rua Senador Queiroz e rua Mauá. •" . '
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80 É CALVO QUEM QUER

^Qlift
l'ic Pilnijíiiiii para
11» cIlICIIÇ.lH llil calllilo,
¦In rinira calnlmlu a
•I.i turbai nu o sempre.

MEDICINA É NOTICIA
M'9uel F,|(i

Protocolo sobre moléstias
pulmonares de São Paulo

:ole:

(conclusão)
Dando prosseguimento á publicarão rir, d .Moléstias Pulmonares dc São Paulo Y íi ^«n

Antônio Pedro Mirra do Hospital rin í?niza*> ru
Central A. C. Camargo) que Vem há mZVNdo, este nosocomio, a campanha profila I™ ¦ wtrfe
sobre câncer de pulmão no Estado do ss„ l '^W
hoje a parte final do mesmo Protocolo aul°' í

4.o dia: Natulanar VO — Testovlron im-5.o dia: Natulanar VO — Testovlron IM-'6,o dia: Natulanar VO — Testovlron i\'p7.o dia: Natulanar VO _ Testovlron tu.'
8.o dia: Natulanar VO — Testovlron IM,'

9a. SÉRIE:

l.o dia: 5 PU -j- SG 5% (500 ml) durante i,v.IV — iniciar às 6 horas - Natulanar vo n,',!'Testovlron IV. ' "Mr°a
2.0 dia: MTX -|- SG 5% (500 ml) duram» inIV - iniciar às 6 horas - Natulanar V0' SíTestovlron IM. ' mí^'
3.0 dia: Actinomicina D IV em SG 5% tmâ

rante 12 horas — iniciar às 6 horns - NatniY ./
Decadron IM; Testovlron IM. atlc

4.o dia: Morishita 200 ml. — Lcucovorin 12 n12 horas; Vit. B-12 mg. im cada 12 horas' ffiVÔ; Decadron IM; Testoviron IM. ' <
\- SG 5% (500 ml) durante»'.,. Natulanar vo; Decadron jj"

SG 5% (500 ml) durantíi— Natulanar VO; Decadron

¦
st
K ¦ 1 ¦} ,.\y

5.0 dia: Oncovin
iniciar às 6 horas .

toviron IM.
6.0 dia: Oncovin -|-

ras — Iniciar às 6 horas
Testoviron IM.

7.0 dia: Adenotcpe complex — 2
iniciar às 6 horas — Natulanar VO:

toviron IM.
8.0 dia: Enduxan em SG 5% (500 ml) iv-i

às 4 horas. — Natulanar VO; Decadron IM; Testori

;.:-

ampoias cajj:
Decadron LM;

lO.a SÉRIE:
l.o dia: Natulanar VO — Testoviron IM;
2.0 dia; Natulanar VO — Testoviron IM;
3.0 dia: Natulanar VO — Testoviron IM;
4.o dia: Natulanar VO — Testoviron IM;
5.0 dia: Natulanar VO — Testoviron IM;
6.0 dia: Natulanar VO — Testoviron IM;
7.c dia: Natulanar VO — Testovlron IM;
8.0 dia: Natulanar VO — Testoviron IM.

ll.a Série:
l.o dia: 5 PU + SG ò% (500 ml) durante 12b

Natulanar VO — Decadron IM — Testoviron IM,
2.0 dia: MTX + SG 5% (500 ml) durante 12 tos
iniciar às 6 h Natulanar VO — Decadron IM-;

toviron IM.
3.0 dia: Actinomicina D IV em SG 5% (500 i

rante 12 h iniciar às 6 lioras. — Natulanar V0 -
cadron IM — Testoviron IM.

4.0 dia: Morishita 200 ml. Lcucovorin 12 mgílí
horas — Vit. B12 mg IM cada 12 horas. - Natulair
Decadron IM — Testoviron IM.

5.0 dia: Oncovin + SG 5% (500 ml), durante»!:
iniciar às 6 horas — Natulanar VO — Decadron B

Testoviron IM.
6.0 dia: Oncovin + SG 5% (500 ml) durante li

Iniciar às 6 horas. — Natulanar VO — Decadron IM -
toviron IM.

7.0 dia: Adenotepe complex 2 ampoias cada 6 j
iniciar às 6 horas. — Natulanar VO - Decadron IM-:
toviron IM.

8.0 dia: Enduxan em SG 5% (500 ml) IV-liitt
4 horas. — Natulanar VO — Decadron IM - Testo*»!

12.a Série:
l.o dia: Natulanar VO
2.0 dia: Natulanar VO
3.0 dia: Natulanar VO
4.0 dia: Natulanar VO •
5.0 dia: Natulanar VO -
6.0 dia: Natulanar VO •
7.0 dia: Natulanar VO
8.0 dia: Natulanar VO •

13.a Série:

Decadron IM.
Decadron IM.
Decadron IM.
Testoviron IM.

¦ Testoviron IM.
Testoviron IM.
Testoviron IM.
Testoviron IM.

l.o dia: 5 PU + SG 5% (500 ml) durante 11
IV — iniciar às 6 horas. - Natulanar VO - !>:»:•-
Testoviron IM. , , , „...

2.0 dia: MTX + SG b% (500 ml) durante M
IV — iniciar às 6 horas. Natulanar VO - Decaan»

Testoviron IM. ¦¦ ,..._¦;.
3.o dia: Actinomicina D IV «11 SG 55 (MO*

rante 12 horas. — Iniciar às 6 horas. - Natulanar n
Decadron IM — Testovlron IM.

4.0 dia: Morishita 200 ml. „i--.,ií
Leucovorin 12 mg cada 12 hora;; Vit. BUJ«

da 12 horas; Natulanar VO; Decadron IM; Tesiouiv-
iniciar às 3 horas. , jjv
5.o dia: Oncovin + SG 5% (500 ml) durante!-
Iniciar às 3 horas. . m
Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron im-,
6.0 dia: Oncovin + SG 5% (500 ml) durante !^

Iniciar às 6 horas. ¦ . «1
Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron ui.
7.0 dia: Adenotepe complex 2 ampoias caca
iniciar às 6 horas. ..-. . „ ,,,
Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron»^,
8.0 dia: Enduxan em SG 5% (500 ml) H ¦

às 4 horas. _, . „„ nt
Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron im.

14.'a serie:
1.0 dia: Natulanar VO; Testoviron IM:^

tulanar VO; Testoviron IM; S.o dia: Na ul 
jartoviron IM; 4.0 dia: Natulanar VO; Tes ov.roiK

Natulanar VO; Testoviron IM; 6.0 din; ««>»
Testoviron IM; 7.o dia: Natulanar VO, «s
8.0 dia: Natulanar VO, Testoviron IM.

I5.a Serie:
l.o dia: 5 FU 4- SG 5r

TV iniciar às 3 horas
1500 ral) durante l-

K
Natulanar VO; Decadron IM; »# >" 

+ 5% (500 ml) durante'
•ns.

Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron
2.o dia: MTX .

IV iniciar às fi horns
(500 ml) durante 1'

IM. ,
Actinomicina D IV em SG o ¦ **

IM,
3.o dia

rante 12 horas — iniciar às fi horas
Natulanar VO; Decadron IM; Testoviron
4.0 dia: Morishita 200 ml._ ull B12 rrY'
Leucovorin 12 mg cada 12 horas: vil.

-- • - -¦- testoviron w
(500 ml) ^irante'da 12 horas: Natulanar VO: Testoviron W^jjitf

5.o dia: Oncovin
iniciar às 6 horas.

+ 5ri

Testoviron D>j

IM
Natüíanar"vÕ'; Decadron IM: Te*w|W •„

6.0 dia: Oncovin + SG 5^ (500 ml) *"

iniciar às 8 horas.
Natulanar VO; Decadron IM;

7.0 dia: Adenotepe complex 2 ampoias «^^3
cior às 6 hs. Natulanar VO - Decadron i»

8.0 dia: .Enduxan em SG 554 (500 «'lArir»*
Decadron IM - t

,,n Testo*!/16.a Série: l.o dia: Natulanar VO -J ' 
dia:rf

2.0 dia: Natulanar VO - Testoviron IM . ,ana(ve,
nar VO - Testoviron IM - 4 n cf.n ™vi&;
Testovlron IM - 5.0 dia: Natulanar vu __

6.0 dia: Natulanar VO - Testoviron\fô0@
Natulanar VO — Testoviron IM - B0 ""'

Testovlron IM.
IUClENtf5

4 hs. Natulanar VO

iv — pbòseevaçao nos i
tèffpíftOs pacientes de todos os grupos jW$, -

regularmente seguidos (proservados),, f»« es es»
os primeiros seis meses e depois cada > ^ m\
revisão (follow-up) dever-se-à fazer uui 

^ ^
completo, uma radiografia pulmonar ^L^t, I
zação (quando houver metástases), e "'" ^est'se-à igualmente o estado do paciente, ser
deKarnofsky. ^0^

Uma broncoscopia. no mininio, «w .„¦...
coda doente, no ano que se segue a »¦
ou outro esquema terapêutico, entre o ~-

APROVADA TESE SOBRE JIK'!fífde 5*
Plenamente aprovoda, na FaciiM»^ ^ jp

ca da Universidade de São Paulo, a '^anoí \
defendida pelo dr. Juljan ÇzapKl- 

a üi&U"Planos de Pré-Pagamento de Asste énc^ j*r
Pública". A banca examinadora foi Ptw
Odair Pacheco Pedroso.

;4.

^ ^^;-fr->aw3J*^<'' hs» ji^r^ -~. •.„,*.., ,.* \f^»-^.t-tf.A
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uma tranqüilidade
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1

comprar o Avarento
II Sm ''-|B'*Vescolhe o pick

.:' - IAgente-up e o preço'.'
- : }2Í£xMx22 m& •-,-:,
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Examine o Pick-up Ford F-75. De cara, você já sente a economia:
o F-75 custa Cr$ 8.250,00 a menos que o pick-up de 6 cilindros de menor
preço. Agora, observe como a manutenção é barata. Como o F-75 consome
pouca gasolina. E acrescente: o Pick-up Ford F-75 tem tração nas quatro
rodas, reduzida, roda livre e diferencial auto-blocante, (opcional).

Capacidade para 750 kg de carga - a maior da sua classe. Três ou
quatro velocidades. Incrível resistência Jeep.

Agora, pegue o Pick-up Ford F-100, e vá verificando: exclusiva
•suspensão Twin-I-Beam, aqueles eixos duplos independentes em I que

/dão 
muito mais conforto a quem viaja na cabine e aumentam a

durabilidade dos pneus. Luxo de carro de passeio. Força de um
caminhão. Economia de um Avarento. Viu? São dois piçk-ups

Ford para você escolher. Dois fanáticos em economia.
Dois Avarentos de verdade. Conheça-os no seu Revendedor
Ford. E veja como é fácil, levar um Avarento prá casa. ,

CAMINHÕES
FORD 71 U/üFCÍ

ri *.

F-75 F-100 F-350 F-600 F-600 DIESEL
5 .

Ford-Wlllys do Brasil e a melhor ride de Revendedores em 455 locais no Brasil.

¦*
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Só o Amor Constrói: TRIBUNAL fANTA\ MISSA DA FAMÍLIA

a opinião do povo TEM NOVO PRESIDENTE ADHEMAR BE BARR
"Seria muito bom se nós pudéssemos lemos

iomais a notícia de que nosso cônsul esta
livre como o embaixador suíço seqüestrado
nor terroristas brasileiros. Já que isso nao
fi nossivel, peço a todos que ajudem a cam-
Panha SÓ O AMOR CONSTRÓI". Disse o
sr José Barbosa, comerciante._"Enauanto no Brasil a situação do embai-
xador suíço sr. Giovanni Enrico Bucher, ha
39 dias seqüestrado por terroristas brasilei-
ros no Rio já foi definida, a campanha para
levantar um milhão de dólares exigidos pe-
los "tupamaros" para libertarem nosso con-
sul prossegue, dona Maria Aparecida Gomi-
de confia na generosidade do povo brasileiro
e continua pedindo que todos compareçam
aos bancos para fazer seu depósito.

CAMPANHA
A conta-corrente de dona Maria Apareci-

da Gomide, aberta nos bancos de todo o Pais,
recebe constantemente doações.

Eduardo Fonseca, quando veio ao banco,
disse: "Meu dinheiro mal dá para minha fa-
milia viver. Mas, não podia deixar de aju-
dar essa senhora, que está precisando mais
que eu" "Uma vida humana corre perigo.
Vamos ajudá-la. E' só o que peço aos bra-
sileiros, que como eu, precisam salvar nosso
cônsul". Explica Sirlel Saraiva, dona-de-
casa.

Em sessão solene realizada sábado os srs ManoelcMar-
tins de Figueiredo Ferraz e Ivan Gualberto do Couto íoram
empossado! nos cargos de Presidente ^^^f^JPTribunal de Contas do Município de Sao Paírlo'rif",apl°sr^'s
foram eleitos no transcorrer da última sessão daquela Cóite,
realizada a 30 de dezembro passado.

O sr. Teófilo Ribeiro de Andrade Filho, Presidente em
exercício até aquela data, fêz coincidir a apresentação de
seu relatório de trabalhos executados no Ç*|rncí,c>Vre ?dÍn
com o término de seu mandato e a transmissão da presiden-
cia, embora tivesse prazo até 31 de março próximo O pie-
feito ?aulo Salim Maluf, o presldente» da, Câmara dos Vea-
dores, Armando Simões Neto dona Suzanna J»n£ 

*f"f«
ria dó Bem Estar Social da Prefeitura, o general Hauí rires
de Castrompresidente do Metrô o cel. Francisco Macedo,
presidente da Companhia Municipal de Gas - COMGAS
além de inúmeros vereadores, membros do Tribunal, conse
lheiros e funcionários estiveram presentes ao ato.

RELATÓRIO
O presidente Teófilo Ribeiro de Andrade, em serji dis-

curso de despedida, leu apenas alguns tópicos do relatório

dos trabalhos executados ^^ente*'—' 
^ ° mGSm0

SCrá 
^ao^dâ^í - Trmou- _ qualquer menção~~ 

f °m„nt™ ri* 1969 lá convenientemente narrados
BOTiBMK?in"t| presidência. Cumpriria dizer, apenas,
no 1-°, «lattíVd^plf/ase angustiosa, heróica mesmo, de

franca consolidação, dinamizaçao dos seiviços, e cresceme

PrCSAo "final 
após agradecer à Câmara de Vereadores, "nos-

sa ho%edèira,Tu o^residente, o ilust 
^X^elaçõe^oSimões Netto, sempre mantivemos as melhoies relações , o

ri,- Trnfiln Ribeiro c tou o orçamento da uapnai, autimu
n ne mm o ano dé9 1970 a receita e despesas previstas eram
enuivalentes a CrS 580.000.000,00. Em 1971 essa estima-
tivK eíevou-se para Cr? 2.030.724.000,00, sendo o 4,o orça-
mento da República.

Foi celebrada sábado, às 9 horas da
manhã, na Igreja da Consolação, a mis-
sa por intenção das almas de Antônio
Emygdio dc Barros, Elisa Pereira de
Barros, Adhemsr Pereira dc Barros, An-
tôniò Emygdio dc Barros Filho e Geral-
do Pereira de Barros, numa homenagem
Bóátuma dc seus familiares.

Estiveram presentes os srs. Rildo
Fracarolli, Alfredo Giglio, Diogo Bastos,
Fábio Macedo, delegado Julião Pacheco,
Osvaldo de Barros, coronel Afonso Ne-
grão, João Acioli, Adriano Campanholc,
presidente do Sindicato dos Jornalistas,
Manoel Figueiredo Ferraz e senhora, e
representantes da Alta Sorocabana.

A missa foi celebrada pelo padre
Olavo Pezzoti.

0 protesto dos hippies
Desde a semana passada, os hippies

que expõem seus trabalhos de artesana-
to na praça da República estão preocupa-
dos com a fiscalização. Os objetos que
produzem, bolsas e cintos, que conte-
nham enfeites de metal, estão sendo le-
vados nelos fiscais.

A queixa foi feita na redação dos
"Diários Associados" por José Eduardo,
Claudemir de Paula, Luís Carlos de
Oliveira, Franzo!, Thiene e Gilmar, que
têm a Feira de Artesanato como meio
de vida.

Como conseqüência, a praça esteve
quase vazia êste domingo e não voltará
ao normal enquanto não íòr resolvido o
problema.

MISSA POR MACHAOINHO
Foi celebrada, sábado, a misse de seti-

mo dia por intenção da alma de Augusto
Machado de Campos, o "Machadinho —
como era mais conhecido entre seus amigos.
Inúmeros amigos e parentes foram à igreja
ce Nossa Senhora de Fátima levar o abra-
ço de conforto à companheira do homem
público artista de rádio, TV e cinema, dona
Auristela Machado de Campos e seus filhos,
Augusto e Zuléia.

Augusto Machado de Campos Neto, nas-
cido a 28 de março de 1918, em Piracicaba,
faleceu no último dia 10, em Brasília, com a
iaade de 52 anos. Sua morte deixou enor-
me tristeza nesta cidade, onde muito apren-
deram a rir com seu jeito puro e alegre.
Sempre ligado à TV-Tupi, desde os tempos
cm que e:a o "Canal 3", Machadinho parti-
cipou de inúmeras novelas, ''shows", pro-

gramas variados e apresentações especiais,
além de ter funcionado durante algum tem-
po na seção dc Esportes da Rádio Tupi.

No serviço público, atingiu o ápice de
sua carreira ao ser nomeado, em 1966, paia
cocretário-geral do Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo. Anos depois apo-
sentou-se, mas continuou suas atividades no
cinema, rádio e TV, onde além de conquis-
lar amigos e manter com eles uma afinida-
rie que perdurou através dos anos, conse-
guiu firmar um conceito dc profisisonal res-
peitado por todos o.s colegas e empresários
ligado à arte. Muitos desses amigos, ¦ So-
vam ontem orar por sua alma. Entre eles,
Cassiano Gíibus Mendes, diretor-artistico da
Televisão Tupi, Canal 4; José Fernando Sc-
verino, diretor-comercial; Walter Forster,
Ribeiro Filho, Orlando de Carvalho, técni-
cos, artistas e demais colegas de trabalho.

AUTOFINANCIAMENTO
DA APESNOESP

- Edital de Convocação -

ORTEC LTDA., encarregada da Campanha de Ven-
das do AUTOFINANCIAMENTO DA APESNOESP, con-
voca os inscritos no plano para a Reunião de Classifi-
cação que será realizada no próximo sábado, dia 23 do
corrente, no auditório da "Associação Paulista de Pro-
paganda", à rua 24 de Maio, 208 — 8,o andar, às 14 horas.

Serio observados, rigorosamente, os seguintes Itens:
i Somente poderão participar dessa Reunião os que es-

tiverem com o ADICIONAL pago.
O ingresso no auditório somente será permitido me-
diante a apresentação do recibo ou da Nota Fiscal cor-
respondente ao pagamento do ADICIONAL.

II A Reunião é EXCLUSIVAMENTE para os inscritos no
plano. Os que não puderem comparecer poderão en-

viar representante portando os documentos exigidos
para o ingresso.

I Os inscritos no Interior do Estado de São Paulo ou
de outros Estados, excluindo os da 8,a Região Admi-
nistrativa de São Paulo, embora ausentes, serão cias-
sificados, desde que tenham pago o ADICIONAL, de-
vidamente registrado em nossa contabilidade.

MAIS 700 INCORPORAM-SE
NAS FORÇAS ARMADAS

Atualmente o Exército rea-
llza duas convocações anuais,
sendo a primeira em janeiro.
Por isso, sábado, pela ma-
nhã, houve festa no Bata-
Ihão de Guardas do Exército,
quando cerca de 700 rapazes
da classe de 1952 foram in-
corporados As Forças Arma-
das do Brasil para servir du-
rante 10 meses.

No velho quartel do Parque
Pedro II, no pátio interno do
histórico edificio que serviu
de hospício ao tempo da ve-
lha São Paulo, o coronel Lau-
ro Paraense de Farias formou
a sua tropa e presidiu os tra-
balhos em uniforme de cam-
panha.

Houve continência à ban-
deira e entrega de prêmios ao
cabo Jair Ariovaldo Celeste
por sua destacada atuação
durante o ano passado nos
trabalhos daquele Batalhão
de Guardas c uma homena-
gem especial à "praça mais
distinta". Fêz jus a esse di-
ploma de honra o jovem
Dárcio Prando que serviu no
Batalhão de Guardas no ano
de 1969.

Sendo êste o segundo ano
que o Batalhão de Guardas
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Incorpora novos recrutas, foi
realizada uma homenagem
aos oficiais, sargentos e ca-
bos que participaram dos
trabalhos da primeira incor-
poração no ano passado,
através da distribuição de
placas comemorativas de me-
tal, trabalhadas a esmalte.
O coronel Lauro Paraense de
Farias, fêz entrega das placas
aos comandantes dc Compa-
nhias e estes, por seu turno,
fizeram entrega aos seus su-
balternos.

Apôs terminada a entrega
das placas comemorativas aos
que mereceram a honraria,
teve início o destile oficial
defronte à entrada principal
do quartel, tendo o coronel
Lauro passado em revista a
sua tropa composta de incor-
porados residentes na Capital,

mas procedentes de vários
Estados do Brasil. Esses ra-
pazes serão incorporados ofi-
cialmente à tropa a parlir de
hoje e servirão durante 10
meses, enquanto cerca de 200
já ficaram incorporados des-
de sábado.

Explicou o coronel Lauro,
que tramita no Congresso
Nacional a Lei de Serviço
Nacional que quando apro-
vada obrigará todo o brasi-
leiro de 19 anos a dedicar um
ano ao serviço da Pátria,
através do engajamento nas
Forças Armadas, Mobral, Pro-
jeto Rondon e outras. A lei
deverá atingir ambos os se-
xos.

HOMENAGEM A
VESPASIANO

CONCILIO
A diretoria da Sociedade

Rural Brasileira prestou sex-
ta-felra homenagem ao se-
cretário das Finanças da Pre-
feitura sr. Vespasiano Con-
cilio.

A manifestação constou de
um almoço oferecido no sa-
lão do Automóvel Clube.
Após o almoço o sr. Vespa-
siano Concilio foi recebido
na sédc da SRB onde o sr.
Salvio de Almeida Prado
saldou-o cm nome da enti-
dade.

Salientou a atuação que ti-
vera quando à frente da
SUNAB c ria secretaria do
Abastecimento onde procurou
sempre harmonizar os inte-
resses dos produtores e dos
consumidores. Agora na
Pasta das Finanças igualmen-
le tem seguido a mesma ori-
entação e tem a melhor boa
vontade para com a SRB.

O presidente da SRB ma-
nifestou-se ainda favorável à
manutenção das feirs livres
por parte da prefeitura pois
cias vem de encontro entre
os interesses dos produtores
e dos consumidores, sobretu-
do daqueles consumidores de
menores recursos.

SODRÉ
PARA

VA!

Na próxima terça-teira, às 12 horas, no Palácio
dos Bandeirantes, o governador Abreu Sodré, na
presença do prof. Eduardo Yassuda, do presidente
do Banco Nacional de Habitação, Mário Trindade, do
presidente cio Banco do Estado dc São Paulo, Lélio
de Toledo Piza, clc diretores do BNH; e empresas do ,
Estado e de prefeitos, homologará o financiamento
de 152 milhões de cruzeiros, que o convênio FESB-
BNH-BANESPA destinará para obras de abasteci-
mento dc água na Grande São Paulo, Caçapava, Ta-
quaritinga, Agudos. Itatiba, Osasco, Moji das Cruzes
e Taubaté, e para esgotos em Valinhos. Estarão pre-
sentes também ao ato os engs. Haroldo .Tezler, pre-
sidente da COMASP e Benoit Almeida Victoretti, su-
perintendente do FESB.

Êssc substancial financiamento se tornou possi-
vel diante da elevação do convênio FESB-BNH-BA-
NESPA dc 924,5 milhões para 1,2 bilhão de cru-
zeiros, assinada pelo governador em dezembro últi-
mo. Segundo o secretário de Obras do Estado, prof.
Eduardo Yassuda, a homologação do financiamento
possibilitará novas e importantes obras, inclusive
para Osasco que, como se sabe, é uma das cidades
piores abastecidas e agora, com o Sistema Cantarei-
ra, terá seu problema resolvido.

OSASCO: 40 MILHÕES
Para se ter uma idéia do vertiginoso progresso

populacional que Osasco atravessa, basta citar o fa-
to dc que em 1967 o município possuía 154 mil habi-
tantes e cm 1970, segundo o VIII Rccenscamento
Geral do Brasil, 282 mil habitantes. Embora lá este-
jam algumas das grandes indústrias nacionais, o
município ainda é mal servido por redes de abaste-
cimento de água.

Sabc-sc que apenas 30 por cento da população é
servido por rede de água potável, utilizando-se a
população restante dc poços, que facilmente se con-
tamina.m. Até agora não havia perspectiva para a
resolução do problema, devido a inexistência clc ma-
nanciais na região. Com a primeira etapa do Siste-
ma Cantareira, em construção pela COMASP, torna-
se possível resolver esse problema, que vinha ator-
montando várias administrações.

ASSINAR CONTRATOS
DE ACUA E ESGOTO

Por isso, ao destinar 40 dos 152 milhões dt;:.
zeiros para a cidade, o Governo do Estado efii
dando um grande passo para o progresso de (te

As obras de adução, reservação e distribuição quéí
rão lá executadas sob a supervisão técnica do FE
serão possíveis diante da conclusão da primeira t.
pa do Sistema Cantareira.

SAIU: 60 MILHÕES
Para a continuação das obras tle construção i

Sistema Adutor Metropolitano - - SAM, um sra::
anel dc água que a COMASP está executando ra
a Grande São Paulo, serão destinados CO milhões:
cruzeiros, que possibilitarão..as obras da parte tt:
da cidade.

O SAM terá 95 quilômetros do tubulação dei:
com dinámetros variando dc 500 até 2.134 miltaii
e será ligado a 21 reservatórios com capacidade
armazenamento de água variando entre 10 e 5)
metros cúbidos. Esse anel de água se destinai
segurar a racionalização da distribuição, impedi
que na época da estiagem uma região disponha
água cm abundância, com escassez quase total
outras.

Do total de 152 milhões do financiamento!
será homologado pelo governador Sodré, serão ti:
ficiadas também as cidades de Caçapava, coa;.
milhões; Taquaritinga, com 2.7 milhões: m
com 1,2 milhão; Valinhos, com 4,03 milhões: IW
com 4,3 milhões; Moji das Cruzes, com 22,9»
e Taubaté, com 12,5 milhões. Em todas essas»
des, a excessáo de Valinhos, serão construídas c:
dc abastecimentos de água.

CÒNTRÔTRE DA POLUIÇÃO
Valinhos, com o financiamento dc 4.03 m»

construirá uma moderna rede coletora dc esp
outras obras para o tratamento de esgotos, çt
do Plano dc Controle da Poluição da Bacia do»
caba. Como se sabe, atualmente a rede de Bfi
da cidade — inclusive despejos industriais-»:
ribeirão Pinheiros, que descarrega no no AtJMjV
go acima da captação do abastecimento de ar>.
Campinas. Dai a importância rias obras qw -h
executadas cm Valinhos.

R

Entrevistadores: Reali Jr. — José F. B. Martins
Durval Monteiro ;— Luix Ferreiro Lima

Mediador: Almir Guimarães
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FERVA A ÁGUA
P0C0 E EVITE A DESIDRATAÇÃO
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Dr. Nelson (ayres
de Brillo

<C. R. M. 3.164^
CIRURGIA GERAL

GINECOLOGIA
Rua 7 dc Abril, 230 —
13.o andar — Da-, lfi ás 18
horas. Tels.: 34-1525. Res.

81-3692.

Uma ligeira queda de temperatura verificada na tarde desex u-feira c que prosseguiu pela noite, amenizou um poucoa SltuaçSo nos hospitais do Estado c da Prefeitura que aten-dem as crianças desldratadas, Contudo o movimento foi bàs-tante intenso durante a noite o praticamente todos os leitos
veroS^uJ? Tita° ,ocu|Wtl0s ••"»' crianças internada, por ha-\ ei em sido atingidas por segundo c terceiro graus dc desl-

VoliZ3'?'^0 reccnl™.cnto aos "Diários Associados", o prof.
&«,,y-À Cr' sccrct.a,'"> (l!» Saúde disse que. infelizmente, a
nSfoSS '!,OÇOo?l'V alnria mui,° «t"'2ada, principalmente na
ri* inò L. • Sa,° ?aU ? ° a Brande responsável pelo aumentocia incidência da desidratação.

veriiw lf casa que scrvida' l&r ^Süa de »,05° Que não scverifique^ í*10 menos uni caso do desidratação. Recomenda
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o prof. Lcser. que na falta do agua:trkt^.^1
quando fervida evita maiores consequç»1 ^tSWUt
Lcser que as medidas preventivas «vem
das curativas. Se as mães ou respo»-,'^ , ,;.

-sa
vessem maiores cuidados, fervendo a -» ^anca. seriam evitados centenas rie ca!o., j ^no trato da criança, c outro fator rt' ,.Vi-ciasc a

Outro motivo que agrava as ocon

lílt

7mf, mais pr°x' t*»?;to ma» ^j«c«d»rJpais cm levar seus filhos ao post
Rem os primeiros sintomas. UcP°.l;' "' jcVc
ros vômitos, surgida a primei""1 ' Vt<> ri' ¦
•ns crianças com toda a urgência ao P", mnii«'\'*#]
infelizmente não é observado. ^soctí^SWcheca ao posto ,iá em estado grave,_ ^ # W
sintomas, a criança item toda a enaw
mais sérios do "m»dvdc verão .
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pinheiros
uma nora e.

ganha
&eola

prefeito 
Paulo Ma-

i inaugurar as 10

de hoje a Escola
ripai Ibraim No-

% Vila Alba, na

, de Pinheiros. A

unidade situada

uas cinco e sete,

w a avenida Joa-

Seabra, possui 14

de aulas, podendo
er em dois perío-

]20 alunos, além

ssuir gabinete den-

galpão coberto
idlco, e outras de-
ncios.

olenidade de inau-
jo contará com a
iça de represen-

do Poder Judi-
do Estado, de-

discursar na oca-
o dr. Dario de

Pereira, procura-
i Estado.

ADRES
PENDEM
1BERT0
ÀRLOS
16 (Meridional) — A

i deputado Newton
que quer enqua-

iberto Cáries na Lei
irança Nacional por
sica -Jesus Cristo''
id»rsda pelos padres
nabara como "mais
do que a do rei".

nitano acha que a
c atentatória rios

i religiosos do pais
s entretanto são de

piniái), tanto que a
lixando tocar duran-
lisas. Para o nadro
iria Lntos, da matriz
itabana, a música

i religioso, por is-
: colocada no reper-
liireja.

EIRA DE TOCAR

Lemos faz cnlrctan-
ições à maneira pela
sus Cristo" vem sen-
sentada na televisão
Iguns "shows". Se-
le, o modo de as mo-
lançarem enquanto a
é tocada c que c
ria à religião. No
redita que a canção

ao público e. tem
ido religioso por isto

1 tocada nas missas
tilde.
«o da igreja de SSo'adeu, cônego Bessa,
inião que a música
no Carlos é de mui-

gosto, mas não é
da ao espirito reli-'estaca que o deputa-

sendo mais realista
0 rei- pois, se n-írre-
religião, a Conferén-
ional dos Bispos não
:'a que ela íôssè to-
s igrejas.

; de 7 km.
ias
luzes
nercurio
^.Prosseguimento0 ío prefeito Pauloim'ornar nossa Ca-na das cidades maislm"*adas do mundolc.c«s hoje à noite,
/.smpadas à vapor
Wio, numa exten-
limada de 7 qui-».« UO metros

[."«vas luminárias
«taladas nos se-

;'0ca's: praça Ro-¦m rua Florinéa,
Li,0ií? DclKado,'*' Baião, praça0 Pescuma, rua Al-•JfdoPcdr a, ruaZlraj Lair, Almeida

}"!»»!? Pestana è18 rc?'ao de Santa-

curso
ire tiróide
fg°; Pela Disci-
l,,rw8'a da Ca-
^oÇOdoD
ide h. ,,lrurí!la da
Saí, HMcS,cina <»a"*f de São pau.
o rA„UKã0 do
or 

n'iad0 Pelo dr.
odciPnerrazn" será

6... '-0a Ode fe.

S-2fe*0 ems°a Tireóicic.

&f«e inseri-
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SEMER
RADIANTE SL

Painel do
Jacarandá.
Visor Total.
4 bocas com
4 queimadores
gigantes.
Grelha superior
integral.
Nas cores
Branco, Azul
e Vermelho.

COM CONJUNTO
téchícq numm

SEMER COMERCIAL
o Grelha integral super-resistente.

Queimador gigante - de grande
capacidade.
Isolador térmico.
Cores simples e combinadas.

15,90 mensais
COM CONJUNTO TÉCNICO ULTRAGAZ
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SEMER PANORAMIC
MOD. 3.020

O 1.0 inteiramente Panorâmlcol
Visor total no forno e na assadeira -am vidro
Triplex de alto Impacto (não estilhaça).
Churrasqueira central removível.
Grelha integral de aço Inox.
Painel de Jacarandá com moldura de aço
inoxidável.
Nas cores Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e
Branco.

39,90 mensais

n

^utomáticOacpraça

V 1/m m^mmi Zw

Vista
SEMER RIVIERA

4 bocas c/4 queimadores
gigantes.
Tampa branca de luxo.
Grelha superior integral.
Estula-assadeira com
gavetão removível.

o Branco e bicolor azul.

19,90 mensais
COM CONJUNTO TÉCNICO
ULTRAGOZ

Menor
SEMER RADIANTE DL
Mod. 3.030-Duplo Luxo

8 queimadores gigantes
dn aço inox.
Grelhas integrais em
aço inox.
2 amplos fornos conju-
gados.com Visor Total e
abertura independente.
2 ostufas-assadoiras com
Visor Total.
Painel integral de Jaca-
rand.i com moldura om
aço inoxidável.
2 controles de luz interna.
Nascóres Azul.Vormelho,
Verde, Amarelo e Branco.

0 Fornecido para gás de
rua ou gás engarrafado.
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SEMER RADIANTE LUXO
Mod. 3.000

Visor Total de vidro Triplex.
Luz interna.
Grelha Integral esmaltada.
Cores modernas.

34,90 mensais
G/CONJUNTO TÉCNICO ULTRHGIZ
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niagaZineVôSA/^A 24 DE MAIO ESQ. CONSELHEIRO CRISPINIANO ? PÇA. DA REPÚBLICA, 511 D ANHANGABAÚ (VALE TUDO DE SALDOS)-AO LADO DA GALERIA PRESTES MAIA
CENTROí Rua 24 de .Maio esquina Conselheiro Crispiniano • Rua do Seminário, 149'- Rua Sáo Bento, 92/100 • Rua Irmã Simpliciana, 45 • Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1345 • BRAS: Avenida Rangel Pestana, 2192/2200 • IPIRANGA:
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NA IRLANDA UMA LUTA C
Sete bombas incendiárias foram

lançadas ontem à noite, contra patrulhas
britânicas, que vigiavam o bairro

católico de Belfast.

De madrugada, católicos
radicais usaram flechas
feitas em casa numa luta
de três lioras com tropas
britânicas na área de New
Lodge Road.

As forças britânicas res-
ponderam com balas dc
borracha e «ases nausean-
les, no choque que marcou
o sexto dia consecuitivo de
incidentes religiosos na Jr-
landa do Norte.

O coronel Michael Gray,
do Quéens Regimérit, acu-
sou a organização nacio-
nalista Exercito Rcpubli-
cano Irlandês (IRA) de ser
o responsável pelos inci-
dentes."Nada sei de concreto a
respeito desse choque em
particular, mas o IRA. com
certeza, teve uma grande
participação nos atos de
violência atuais", declarou
o coronel.

Pelo menos dois solda-
dos ficaram feridos e 22
pessoas foram presas nos
choques que começaram
pouco depois da meia-noite
(20 lioras de sábado cm
Brasília).

Grupos de mulheres
acompanhavam os solda-
dos que corriam pelas er-
curas ruas secundárias em
busca dos radicais, arra-
nhando seus rostos e ba-
tendo nas suas costas.

"Deixem nossos homens
tranqüilos, não ponham
suas mãos sujas de brita-
nico. nos nossos rapazes",
diziam. Muitos católicos
da área se julgam irlande-
ses e não britânicos.

Qm soldado apareceu
saindo de um beco tendo
agarrado pelo braço um
garoto de 12 anos que ten-
tava fugir. Um grupo de
mulheres cercou o soldado
« com socos e arranhões
conseguiu libertar o me-
nino.

As mulheres formaram
uma corrente, com as
mãos dadas, de um lado a
outro da rua e ficaram di-
zendo para as tropas: "Mos-
trem agora como são va-
lentes os soldados brita-
nlcos".

Em Dublin, uma expio-
sâo sacudiu o monumento
de 51 metros de altura que
se ergue no cemitério de

AS PESSOAS IDOSAS OU NÁO
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Glasnevin em homenagem
ao patriota irlandês Daniel
0'Cdririell.

Um porta-voz do exerci-
to declarou que não houve
vítimas em conseqüência
da explosão mas a sala
mortuária do cemitério e
vários edifícios próximos
sofreram danos.

O monumento fica situa-
do no túmulo de 0'Donnell,
que conseguiu a emanei-
pação dos católicos irlan-
deses em 1827 e foi o pri-
meiro prefeito católico de
Dublin.

O exército disse que
técnicos em explosivos es-
tão examinando a torre
paru verificar os danos
causados pela explosão e
procurando outras bombas
nas proximidades.

CONDENAÇÃO
O bispo católico Wil-

liam Philbin disse hoje
que a violência religiosa
existente na Irlanda do
Norte é "imoral" e "con-
traria à lei divina".

Philbin, bispo de Con-
nor e Dpwn, declarou que
os católicos não devem
pertencer a organizações
extremistas secretas como
o Exército Republicano lr-
landes (IRA)."Os atos de destruição e
violência que ocupam re-
centemente as manchetes
dos jornais, quem quer
que os tenha cometido,
sob qualquer emblema ou
em nome de quem for, são
contrários à lei divina e
imorais", declarou."Os que por qualquer
razão • se transformaram
em membros de organiza-
ções secretas, onde se sen-
tem obrigados a obedecer
cegamente a qualquer tipo
de ordens, deviam pensar
melhor", prosseguiu."Não estão obrigados a
cumprir ordens contra a
moral. Estão obrigados a
desobedecê-las e a ir além,
separando-se das organi-
zações que dão essas or-
dens", declarou.

O premier da Irlanda
do Norte, major James
Chichester Clark, pedirá
entrevista com o ministro
britânico do Interior, Re-
ginald Maudlihg, a propó-
sito dos recentes inçiden-
tes na Irlanda do Norte.

Segundo fontes bem in-
formadas, entrevistar-se-ão
hoje. Chichester Clark
resolveu eonferenciar com
o Governo de Londres ao
término de uma reunião
urgente de seu gabinete.

As Forças Britânicas na
Irlanda do Norte elevam-
se a sete mil soldados, sob
c comando do general lan
Freeland. que dirigem
também todas as forças
encarregadas da manu-
tenção da ordem.
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No sexto dia
consecutivo
de distúrbios
na Irlanda
do Norte, os
católicos
enfrentam os
soldados
ingleses com
bombas e
flechas que
fazem em
suas casas

Descoberto

COMUNICADO
PÜBLIYISÀO PROPAGANDA E PR0M0-
ÇAO J/t comunica aos seus amigos,
clientes, bancos, veículos de propa-
ganda e fornecedores a mudança de
seus escritórios para a AVENIDA NO-
VE DE JULHO, 5.132 (em frente ao
DECK).

Fone: 80-0036 - BIP. 62.3171 .A.95

No pátio da Igreja Nossa Senhora de
Lourdes, os policiais encontraram

esta cova, com armas, que pertenciam
aos "tupamaros"

Material subversivo presumivelmente
pertencente aos guerrilheiros "tupamaros"
íoi descoberto pela policia cm ura torreão
meio cór,Btrüídi) ncs fundos de uma igreja
do bairro bãlneária de Malvln

O achado ao qual fontes policiais conce-
deram ceita importância, realizou-se no de-
correr rias numerosas batidas domiciliares
que c.Ttãn sendo efetuadas em toda a capi-
tal pira determinar o lugar em que os "tu-
pamaros" mantém seqüestrados o embaixa-
dor inglé? Gc.offrey Jackson, o cônsul bra-
sileiro Aloysio Dias Gomide e o agrônomo
norte-americano Claude Fly.

Após urna minuciosa revista da igreja
de Nossa Senhora de Lurdes os investigado-
res descobriram no torreão um buraco hábil-
mente dissimulado, no interior do qual, en-
contraiam roupas e botas semimilitares, ar-
mas, utensílios de cozinha, pequenos col-
chões e panfletos subversivos; A policia acre-
dita que a cova. que poderia abrigar várias
pessoas, pode ter sido utilizada como encon-
dorijo por "tupamaros".

O páreco da igreja, interrogado na cheia-

tura dc policia, declarou desconhecer a exis-
têhcia de tais objetos bem corno da própria
cova, a qual é de fácil acosso, pois os fundos
do templo não 'êm nenhuma vala ou muro.

Por outro lado, tentes oficiais anuncia-
ram que a "rástrilhagem" de Montevidéu
foi intensificada desde a manhã em um su-
premo esforço de encontrar os três seques-
Irados. Para isto, foram lançados à rua. uns
sete mil homens devidamente propalados e
que seguem um plano pré-estabelecido.

Esta planificação divide a cidade em zo-
nas. As batidas «ic realizadas casa por casa,
cliegundo-se primeiramente àquelas que, pn-
va as autoridades, aparecem como as mais
prováveis de serem, até agora, "inéxpugná-
vel bastião" era que os guerrilheiros man-
tèm seus reféns.

Enquanto isso, círculos ligados à presi-
ciência não ocultam seu beneplácito diante
do anuncio feito pelo Departamento de Es-
tr.do de que o governo norte-americano se
negara a pagar o milhão de dólares que os
tupamaros teriam exigido para a libertação
de Claude Fly.
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IBERAS MIES

Lima luxuosa agencia do Banco Nacional de MinasGerais já está funcionando naquele tradicional edifí-cio da 7 de Abril. O Banco Halles também.
O endereço contribui enormemente para a boa ima-gem de uma empresa.
Faça como o BNMG e o Halles. Instale sua firma ua-
quele edifício de alta categoria.
Temos ainda alguns salões para alugar. Salões am-pios, permitindo magníficos arranjos divisórios.
Prédio aberto dia e noite, servido por 8 elevadoresde alta velocidade.

Tratar com
QUEIROZ E BIERRENBACH S/A

Rua 7 de Abril, 59, 11.» andar — Tel. 35-8141
(Sind. CRECI n.° 8601)

BRANDT ESTAVA
MARCADO

PARA MORRER
O chanceler federal alemão, Willy Brandt, esteve

a ponto de ser vitima de um atentado durante suas re-
centes férias no Quênia, anunciou um porta-voz ofi-
ciai em Bonn.

O governo dc Bonn foi advertido "por um governo
amigo-' desse projeto de atentado que. segundo um jor-
nal dominical hamburguês, havia sido preparado porextremistas de direita.

O jornal "Bild and Sonntag"' precisou que o assas-
sinato de Brandt deveria ser cometido de tal forma que
parecesse um acidente."Bild and Sonntag" fez esta revelação dois dias de-
pois do regresso a Bonn do chanceler Brandt, e cm se-
guida a notícia foi confirmada oficialmente.

O jornal hamburguês afirmou que. ao receber Bonn
a advertência de que queriam assassinar Brandt, fo-
ram reforçadas imediatamente as medidas de proteçãoao chefe do governo. Sete guarda-costas, cm vez dcdois. o acompanharam durante suas ferias no QuêniaComo medida de precaução, acrescenta "Bild", nãofoi divulgada a hora da chegada a Bonn do avião em
que regressava, o chanceler federal,

O jornal hamburguês recorda que Willy Brand re-cebeu numerosas ameaças durante os últimos 16 mesesdesde que está à testa do governo de Bonn. Quando'partiu para Moscou em agosto último para firmar otratado germano-soviético, Brandt teve que abandonar
precipitadamente o avião, pouco antes de decolar aohaver sido denunciada - falsamente — a presença deuma bomba no aparelho. v

PALÁCIO
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Corr"u nos meios políticos chilenos a noticia de ler sido i
frustrado um eventual atentado contra o presidente Salva-
dor Ailende. , .

Na manhã dc sábado, foram encontrados quatro cartu-
chos de dinamite, de regular carga explosiva, dentro de um l
artefato ornamental á entrada dos jardins do palácio pre-
sidencial de verão, em Vina Del Mar, 140 km a noroeste
de Santiago.

O achado íoi feito por um carabineiro da guarda do
palácio e. segundo explicou, os autores teriam previsto sua
explosão quando passasse por aí o automóvel que transpor-
tava o presidente Ailende.

Todavia, nos meias oficiais, não se deu maior impor-
tãncia ao fato, mesmo que o ministro do interior. José Tona,
se tenha encarregado pessoalmente da investigação para des-
cobrir os autores deste eventual atentado, que fracassou.

Há dois dias, Ailende afirmara ter conhecimento
de que haveria elementos dispostos a atentar contra sua
vida. A afirmação foi feita ao dar resposta a publicações
de um jornal de Santiago, em que este mostrava estranheza
pela extraordinária guarda pessoal que o presidente man-
tém. fato pela primeira vez constatado na história do Chile.

Tempos atrás, denunciou-se que na província de Cautin,
essencialmente agricola, existia um grupo denominado "Los
Amigos", que realizava atividades subversivas.

Na semana passada foi detido um rico agricultor dc San-
tiago, em cuja residência, a alguns quilômetros a leste da
capital. íoi encontrado um pequeno arsenal em que havia
metralhadoras, pistola.? e outras armas, além de abundantes
cáj?sulas e caixas de balas. A justiça libertou o agricultor,
após comprovar que "náo havia nada contra êle".

Em fins de outubro passado, pessoalmente, denunciou o
sr. Ailende ao então presidente Eduardo Frei, que em duas
ocasiões havia sido vitima de atentados contra sua vida.

Ailende levou a queixa até exigir a troca rio diretor da
policia civil dessa época. Luis Jaspard. O presidente Frei
acedeu a casa troca e então foi designado o atual chefe poli-
ciai, general Emilio Clievre.

Estas previsões e os rumores sobre complôs. se confir-
maram pouco depois, quando terroristas assassinaram o co-
mandante-chefe do Exército, general René Schneidc, a 22 do
outubro do ano passado.

O achado dos quatro cartuchos, de dinamite, a pouco me- I
Iros do palácio presidencial de Vina Del Mar, ocorreu no co-
meço da manhã de sábado. Mas a notícia não foi daria a i
conhecer senão avançada a tarde, mediante um comunicado
do escritório de imprensa da presidência de República, sem |
proporcionar maiores detalhes.

TC SK MANIFESTA

O secretário-gcral do Partido Comunista, senador Luíx
Corvalan, declarou que "as ameaças da Ultra-Direita não vão
modificar em absoluto a decisão do governo rie cumprir seus
programas".

Corvalan acrescentou que, ao que parece, "a Ultra-Direita
passou das ameaças aos fatos o que o que pretende é criar
confusão no pais e entorpecer a política de mudança total
do sistema empreendida pelo governo popular".

"Estas ameaças e esta ação sediciosa estão destinadas n
um rotundo fracasso, porque o povo so une cada vez mais a
seu governo".

Até o momento, não houve nenhuma declaração oficial
do governo em relação ao falhado atentado de ontem contra
o presidente Salvador Ailende.

Diligências efetuadas pela policia especializada náo dc-
ram até agora nenhum resultado, para localizar os desço-
nhecides que colocaram a carga infernal.

O artefato era acionado mediante sistemas elétricos, atra-
vês de quatro pilhai, declarou á Policia. Agora quer locali-
zar uma automóvel, cujas características foram dadas a co-
nhecer por vizinhos do lugar. O veículo esteve parado vá-
rios minutos, no local em que foi localizada horas depois a
bomba de fabricação caseira.

Um porta-voz policial declarou que se o artefato houvesse
explodido, teriam corrido &crio perigo umas :t0 crianças, fi-
lhas de trabalhadores camponeses, do terceiro grupo que es-
ta passando uma semana, de férias no palácio presidencial
Vinamarino por disposição do presidente Ailende.

O ministro secretário-geral do governo, Jaime Suarez,
declarou: "Acreditamos que o plano sediciosa além de bus-
car criar pânico, já está nas ações diretas, mas o governo
tem absoluta confiança em que fracassará"'.

SADAT QUER PAZ"FUNDADA NA
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Este homem
marxista
Ailende,
escapou de
mais um
atentado, dii
nos meios
políticos dí
Santiago.
Um cartudi
dinr/jáite
expsodiriaj
passagem A
seu carro,
Oficialmenti
siião se fala
desse caso.
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O noticiário desta página foi extraído dostelegramas das Agências AFP, UPI e Reuters.

O presidente egípcio Annar
El Sadat declarou ontem cm
Alexandria que seu pais está
disposto a "aceitar uma paz
fundada na justiça", ariun-
ciou a agência "Oriente
Médio".

El Sadat, que visitava jun-
to com o chefe de Estado
soviético. Nieolai Podgorriy,
o Arsenal Naval da cidade,
fez esta declaração diante de
operários e engenheiros do
Arsenal.

"Conhecemos — acrescen-
tou — nossa responsabiliza-
de e não ignoramos as dimen-
soes da batalha. Estamos to-
talmente preparados para so-
lucionar a crise, se nossos
adversários quiserem solucio-
ná-la pacificamente".

El Sadat destacou também
que seu pais "não capitulará,
pois não existe força algu-
ma nesta terra capaz cte
obrigar os egípcios a aban-
donar sequer uma polegada
de seu território".

UEUNIAO NA ONU

O egito pedirá uma reu-
nião do Conselho de Segu-
rança para discutir o pro-
blcma cio Oriente Médio -o
o enviado especial das Na-
ções Unidas, Gurinar Jarring,
não conseguir romper o es-
taricamènto em que se en-
conttram as conversações
com Israel, segundo declarou
o ministro do Exterior Mah-
moud Itiad, numa entrevista
publicada ontem pelo jornal"Al Abram".

Fontes do governo confir-
maram a informação de "Al
Abram'' e disseram qut o
Egito pedirá a reunião do
Conselho provavelmente pou-co antes do fim da trégua na
área do Canal dc Suez.

Jarring recebeu uma série
de propostas de Israel quandovisitou Tel Aviv reccnlemen-
te. A base da posição israe-
lense é o reconhecimento de
suas fronteiras, a continua-
ção do cessar-fogo enquanto
durarem as negociações e a
assinatura de um tratado dc
paz.

O Egito respondeu com suas
propostar. baseadas ;ia com-
pleta retirada das tropas is-
raelenses dos territórios ára-
bes ocupados e a criação dc
uma força do paz formada
pelas quatro potências paravigiar a fronteira entre Egi-
to e Israel.

TRANQÜILIDADE NA
JORDÂNIA

A situação continuava tran-
quíla em Amã mas havia

grande tensão no Vebcl Na-
zal. perto do qual estavam
três veiculas do exército real
com canhões de 106 mm sem
retrocesso e outros dois com
metralhadoras.

Os milicianos palestinosdesse Yebel declararam que
haviam entregue suas armas
iv seus dirigentes mas que as
retomaram quando esses vei-
cuias se aproximaram.

Os oficiais da Comissão In-
ter-árabe de controle disseram
à imprensa que os milicianos
começaram a, entregar suas
armas aos dirigentes da re-
sisténcia, que as operações de
centralização das annas se le-
vavam a cabo de forma nor-
mal e que eles haviam visi-
lado vários depositas ontem
cie manhã.

HUSSEIN DE VOLTA

O Rei Hussein regressará
a Amã na "terça eu quarta-
feira", informou a embaixa-
da iordaniana em Londres.

Por seu lado, a princesa
Mouna, esposa do rei, e sua.-
duas filhas, deixaram Lon-
dres pela manhã a bordo de
um avião especial com des-
tino a Amã.

Hussein encontrava-se em
Londres desde o dia 21 Io
dezembro, submetido a ui.i.i
cura de repouso e õc exa-
mes médicos nu Clinica"Frilzroy Nulíield" cura cfttu
íoi dada por concluiria a U
de janeiro.

DIREITO

O principal chete da resis-
tência palestina, Yasscr Ara-
fat, denunciou as "tentativas
inesperadas para liquidar a
revolução" e afirmou que"nos vimos obrigados a rie-
íc-ndê-la.

Em uma mensagem a;|s"soldados c fedayines1' dn
Jordânia, Arafat declarou
náo obstante, que "continua-
remos esforçándò-nos P"1'
evitar que corra sangue em
outro lugar quo não seja nos-
sa terra ocupada".

O Presidente do Comitê
Central da Organização da
Libertação da Palestina rei-
terou cm unia mensagem "o
direito dos palestinos à luta
armada para libertar sua
pátria" e agradeceu sou"apoio" aos 'povos arábes e
aos amigos da revolução'.

EXÉRCITO DISPOSTO
O ministro rias Informa-

ções Adnan Abou Audeh de-
clarou que o exército jorchi-
niano está disposto a líitat
contra qualqufl; tentativa

para tacrruüar o
Hei Hussein,

Autleli ,Éc;i!Íu;.
comentário tio te;
lheiro George nill
declarou que « ?
deviam "elimtaJJ
jordaniano para &
nutro progressi^l
não reacionário.

Kabaslt, dir»!*?
te Popular dc I*
ria Palestina, acre*
os guerrilheiros W
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cito, conforme o»
paz.
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CHEGOU A HORA DE COMPRAR O SEU PHILCO
LETRO-R ADIOBRAZ DESPEJA
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VEJA QUE OFERTAS!
Eletro-Radiobraz quer acabar com o estoque do

seu antigo Depósito Motivo: mudança para
o novo Depósito - o maior do gênero na América

do Sul (construído numa área de 75.000 m2).
Porisso está facilitando em tudo.

Preço condições de pagamento, aprovação do
crédito etc. Uma ótima ocasião para

v. adquirir o seu ambicionado Philco. Chance
assim nunca mais vai se repetir.
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Entrada a partir de 60,00
e pagtos. iguais a partir de

66,40
£9 cm. 123"). 5 estágios de
som totalmente transistoriza-
dos. Maior sensibilidade do
vídeo. Novo seletor de ca-
nais. Sintonia automática.
Chassi frio: garante a longe-
vidade do aparelho. Circui-
los exclusivos.

A MAIOR ÁREA
DE VISÃO EM TV:

1.793 cm2
MAIOR ÍNDICE

TRANSIST0RIZAÇÃ0
EM TV!
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Entrada a partir de 55/00
e pogtos. iguais a partir de
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Entrada a partir de 52,00
e pagtos. iguais a partir ds.

59,00
Vídeo ultra-sensível. Som
frontal, instantâneo/ com saí»
da superior, graças a transis-
tor de alta potência. Regula-
gem de freqüência. Imagem
cinematográfica. Sintonia
permanente. Chassi frio cro-
matizado.
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Entrada a partir de 49,00
e pagtos. iguais a partir do

66,90 58,50
59 cm 123."). A imagem per-
feita e o som frontal, instan-
tâneo e cristalino, não sofrem
qualquer tipo de interferên-
cia. Sintonia permanente.
Chassi frio. Transistores apli-
cados nas partes vitais do TV.

44 cm. U7"J. Tela gigante
com área visual maior do qua
o dobro da área dos porta-
t.eis comuns, Imagem, e som
permanentemente estáveis.
Cinescópio protegido com
vidro colorido*_  WmWS^mmW ÚDuii pnw i

Super Transglobe
Philco

Entrada a partir de 21,00
e Pogamenlos iguais a partir da

24,40
Nclona o pilhas. 10 transistores. Dial

««típico, 8 faixas de ondas. Potente.

Super Transistone
Philco

Entrada a partir de 8,00

e pagamentos iguais a partir de,

10,00
Rádio-portátil c/3 faixas de ondas. Ante-

na telescópica. 8 transistores e i diodo.

Rádio Portátil Philco
Novo Transistono

Entrada a partir de 5,00
c pagamentos iguais a partir da

6,70
Funciona com 3 pilhas comuns de
lanterna. Gabinete em plástico de
alto impacto, em modernas cores.

Auto Rádio Philco
Solid-State

Entrada a partir de 22,00
e pagamentos iguais a partir de

23,90
Perfeito.para carros nacionais. 3 faixas de
onda, sendo.2ompliadas. Ótima recepção.
Acompanha qlto. falante.

Condicionador de Ar
Philco

Entrada a partir de 100,00
e pagamentos iguais a partir de

113,00
Ar quente, e frio. Funcionamento super si-
lencioso. luxuoso painel frontal em jaca-
randá. Combina com qualquer-ambiente.

PHILCO ESTA A SUA ESKRA MA ELETRO-RADIOBRAZ ATE AS 22 HS
ELETRO-RADIOBRAZ CONTINUA CRESCENDO: 26 LOJAS E15 SUPERMERCADOS À SUA DISPOSIÇÃO
centro:
mlfr°,d? Itapetininga, 213 • Rua Barão de Itapetininga,
fêraiK,Füla,Nova Barõ°) • Rua s°o Bento, 377 • Rua Li-
rão de Limeira 71* 

Av> Sõ°Joâo'1086/'6 * Alameda Ba"

^¦fiBV$KSS!Pes,ana<2-151 • BELA VISTA -'Av. Briga-
Ib Ai».¦ ÍJ1.0» 1 'm • CENTER 3'Rua luiz Coelho, 73 •M-Wfo, 1611. Av, PaulUla - Mratft' co Conignto.

Nacional • IPIRANGA - Rua Greenfeld, 263 • LAPA - Rua 12
deOulubroJH • PARAÍSO- Rua 13 de Maio, 1.911 • PEN-
HA Av. Penha de França, 410 • PINHEIROS - Rua Butanta,
150. PRAÇA DA ÁRVORE - Ay. Bosqueida Saude, 116 •
SANTA CECÍLIA - Rua das Palmeiras, 359/385 • SANTO
AMARO - Rua São José,, 150 • SANTO AMARO - Praça
Floriano Peixoto, 132 .SILVIO ROMERO - Praça Silvio Ro-
mero, 55• TATUAPE - Av. Celso Garcia, 5.000 •TUCURUVI
- Av. Novo Cantareira, 18321 VILA MARIA-Av.Guilher-
moCotching,l?6&

outras cidades: orn
MOGI DAS CRUZES - Rua Dr Deodato Wertheirner, 200 •
OSASCO - Rua Antônio Agu, 351 • SANTO ANDRÉ - Rua
General Glicerio, 11 • SANTO ANDRÉ - Rua Coronel Oli-
veira Lima, 280 • SANTOS - Rua Amador Bueno, 200/2
SUPERMERCADOSS
BRÁS - Av. Rangel Pestana, 2.079 • CAXINGIM- Av. Professor
Francisco Morato, 2,100 • CENTER 3 - Rua Luiz Coelho,73 •
Rua Augusta, 1611 ¦ Av. Paulista • Defronte ao Conjunto

NacionalelPIRANGA-Av.Nazareth,720«LAPACITY - Rua
Brigadeiro Gavião Peixoto, 354 • MOEMA • Av. Moema, 300
• PINHEIROS - Rua Butantã, 150 • SANTA CECÍLIA - Rua
das Palmeiras, 359/385 (Hipermercado) • SANTO AMARO
- Rua São José, 150 • SÍLVIO ROMERO • Praça Sílvio Ro-
mero, 55 . SUMARÉ - Rua Apinagés,.1.147 . TATUAPE .
•Av. Celso Garcia, 5.000 • VILA MARIANA - Rua Luiz Gáes,
222 • CONSOLAÇÃO - Praça Roosevelt • SAO CAETANO)
DO SUL- Av. Goiás, 15»
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Foram dois;
de sangue

JÊ 9

violência>wV?te
A cidade acordou violentada e ferida neste fim-de-semana, quando a morte e a crueldade
A 

,Z.Z cotf. da. ru«, deixando «.xios im.asas, em tares de ende sou, gente

que não voltou mais. Em vários pontos das ruas sem-adormecidas nos últimos do.s
q 

dias, o crime acordou e fex vítimas. Assaltantes empunharam suas armas e

feriram crianças, trucidaram pais de família e, como feras acuadas, levantaram uma

muralha de fogo e balas contra os policiais que os cercaram.

Choques entre policia c bandidos, latrocínios c ura
correr de assaltos e homicídios marcaram as últimas 48
horas, em São Paulo, varejada de ponta a ponta por in-
vestigadores que caçam o matador Assis, responsabilizado
por cerca de uma dúzia de crimes de morte.

Os integrantes da "quadrilha da loira", o mesmo
bando de assaltantes que o delegado Roberto F. M. de
Carvalho e o destacamento da Policia Rodoviária dc Sao
Miguel desbarataram, na madrugada de sexta-feira, vol-
taram a envolver-se com a policia. Remanescentes do

grupo de marginais assaltaram uma viatura do 20.o Ba-
talhão Policial, atraindo as guamições da ROTA que da-
vam serviço sábado à noite na Capital. Localizados, na
madrugada de ontem, os marginais foram cercados em
Guaianazes, travando tiroteio com os policiais comanda-
dos pelos sargentos Dorival e Prado. Na ocasião, íoi
baleado no ombro o tenente Aldercy — que comandava

rua Dois, 255, Guaianazes. Ali, auxiliados por investiga-
rua Dois, 255, Guaianazes. Ali, auxiliados por investiga-
dores da Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, os milícia-
nos foram recebidos ft bala. Depois de mais de uma
hora de cerco a casa onde a quaarilha estava abrigada,
os policiais lograram chegar ao Interior do prédio, desar-
mando os quatro ladrões nue, além de ferir o tenente, ti-
nham horas antes tomado dc assalto a viatura do 20.o
Batalhão.

Em Ferraz de Vasconcellos, entregues à disposição
do Delegado de Plantão no Distrito dessa cidade, foram
identificados como Geraldo, Silvano, Zezito c Luís. As
mulheres que acompanhavam o quarteto de assaltantes,
também suspeitos de integrarem uma vasta rede de la-
drões de automóveis, eram Selma "a Loira" e Maria Rosa
Vieira. A quadrilha tinha ramificações e "mocos" em
Itaquera, Sáo Miguel, Poá, Ferraz de Vasconcellos, e Ita-
quaquecetuba.

Enquanto processavam-se as diligências para capturar
a "gang" de São Miguel, um grupo de três marginais co-

locou ;r região da Freguesia do O' em pé de guerra, as-
saltando e matando, primeiro i\ pé c depois, usando um
carro de praça que tomaram em uma de suas investidas.

A primeira vítima da quadrilha íoi Daniel Faria de
Azevedo, de 20 anos, solteiro, morto com dois tiros, em
frehte do número 1.114 da rua Paranamirim, na Freguesia
do O'. A vitima dirigia-se para a casa de sua noiva, Maria
Aparecida Toledo, de 19 anos, na rua Promotone, 1.102.
Daniel pretendia casar daqui â 15 dias. Tinha comprado
um terreno por 600 cruzeiros de entrada e, nessa noite,
iria comunicar a noiva uma promoção que recebera no
emprego. Ao receber os tiros, tinha saído do alfaiate,
onde fora fazer as provas, do terno que usaria no dia do
casamento.

Os mesmos três bandidos que mataram Daniel, quar-
teirôes üdiante, agrediram o menor José Roberto Perei-
ra de Souza, de 14 anos, dando-lhe tiros nos pés porá"fazê-lo dançar". Irritados com a vitima, que resistia,
tentaram matá-la, disparando cm sua boca. A criança no
entanto, fugiu, ferida levemente e buscou abrigo com
populares, alertados pelos disparos,

Ainda a crédito da trinca, que segundo o menor "pa-
recia endemoniada" e "enlouquecida por fumo", registra-
ram-se um assalto contra José Carlos de Souza, de 17
anos, solteiro, à rua Flor de Liz, 1639, Vila Brasilândia
e seu amigo, Antônio Batista Rocha. José Carlos íoi ba-
leado no abdomem e os marginais fugiram. Logo depois,
assaltavam Rafael Dellíerba Neto, motorista de táxi, cha-
pa 16.20.91. O profissional saltou do automóvel em mo-
vimento quando suspeitou que iria ser assassinado.

Já com o carro, assaltaram um bar à rua Capitão
Pena de Oliveira, 20, no Parque São Luís, Ali, feriram,
a tiros, o proprietário do estabelecimento, Jeremias Ma-
ria de Carvalho.

Uma região que vinha sendo alvo das atenções da po-
lida de vários distritos e também das delegacias espe-
cializadas do DEIC acabou por tornar-se palco de um
crime de morte, cujas circunstâncias ainda não puaeram
ser esclarecidas. Vigiados constantemente por agentes de
várias delegacias, os quarteirões adjacentes à rua D.
Bnscti e Barão de Jaguara, na Moóca, surgiram como o
"foco'' de onde parte toda a maconha, distribuída nessa
zona. Dois perigosos traficantes — cujos nomes a polícia
mantém cm sigilo — são apontados como os controlado-
res do comércio clandestino de entorpecentes ali, valeu-

clo-se de táxis e disfarces para vistoriarem os "pontos"
de distribuição.

Essas informações, motivaram o deslocamento do va-
rias equipes de investigadores para as proximidades da
rua Niterói, na rua D, Bôsco, onde, pela madrugada, toi
assassinado com vários tiros Arlindo Pmilelli, de 40 anos,
casado, residente ali, no número 75G, apartamento 6. A vi-
tinia, atingida no rosto, pescoço e peito, faleceu antes de
dar entrada no PS da Moóca, As investigações estão a
cargo do delegado Álvaro Luz Franco Pinto, do 8.o Dis-
trito Policial e de seu colega, Rui de Abreu Leme, da
equipe A da Divisão de Crimes contra a Pessoa, do DEIC,
Constatou-se que a vitima foi atingida cinco vez.es.

—X—
Alertados pela atitude suspeita de um desconhecido,

que sc achava cm um carro, provavelmente' roubado, os
agentes Delfino, Justino, Severino e Walter, da equipe "C",
rio 24.o Distrito Policial, conseguiram cercar c prender qua-
tro marginais; responsáveis por dezenas de assaltos e fur-
tos de automóvel, principalmente na zona Leste da cidade.

Os investigadores detiveram Vandemlcio Pereira dos
Santos, de 21 anos — chefo da quadrilha e conhecido por"Geléia" — Jarbas Gonçalves, de 21 anos, mecânico da
"gang", João Antônio dos Santos o "Borracheiro" c Ma-
noel Gonçalves. Os marginais estavam em poder do "Cor-
cel" BS-60.30, cuja chapa haviam substituído pela de nu-
me AX-06.16.

—X—
Em Santos, o delegado de plantão cm São Vicente, au-

tuou em flagrante por homicídio o pedreiro Arnaldo dor,
Santos, sergipano, de 39 anos, casado, residente na rua Ecl-
gard Cavalheiro, 4G0, Vila Jóquei Clube. Em um bar na
esquina das ruas Fernando Ferrari e Borges de Medeiros, o
criminoso surpreendeu o cearense José Glova Frazão, do
37 anos, solteiro, com quem já havia discutido anteriormen-
te, por questões de somenos.

Chamou-o á rua c, inesperadamente, golpeou-o com
uma faca peixeira qu?.tro vezes no baixo ventre, tórax e
pescoço
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Após 55 anos, quase
destruída pelo fogo

Às 13,30 horas de ontem os operários da Indústria
Gráfica Jandaia S. A., que trabalhavam nas oficinas
foram alertados pela fumaça que vinha do depósito de
papelões e papel ao lado. Os bombeiros da 2.a Compa-
nlita da Polícia Militar compareceram ao local logo após
o chamado, com dois carros e 17 homens, conseguindo de-
belar o fogo, antes que tomasse maiores proporções, ten-
do demorado mais os trabalhos dc rescaldo por tratar-se
de material de fácil combustão. Os moradores da rua
Dr. Oscar de Almeida, defronte ao n.o 129 da fábrica,
no bairro do Carandiru, nssustaram-se de Inicio, com a
fumaceira do local, mas tranqullizaram-se logo após n
chegada dos bombeiros que agiram com presteza, elimi-
nando qualquer perigo dc vida e pânico. De- acordo com
o diretor da indústria sr. José Binhares, n gráfica íun-
ciona há 55 anos, sendo a primeira vez que acontece uni
Incêndio, informando também que os prejuízos são de
pequena monta.

Adolescentes viveram hora de pânico no Guarujá. Durante
trinta minutos, os salva-vidas lutaram contra o

mar encapelado, ante uma assistência transida de horror,
vendo a morte se aproximar naquele dia em que
tudo antes fora beleza, fora convite à felicidade.

Salvando vidas
na manha de sol

APRENDA EM DUAS SEMANAS
VOL. I -r- ÁLGEBRA ARITMÉTICA
VOL. II — GEOMETRIA PLANA

Saiu o VOL. lll — ÁLGEBRA 2.° CICLO-A
O autor MAJOR F.NG. ELETHO-
NICO J. B. LEANDRO, pnssou 5
anos pesquisando centenas do
estudantes deficienter. Recuperou
mil alunos através dc um melo-
do prático e objetivo que ensina
a maneira de se estudar Materna-
tica, tornando-a fácil. Qualquer
estudante, mesmo o mais reira-
tário, aprende cm apenas duas
semanas toda Matemática ne-
cessaria ao secundário, art. 99,
pré-normal, concursos e vestlbu-
lares. Centenas de exercícios re-
solvldos o explicados — vários
testes. Vol. I e II: CrS 15,00 cada
e Vol, III: CrS 20,00, nas livrarias
e tels.: 250-9471 e 25G-375G — GB.
Reembolso.

EDITORA V1CTORY STAIl
Av, Copacabana, 647 — gr. 812
CP. 12.152 - ZC-07 • RIO - GB
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As mãos delicadas que acariciavam as ondas da
praiu do Guarujá. agitando-se alegremente, ora gol-
peando peteca, ora cortando as ondas, constituindo-se
na primeira parte do corpo da menina-moça a tocar as
profundezas da água, num mergulho, agora, não eram
mais alegres» Agitavam-se desesperadamente. A bran-
dura. a caricia e também a beleza daquelas mãozinhas
haviam desaparecido. Agitavam-se as mãos. Mas, só-
mente elas, que eram as primeiras a ficar submersas no
mergulIVo estavam fora d'água. As ondas ora cebriam-
na ora deixavam que até o antebraço ficasse fora. Agi-
tavam. Ninguém percebia o desespero daquelas mãos,
que inutitmenle tentavam agarrar algo. As mãos, numa
espécie de alavanca, fizeram com que o corpinbo da ga-rola. boiasse por alguns segundos. O grito. A tentativa
de socorro foi de dois amiginhos da menina. Agora, os
três desesperados tentavam ganhar a praia. O mar re-volto não permitia. Nessa' altura, dois salva-vidas apor-
ceberam-so do pânico que estava sendo vivido pelos trêsadolescentes.

Atiraram-sc ao mar. Com braçadas vigorosas con-
seguiram se aproximar dos meninos. A tentativa dos
salva-vidas era inútil. O mar não permitia que ganhas-sem a praia. A essa altura, cerca de mil pessoas, ba-
nhislas da praia do Guarujá, acompanhavam aos gritoso desenrolar da luta pela vida das cinco pessoas. Tam-
bém os salva-vidas corriam perigo de vida. O mar não
os deixava cumprir sua missão. Meia hora debateram-sc,
cs cinco, desesperaunmente. Meia hora de pânico vive-
ram os banhistas na praia que atentos acompanhavam o
desespero nos duzentos metros de mar.

Márcia, de 13 anos, foi a que, indiretamente levou as
quatro pessoas para o mar agitado e para uma luta mais
acirrada pela vida.

A vida de quatro pessoas estava no fim. O con-
traste existente. A morte por afogamento, num sol es-
plendido e um céu azul infinito. Era o sol, o mar, a
praia da Enseada, um convite para arrojo do corpo jo-vem de Mavcinha. Dcixava-se levar pelas ondas. Nãonoteu que estava bem longe da praia. Depois, o pânico.A seu redor, quatro pessoas também debatiam-se.

Ari Lopes da Silva e Paulo Marcondes, os salva-
vidas, eram os únicos que se controlavam. Os demais,
quase inertes, agarravam-se a eles machucando-os. Umhelicóptero. Uma esperança. Na praia, aplausos e chô-ros. A esperança surgia. Com ela Samir Jubran e Jor-
ge Calil, que corajosamente, desrespeitando toda lei aé-rea, tocavam a água-com a prancha do helicóptero. Ati-raram uma bóia. Marcinha, a que estava em pior situa-
ção fei posta nela. Todos se agarràrom desesperada-
nenté a bnia. Uma corda e os garotos, foram arrastados

, à praia. Os três jovens desmaiam ao tocar terra firme.
A multidão aplaude. Os heróis salva-vidas são abraça-dos desesperadamente pelos banhistas. O helicóptero
pousa. Aplausos e abraços aos pilotos. Os cinco fora de
perigo, recebem respiração artificial aplicada por um me-dico que ali se encontrava. O sói das 11,50 horas de sá-bacio, brilhava mais intensamente. O mar continuava re-volto. O banho de mar, havia terminado para todos quepresenciaram ou participaram de uma hora de aflição.
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Esse porti
era tr

Antônio Teixeira, o "Portuguc*ita 31
anos de Idade, foi preso e encaminhado o

plantão do 4,o DP, ontem. Êle era cons
derado Intocável no tráfico cm Sao »»

A uma hora da manhã de hoje, o rema
nado do "Português", terminou, quandoi os
policiais Waldemar e Sillas, empreeliderara
diligências na rua Nestor Pestana, atendenoo
à denúncia versando sobre um auto vou*,
de chapa S-56-73-64, que "derramava tóxiw
no centro de São Paulo. .

Utilizando-se de um auto particular, i*•'
tencente ao delegado rie plantão os pMiw?
lograram prender "Português" e uois ue mu»

"lugares-tenentes", no tráfico, inoividuçí
lndentlficados como o estudante David mt^u
Gonçalves dos Santos e Francisco «SS
Curl, o primeiro, residente no Rio de W™
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AGOR A,GE VAI PARAR EM SUA CASAI
ETRO-RADIOBR AZ DESPEJA
^Ê0^W^*\W^F _P^.Bm ¦ I^F^F v

Estamos mudando para o novo depósito porisso nosso estoque atual está super-remarcado;
Aproveite, estas ofertas fora-de-série são por pouco tempo.

E a sua chance de ter em casa toda a linha GE.
Você. concorre ainda a 1 Fuscâo,

1 Mini Mustang e muitos outros prêmios de real valor.
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erador GE 286!itro$de capacidade.Porfa
elo LD 108 com fecho magnético, e di-
AVISTA visões, funcionais. Amplo con-

gelador. Prateleiras reforça-

das. Enorme gaveta para le-

gumes. Linhas modernas.

0
IEntrada 

desdo 45,00
e pagamentos iguais desde 47,80

M p **~ . '.. ?t - > A H___^B~" I n>iaiilai^H

Refrigerador GE
Modelo LC 128

À VISTA

1.295.00
Entrada desds  53,00
e pagamentos iguais desds 66,70

353 litros de capacidade. Con-

gelador de 26 litros. Prático

pedal que facilita abrir a por-
ta. Divisões funcionais. Apre-
sentada em várias e moder-

nas cores.

Televisor
GE Apoio

À VISTA

_^H-H flPi^^' ^^^_K__fc_P_B B_M sÊ\ Hl| Ê W * __¦* _l _l_^_u_^_^_i _^_hII *.3§§i§l§ I

Combinado GE
Modelo LCK 125

À VISTA

1.595,00
Entrada desde 78,00
e pagamentos iguais desde 89,00

322litros de.capacidade. Am-

pio congelador que produz

gelo cristal. Exclusivo degelo
automático. 2 portas ctpro-

veitáveis. Divisão funcional.

Em várias cores modernas.

Novo GE Máscara
Negra Grandão

À VISTA

Máscara Negra
GE Scort Luxo

À VISTA

.129,00 1.290,00 859,00
ou entrada desde 49,00
e pagtos. iguais desde.. .63,40
59 cm (23"). De mesa. Imagem ei-
nemolográfica. Finíssimo móvel.

ou entrdda desde 59,00
e pagtos. iguais desde.. .72,50

O primeiro teleyisor de 61 cm (24")
Tela preta. Imagem e som nítidos.

ou entrada desde 8,00
o pagtos. iguais desde.. .39,90

31 cm (12"). Portátil. Imagem ins-
tantânea e. firme. Ótimo som.

'^"'t^EsiisSEfl ^^Mi-SBB^_J^jS_W_8_-_8__E wÊÊ I 9
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Rádio Portátil
GE Apollo II

295,00
ou entrada desde 14,00
e pagtos. iguais desde... 16,50
5 faixas de ondas. Transistorizado.
Sistema triplo de antena.

Lava Roupa GE
Super Automática

Entrada desde 11,00
56,00e pagamentos

iguais desde

Modelo WAS. Capacidade de alé 4

quilos de roupa. \.ava por agitação e
seca por centritugação. Exclusivo siste
ma Over-Flo.

ndicionador de Ar
GE

'* desde. 85,00
: 99,00

"!. '- e trio, reguláveis para
5 velocidades. Desumilica o
_!_'¦ Gfande durabilidade.

Ferro Automático
GE

em pagamentos' iguais desde

5,00
Desliga e religa. automaticamente.
Mantém sempre a temperatura ideal.

'.Leve. 
Modê.lo dinâmico.

Batedeira de Bolo
GE

À VISTA

Aspirador de Pó
GE

A VISTA

Enceradeira Cromada
GE

À VISTA

159,00 299,00 215,00
.ou entrada desde 8,00
e pagamentos iguais desde. 9,00

Tigelas tramparenles e refralárias.
linhas e cores modernas.

ou em pagtos. iguais desde 24,00
¦De grande capacidade de sucção.
Completo, com diversos acessórios.
Rodízios que facilitam o movimento.

Entrada desde 11,00
e pagtos. iguais desde... 12,20

2 escovas, lava e lustra c/ muito
mais rendimento:-Não deixa ondas.

£l_Wl\&diobtá_
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LHRO RADIOBRAZ CONTINUA CRESCENDO: 26 LOJAS E15 SUPERMERCADOS À SUA DISPOSIÇÃO
PTRo:
» Üapetininga 21'-
X^NovaBarâó).• ro' 462 • Av.: São João, 1086/96 • Alameda Ba-

Galeria N^''?9?' ?13 • Ru° Bar°° de Itapetininga,1 ^feM?1 ' Rua Sâ0 Bent°- 377 • Rua lt'
"meiro, 71

^nlfi 
Pieon«°'^151 * BELA V,STA ¦ Av. Briga-

WilO 16M ? 
'oCENTER 3 " Rua Luiz Coelh0' 73 »10" • Av, Paulista - Defronte ao Conjunto

Si

Nacional • IPIRANGA - Rua Greenfeld, 263 t LAPA - Rua 12
de Outubro', 111 • PARAÍSO - Rua 13 de Maio, 1.911 • PE -
NHAAv.Penhade França, 410 • PINHEIROS - Rua Bulantã,
150 • PRAÇA DÁ ARVORE - Av. Bosque da Saúde, 116 •
SANTA CECÍLIA - Rua das Palmeiras, 359/385 • SANTO
AMARO - Rua São José,, 150 • SANTO AMARO -. Praça
Floriano Peixoto, 132 • SILVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 • TATUAPÉ - Av. Celso Garcia, 5.000 • TUCURUVI
- Av. Nova Cantareira, 1832 • VILA MARIA - Av. Guilher-
meCotching, 1968

outras cidades:
MOGI DAS CRUZES • Rua Dr Deodato Werlheimer,,200 •
OSASCO - Rua Antônio Agu, 351 • SANTO ANDRÉ - Rua
General Glicerio, 11 • SANTO ANDRÉ - Rua Coronel Oli-
veira Lima, 280 • SANTOS - Rua Amador Bueno, 200/2

supermercados:
BRAS - Av. Rangel Pestana, 2.079» CAXINGUI - Av. Professor
Francisco Moralo, 2.100 • CENTER 3 - Rua Luiz Coelho, 73 •
Rua Augusta, 1611 • Av. Paulista - Defronte ao Conjunto

NacionaklPIRANGA- Av. Nazareth, 720 • LAPA CITY . Rua
Brigadeiro Gavião Peixoto, 354 «MOEMA • Av.Mpema,300
• PINHEIROS - Rua Bulantã, 150 • SANTA CECÍLIA - Rua
das Palmeiras, 359/385 (Hipermercado) • SANTO AMARO
- Rua São José, 150 • SÍLVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 . SUMARÉ - Rua Apinagés, 1.147 . TATUAPÉ -

Av. Celso Garcia, 5.000 • VILA MARIANA - Rua Luiz Góes,
222 • CONSOLAÇÃO - Praça Roosevelt • SÂO CAETANO
DO SUL - Av. Goiás, 2.599
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TELA SOLAR
ESCURA

Admirai

ABAIXO
DOCUSTO

TWVV

TV.ADMIRAL AQUARELA 13
(13") 33 CENTÍMETROS

678,00
1° PAGAMENTO DESDE Cr$ 6,80

23 MENSALIDADES DESDE CrS 40,00

m
TELEVISOR EMPIRE LUXO

(24") 61 CENTÍMETROS

Cri; 895.00
1.° PAGAMENTO DESDE ....CrS 9,

23 MENSALIDADES DESDE CrS 52,80

TELEVISOR PHILCO B-125
(23") 59 CENTÍMETROS

w 970-00
1.» PAGAMENTO DESDE. CrS 9,70

23 MENSALIDADES DESDE......CrS 57,20

TELEVISOR PHILCO 8-
(23") 59 CENTÍMETROS

w t„1f|
1.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 11,|
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 64,9

f

conheça antes os preços
^mm^ãm JJ 0 _. >

ARMÁRIO BÜFFET ARMÁRIO TRIPLO ARMÁRIO DUPLOCONJUNTO "r-ANEX" - 6 pegas em alumínio resistente e indeformave!,.
Tampas polidas e cabos'refratários. -_»_* -_» ¦--¦ _„ , .._* _*_» mm *, a •*•« «a

,-PAGAMENTO DESDE Cr* 2,50 I (1|'| 320,00 I Ctf 119,00 I (ft 79,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 3,80

^""""SsíiÜiríSrSÍSÍ*^

i 59,50
APARELHO "COLOREX" PARA JANTAR - 23 peças. Decoro*»'

1.° PAGAMENTO DESDE Oi

23 MENSALIDADES DESDE Oim 39,90
[ 
*s_ ¦ TUB^^^^*v^r"-'^--ti

CÂMARA FOTOGRÁFICA
OLYMPUS PENEE2-Automáti-
ca.ObjetivaD.Zuiko 1:3,5/28 mm.
Trava automática. Tira 72 fotos
com filme de 35 mm. Acompa--

-nha! original estôjo.. . ft ftft10 MENSALIDADES DE Cr$ 49,90
PREÇO T01AL A PRAZO Cr$499,00
GRÁTIS: 2 FILMES, SEND01 COLORIDO.

RÁDIO "ARGONAUTÁ" G.E.
8 faixas de onda. Sistema triplo
de antenas. Ondas curtas, super
ampliadas. Som de alta fideli-

Í#a,I$ 375,00
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 18,00
23 MENSALIDADES DESDE...Cr$ 23,70

555 ¦»— ——: =ia—=

...\*' ..........

GRAVADOR "OCEAN" - Mini-
cassefte. Estôjo de couro. Micro--
,fone e fita. Importado do Japão.

Avis»..Cr$ 248,00
1." PAGAMENTO DESDE CrS 12,00
23 MENSALIDADES DESDE. ..CrS 15,80

FRIGIDEIRA "ROCHEDO ARIS-
TOCRATA" - Totalmente anti-
aderente. Tampas onodizadas.

GABINETE TRIPLO

«360,00
MOVEIS DE AÇO
pjrOggípa

^v^^ri^llwnlDÜ

NOVAS TOALHAS "MOSTEI-
RO" -."Creações Blumentrauss".
Novo colorido em desenhos deco-'
rativos
ROSTO. IM 7,70
m-M 19,70

mm íl

TELEFONE "STARLITE"--•

mático de mesa. Linhas sw
e decorativas. Campainha r;;
lavei. Lindas cores.

«to*:..«149*!
1." PAGAMENTO DESDE...
23 MENSALIDADES DESDE...-M'1

GABINETE DUPLO

m 210,00

24,50

FAQUEIRO "HERCULES" - 29
pejas em aço inoxidável. Cabos
co.loridos. Com caixa.

AVISTA.,., (li 63,50
t.o PAGAMENTO DESDE CrS 2,50
23 MENSALIDADES DESDE.... Cr$ 4, IO

CIRCULADOR DE AR "BOM
CLIMA" - 9 grades. Quente e
«rivW.(:r$ 385,00
l" PAGAMENTO DESDE CrS 19,00
23MENSALIDADES DESDE...CrS24,40

i

LANÇAJyíÉNTa^^ VERMELHA
GABINETES MÀJS ALTOS • GAVETAS MAIS AM-
PLAS • PÉS CILÍNDRICOS REGULÁVEIS • PIN-

EM FORMIPLAC.

GARANTIA TOTAL DE FABRICAÇÃO

INSTALAÇÃO GRÁTIS
MANTEMOS ESTOQUE PERMANENTE DE COZINHAS COM
PLETAS E PEÇAS AVULSAS - "PAULISTA" - "FIEL" - "SECURIT'

OFERTAS DA MERCEARIA

ATUM "MONTE CHRISTI" * IMPORTADO  <r$ 1,70

RELEIA DE MORANGO ¦ IMPORTADA., (r$ 1,90

ASPARGOS "HELOMAR" (r$ 1f98

SUCO DE MARACUJÁ "MAGUARY" <r$ 1,98

PALMITO-LATA DE 1KIL0 .*..., (r$ 2,10

VINHO "BERNARD TAILLAN» - TINTO OU BRANCO , CrS 3,20

«EAGERS».... Cr$ \^

COGNAC "DREHER" (r$ ^Q

WHISKY "RQYAL LABEf (r$ 10,50

«

JOGO DE CAMA "CALFAT" -
Casal. Em cretone extra. Barra es-
tampada em cores firmes.

IIi$ 17,70

CINTO DE SEGURANÇA-Apro-
vado pelo G.E.I.M.O.T. conforme
norma A.B.N.T.

(!r$ 24,50

WÈ &£'¦''¦ idjQtL

JOGO "PANTHEON" ¦/

bolo. 26 peças de Prata ??-

balagèm para presente.

«««....«<#!
1." PAGAMENTO DESDE Jí.
23 MENSALIDADES DESDE.-1"'

¦>-<11 7ísz?/á '

ViGORE-U» «;«<;•''
Gabinete Super Luxo.

A VISTA.. W ~~ 
(lj!!

l.o PAGAMENTO DESDE;.-" '

23 MENSALIDADES DESDE-



«A torcida pode esperar do Corinthians um

iltne deinais vontade. Porque P Corinthians

terá de ter o espírito de sua torcida,

esse espírito dé sacrifício, te nunca faltar ' ?;,

«imito é chamada". Por isso é que o retrato
j0 timão tem sido instantâneos de saltos,

halterofilismo. corridas e flexões. l/tit tinte
acostumado a suar, certo de que.

isse é o seu dever. O ftUebol solidário que
Aimoré pretende, vai mostrar á defesa

hiúando o ataque, e vice-versa. Por isso é que
todo o elenco treina muito, movimentando

brucos e pernas em busca do fôlego.

O retrato
do Timão w|© ©

São Paulo, 2.a-fcira,
18 dc janeiro de 1971

l/ni ritmo
igual, para
todo mundo

LUIS CARLOS, VONTADE
0 ATAQUE

Luis Carlos está dando sua opinião sobre
a nova etapa de vida do Corinthians. Êle
conta que nos primeiros dias de exercícios
comandados por Rigo e Aguirre, os joga-
dores sentiram dores musculares pelo corpo.
"Sinal dc que estávamos fora de forma, prin-
cipalmente por causa das férias. Mas agora
já estamos melhorando, pois no treino com
bola fizemos uma brincadeira e ninguém
sentiu muitas dores. Mas também tem uma
coisa- o time está com tão boa vontade que
até supera as dores'". A nova "fera"' da
seleção diz que se o Corinthians ostentar a
ótima forma física que espera, vai ter mui-
tas condições de ganhar seus compromissos
pelo campeonato. "É o seguinte: com bastante
confiança no estado atlético, um jogador
perde o medo de correr, de esticar um pouco
mais a perna. Elenco nós temos, mas veja*.
no ano passado eu ia poucas vezes para perto
da divisória do gramado. Não tinha coragem
de me adiantar mais. No entanto, com essa
preparação física vou me adiantar, ajudando
o ataque, pois sei que na hora de voltar para
a defesa eu vou ter fôlego e rapidez, e não
vou dislender nenhum músculo no pique' .

Para êle tudo vai ser melhor dentro do
Esquema-71: "Seo Aimoré não mais terá
preocupações com outros fatos. Êle se preo-
cupava muito com preparo físico da turma,
agora vai ter tranqüilidade para pensar so
no esquema tático".

CORINTHIANS ESTUDA
HOJE TODO QUE FÊZ

Hoje é um dia muito importante para
os corintianos. Numa reunião que haverá à
noite na fede do clube, Idel Aronit, José
Cláudio Siqueira Reis, os preparadores fisi-
cos R^o e Aguirre, os médicos Orlando
Plantullo c Osmar de Oliveira, mais Aimo-
ré, vão analisar as fichas de cada jogador.
Exemplo: eles pegarão a ficha de Suingae,
julgam seu estado de saúde geral, sua pro-
dução física nos exercícios. Depois analisam
a de Dirceu Alves, que joga na mesma po-
sieâo c'e Süingue. Haverá, naturalmente, a
superioridade cie um sobre outro. Essa su-
pecridr.de será afirmada pelos médicose pe-
los prerjarádòíes físicos Dai, a opinião de
Aimoré," no aspecto técnico, será consultada.
Dessa forma na soma de qualidades, haverá
niveis dc consideração a respeito do Corin-
lians, e quando Aimoré escalar o time para
o jogo do dia 24, ele será praticamente a
maior força que o Corintians tem.

Não significa que aquela escalação não
sofrerá modificações. Náo. E' que muitos
jogadores, da mesma posição, podem ter con-
cliçõcs gerais idênticas. Nesse caso Aimoré
fará as substituições durante os dez amisto-
sos qu_> o Corintians terá até o inicio do
campeonato.

Além disso a reunião de hoje poderá
lambem terminar com a escolha dos elemen-
tos dispensáveis. E que serão negociados com
equipes interessadas.

MIRANDiNHA-IVAIR
NESTE COLETIVO?

O programa semanal do Corintians é
este: hoje — Interval Training (de manhã)
e natação (à tarde); amanhã — coletivo ide
manhã) o massagens (à tarde): quarta-feira— caminhada pelo Horto Florestal (de ma-
nha) e jogos recreativos (à tarde), quinta-
feira — ginástica acrobática para um gru-
po de jogadores (de manhã) e treinamento
tático para outro grupo (à tarde); sexta-fei-
ra — concentração e viagem para Alagoi-
nhas, Bahia, onde enfrentará domingo pro-
ximo o EC Bahia, na inauguração do estádio
local.

Há grande expectativa quanto à esca-
lação inicial do Corintians, no treino de con-
junto {'e amanhã cedd. Aimoré, ao mesmo
terr.po em que admite chance para os novos,

partir da análise do comportamento nos
treinos físicos, também admite que inicial*
mente o Corintians seja o mesmo que ter-
minou o Robertão- Ado, Zé Maria, Ditão,
Luis Carlos n Pedrinho; Suingue e Riveli-no; Paulo Borges, Ivair, Mirandinha e Ala-dim. O ataque é a única peça que a princi-pio mostrará novidades, pois foi sempre ai
que Aimoré Moreira encontrou dificuldadesna nora de acertar. Tudo leva a crer que
(vrur i Mirandinha formarão a dupla dearca mesmo porque são os que gozam demelhor estado atlético. Célio está mal nesseaspecto. Servilio já denota psicologicamenteque não tem condições de concorrência. Be-i "6 e Adinam deixam a desejar.
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É claro. Sua alegria começa comprando tudo por preço

bem mais barato. Todos os artigos estão super-
remarcados, e o plano de pagamento é você quem faz.

Aproveite, agora está mais fácil do que nunca..
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Gravador
Crowncorder 9001

À VISTA

419,00
Enlrada desde  20,00

pagtos. iguais desde.. ..23,50

Cassete. Funciona a pilha e luz.
P/ automóvel. Com suporte.

Toalha de Praia Artex
À VISTA

10,90
Cores firmes e modernas.
Originol estampa. Macias.

Jarra Térmica Invicta
À VISTA

13,50
Modelo Diplomaia. Conser-
va a temperatura por mais
tempo.

Rádio Portátil ABC
Canarinho

k VISTA
135,00

Entrada desde • • 6,00
e pagtos. iguais desde:."..10,70

2 faixas de ondas. Fácil mane-
jo.'Estôjo em plástico.

s^^^s^^^s_^*^3 m\ "-•••••..¦Kl
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Càmera Fotográfica
Olimpus Penn EES 2

OFERTA 529,00
ou em 10 pagamentos

iguais de 52,90
Sem acréscimo

35m/m. Fotômetro acoplado.
GRÁTIS: 2 filmes coloridos.

Relógio Para Homem
Orient Automático

À VISTA

179,00
Dilradu desde  ¦. •. 3,00,
e pagtos iguais desde.... 10,00.
Com calendário. Prova d'água'
Todo em aço inox. Luminoso..

M* a/ _m

.mJfrw**-* *^mr

Balde Térmico Novarte
À VISTA

39,90
Para gelo. Modelo pera. Li-
nhas modernas e 'decorati-

vas.

Elefrola com Rádio
Invicto***

À VISTA

219,00
Enl rada desde........... 10,00
e paglos. iguais desde....12,40

Perfeita reprodução em ondas
médias. Toca-discos c/ 3 rot.

¦jé$F*y a-...** 
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Plánonàa'Isopor
À VISTA

19,90
Leve e resistente. Feita cotri
material de I.9. Com quilha.;

Churrasqueira Memo
À VISTA

14,90
Portátil e prática. Ideal para-
pic-nic em praia e campo..

----- ¦ 

Vara de Pesca Grillon
À VISTA

13,90
Errifiber-glass.Finoacabamen- ¦*$*:
\o. Super-resistente.

* 'im \M B_JJ " • . |li
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Violão Gíanini
Pinochio

À VISTA

45,00
LU).'aaa desde .2,00
e paglos. iguais desde 3,50

Confeccionado em madeira
íje l:.a. Ótima sonoridade.

Relógio Para Homem
Orient Automático

À VISTA

179,00
Cntrada desde ..8,00
e paglo*. iguais desde....10,00

Com calendário. Prova d'água
Todo em aço. Pulseira original.'

n«e

Jogo de Tamboretes
À VISTA

15,50
Copi 2 tamboretes revestidos
<jé couro. 1 esporteca.2.bolas,

M ?.v .¦^.¦^.sifl^.^^TsMí' * & 
'¦'.''' ¦¦ li

Mala de Viagem
Volta ao Mundo

À VISTA
39,90

Revestimento em courvln dei.8'qualidade. 
Acabamento de

luxo,

Esteira de Nylon
À VISTA

19,90
Com travesseiro inflável. Leve,
e anti-alérgica. Durável.

Eletrolá Portátil
Delta 800

À vista'
330,00

Entrada desde .16,00
e pagtos. iguais desde.... 18,70

Pilha e luz. Toca-discos com'
partida automática..Modernq." ¦
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Guarda Sol de Praia
À VISTA

59,90
Enlrada desde .....3,00
e pagtos. iguais dcsdo.....4,70i'

1 x2 mts.Côres alegres.-Sóli*
da construção. Fácil manejo.

Cadeira Praia Brasil
À VISTA

34,90
Em alumínio super-reforçado.
DpbráveU Leve e.rèsistentp

Motor de Popa Monark
.A VISTA

2.190,00
Enlraaa desde 99,00
e paglos. Iguais desde...123,00

S.HP, Modelo 1971. Côr fosfa-
'rizada. .Garantia de fábrica.

Barraca Campestre
À VISTA

399,00
Enlrada desde 20,00
e paglos. Iguais desde... 22,40
2,50x2,50 m»s.lona reforçada.
Totalmente impermeável.

Monareta Pepita -,
Monark

À VISTA

165,00
Entrada desde .8,00
e pagtos'iguais desde ....10,60
Robusta. Cores fosfatizadas..
.Selim.eletronizado. ModerncJ

TV Empire Baby JúbHòu
À VISTA

595,00
Enlrada desde.......... 25,00
• pagtos. iguais desde..'..33,00

12". Portátil, leve e funcional.
Antepa. felescópica.

tllf-t#M Br
Wm%WÊÊ:'Wr
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Geladeira Isopor
À VISTA

9,90
Capacidade de 12 litros. Com:
alça. Conserva até 24 horas.,

QUALQUER COMPRA ACIMA DÈ 50,00 DÁ DIREITO A UM CUPOM DO SUPER-CONCURSO
0H/7I-L

^Carta Pat. n« 320 - Clarão - Proc. SC 24534/70 - MF'«

0 MAIOR CARNAVAL DO MUNDO EM 71
MAIS DE 40.000 MULHERES NO SHOW

fD,osl3-20-221

Compre e pague em. dia
seu ingresso em qualquer
loja ou supermercado' Elè-

Itro-Radiobraz para con-
correr a 12 Fuscões zeri-
nho, 36 Televisores e .mais
12 Geladeiras.

J/X Y?\2sfaSzs A

¥¥¥¥¥*¥¥¥*¥¥¥¥
Além de todos esses prê-
mios,vai ter Simonal e 6

Jorquestras. Isso mesmo, é Á-•7folia da boal Qualquer dú-
vida vá a Eletro-Radiobraz '
e peça informações oos
vendedores.

•^*********itir****Arit)k

INGRESSOS:
Casal: 45,00
Individual masc 35-00
Duplo' feminino 35-00

¦ tf----.>..^Arfi/^«,w'-iM»«*ir,iJ.ií.-i.,-.>.i.r«;.ty.i/....|j.-AAi.. r.,r^h.'--.A1arV*L--i-Jvji<iLrl.rf...A /-.^..> v,v-* •« *-» * \ •"--.' »• *. -¦ ~u *">-*»•A-A-i-^^-i-^a^.
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Wilsinho
entrará na

Wilson Fittipaldi foi o grande vencedor
da tarde automobilística de ontem

em Interlagos. Êle, que já conseguira
vencer a primeira rodada do "Gran

Prix" do último dia 10, obteve, na
segunda, mais uma expressiva vitória,

deixando o australiano David Walker

em segundo, e o inglês Barry Marcell em
terceiro. Mas a notícia, verdadeiramente
importante para Wilsinho, é seu
ingresso nos campeonatos de Fórmula-1 ¦_

A outra notícia importante: quando recebia
a bandeirada da vitória, sua esposa,
no hospital, dava à luz uma criança.

As cenas da
corrida

empolgaram.
E Wilsinho

ergue o braço,
na bandeirada

ao campeão.
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Uma definição simples: a Fórmula-1 é para o auto-
mobilismo o que a divisão especial é para o futebol. A

principal categoria de competição na modalidade. Até

agora só um brasileiro tem disputado na Fórmula-1. E'

Emerson Fittipaldi, que este ano estará disputando o

campeonato mundial. Mas o segundo brasileiro já está

se preparando para fazer estréia na Fórmula-1: Wilson

Fittipaldi Júnior.
Os irmãos Fittipaldi, arrancam, dessa forma, para

formarem a dupla brasileira nas maiores competições do
mundo. A entrada de Wilsinho para a categoria maior
do automobilismo é um incentivo do Banco cio Comércio
e Indústria, que também conseguiu junto à "Gold Lcaf
Team Lotus" o empréstimo de uma máquina para Wil-
sinho correr. Trata-se da 49C, o mesmo carro com que
Emerson fêz estréia na categoria máxima do automobi-
lismo, alcançando um honroso 4.o lugar no "Grande Pré-
mio da Alemanha". Emerson, também com o incentivo
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CABINHO ACERTOU 0 P
GOIÂNIA. FOI 0 ARTILHEIRO

JA «OU, NOS
Bfll

Fútááttü

A Portuguesa de Desportos não precisou fazer mui-
ta força para derrotar, ontem a tarde, o Goiás, no inicio
do torneio "Oswaldo Teixeira Duarte", em Goiânia. 3
a 0 foi o placar final da partida.

A nota de destaque da porfia foi o ccnlro-avantc Ca-
binho, que marcou os três gols do clube paulista. O no-
vo jogador da lusa, que na peleja contra a Acadêmica de
Coimbra, fêz um tento, mas sem mostrar muito jogo, foi
a sensação da rodada inaugural do certame que homena-
gcia o presidente da Portuguesa.

Na verdade, Cabinho mostrou ser um autêntico go-
leador, pondo sempre em perigo a meta do Goiás E. C.

O time local apenas na primeira etapa ó que conse-
guiu oferecer alguma resistência à melhor classe da Lu-
sa, não deixando que a sua meta fosse vasada.

Mas no segundo tempo, a Portuguesa aumentou b
seu domínio. E com Cabinho marcando aos 4, 18 e 35 mi-
mitos, acabou obtendo uma categórica vitória.

A Portuguesa de Desportos venceu com Orlando;
Arengue, Marinho, Ulisses e Fogueira; Luiz Américo
(Roberto) e Lorico; Xaxá (Ratinho), Basílio, Cabinho e
Piau (Wilsinho).

O Goiânia jogou com Joel; Baltazar, Wagner, Japo-
nês e Alexandre; Tião (Jailton) e Túlio (Adalberto);
Sinval (Wilson), Rinaldo, Tuira o Jeros (Valtinho).

O juiz foi Urias Crescente Alves Júnior e a arreca-
dação de CrÇ 23.462,00.

Na primeira partida, também pelo quadrangular, o
Goiânia venceu o Vila Nova, dc Minas, por 2 a 0.

Na quarta-feira, Portuguesa e Goiânia decidem a
competição.
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,-iftO .énuásfutebol
hoje na Tupi iem "0 VITORIA!"

fc parece errado mas está certo!

VT PALMEIRAS x VITORIA DE SETÚBAL 23,00 h

Walter Abrahão
Ely Coimbra

Gerdy Gomss
tv-hipi
SAO PAULO ¦ RIO
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Presente de
WHISKY DRURY'S

em colaboração-com o
DIÁRIO DA NOITE
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daquela organização bancária, dirigirá, também, o carro
campeão do ano passado, o Lotus-72. Os dois competirão
dia 24, domingo, em Buenos Aires.

Dessa forma, sem meia dúzia de carros, a corrida fi-
caria reduzida a sete ou oito veículos. Por isso o comitê
organizador resolveu mesclar a prova com carros da Fór-
mula 5.000. Será um tira-teima, pois os pilotos da
F-5.000 dizem que seus carros andam tanto ou mais que
os da Fórmula-1.

SOS CRAQUES
A grande lembrança que

o time português do Aca-
dêmica, de Coimbra, dei-
xou, foi sua vida fora do
campo de jogo. Todos os
seus jogadores írequcn-
tam devidamente matii-

culados a famosa Universi-
dade local, muitos deles
estão às vésperas de for-
niatura, como engenhei-
ros.

O ritual do Acadêmica,
entrando em campo e ti-
rando suas capas pretas,
que simbolizam *i veste
estudantil, para jogar ves-
tido de preto, já é um es-
petáculo bonitto. Denota
um outro nível dentro do
futebol.

Os clubes do futebol
brasileiro, diferentes dn
Acadêmica, porque este
pertence à categoria não
amadora, mas não profis-
sional, (as rendas são con-
troladas pela Universida-
rie, e nela aproveitadas)
poderiam, denttro das pos-
sibilidades, dur aos joga-
dores um outro nivel cul-
tural. Quando os times
brasileiros concentram-se
para os jogos, seus joga-
dores joga m baralho,"snooker" ou vi-em tele-
visão. I.éem os gibis, mas
ninguém se interessa por
um bom livro, que ofere-
ça algo além do entreteni-
mento. Por que os direto-
res não cuidam do homem,
para aperfeiçoá-lo como
tal, e forçá-lo enláo a me-
lhorar como profissional?

Todas as vezes que os
clubes viajam para o Ex-
terior. nossos jogadores
retornam com a sensação
de que estiveram em Osas-
co. Lembram-se cie Pisa
criticando a torre torla,
reclamam do Veneza por-
que as ruas não são rua.*",
são rios... Que tal cuidar
do nível cultural de nos-
sos limes?

ÊSes batem bola antes do
jogo, com suas capas

negras, e depois- num ritual bonito -
tiram as capas para

jogarem com as cores
do uniforme de
estudantes, na

Universidade de Coimbra
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KECORDE
Don Quarric, da Jamaica,

superou o recorde mundial
das 100 jardas em pista co-
berta, com o tempo de nove
segundos c três décimos. O
recorde anterior pertenciaaos norte-americanos Lennox
Miller, Jim Green e Gerald
Tinkcr, com nove segundos e
quatro décimos.

CAMPEÃ
A Bolivia conquistou o

campeonato de bola ao ces-
to feminino juvenil dos pai-ses bollvarianos, ao vencer a
Colômbia por 8 a 44. O
Peru ficou em terceiro lugar,
seguido pelo Equador, em
quarto, e Venezuela, em
quinto.

TÊNIS
Em partida do torneio desduplas do campeonato detcnls de Cotfee Bowl, os bra-sileiros Joaquim Rosado eFrancisco Batista foram der-rojados pelos australianos

Adie Kourln e Allan Boss.
por 2!6, 6|2 e 6|4.

ROD LOVER
O tenista australiano RoetLavar ganhou o prêmio dedez mil dólares, ao vencer o

torneio clássico de tcnls deFiladélfia. Laver derrotou
na final o seu compatriota
Koy Emerson por 62, 6,3 e715.

CAMPEÃ
A equipe dos Estados Uni-dos sagrou-se campeã do tor-neio de tênis de Coffee Cowl.Os Estados Unidos vencerama Bélgica, nas oitavas de fi-

nal, a Austrália, nas quartasda final, a Suécia, nas semi-finais, e a África do Sul nasfinais. A dupla vitoriosa foiformada por Bryan Goetfrlede Harold Salomp.
CAMPEONATO ITALIANO

Foram estes os resultados
da décima quarta rodada doCampeonato Italiano, primei-ra divisão _ Milan (4) x Cn-
gliari (0), Bolonha (1) x NA-
poles (0), Catanla (1) x Tu-
rim (0), Internacional de Ml-lão (2) x Florença (1), Ju-ventus de Turim (2) x Foggia
(1); Lancrossl de Viccnza d)
x Lazio de Roma (0), Roma
(0) x Verona (0), Varese (1)
k Sampdoria de Gênova (1).Classifica-3o: Mllan, 23 pon-tos; Nápoles, 20; Internado-

nal de Milão. 19; Bolonha, 17;
Cagllari, 1G; Juventus dn Tu-
rim. 15; Roma, 14; Turim dn
Foggia, 13; Sampdoria de
Gênova e Verona, 12; Floren-
ça e Varese. 11; Lanerosst, 10:
e Lazio de Roma e Catania, 9.
REFLEXOLOGIA

O Instituto Brasileiro de
Reflexologia está convidando
todos os interessados para a
conferência que o dr. Lúcio
Otávio Marques Lisboa reall-
zará amanhã, ãs 21 horas, no
auditório da clinica, á rua
Groenlândia, 352. A entrada e
grátis. O dr Lúcio Otávio fêz
várias experiências no Flu-
minense. aplicando recurso?
da psicologia reflexológica no
treinamento de suas equipes
de natação e pólo aquático,
tendo obtido excelente resul-
tados.
CAMPEONATO ESPANHOL

Foram estes os resultado?
da última rodada do campeo*
nato espanhol: Atlético dc
Bilbao (1) x Las Palmas (0).
Málae-a (1) x Sabadcll <0>.
Atlético de Madrid '3> x Sa-
ragoza (0), Real Sociedad <1*
x Espanhol (0), Òevilla (2* x
Valencia £2). Gijon (3) x El-
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rilO ile Caxias do Sul, dc onde saiu, com 2 anos dc
r.i ir a Porto Alegre, com á família, Vasco José

hoje, «'» homem realizado na vida. Pai dc três
[doismoçoi, sendo um solteiro, c uma moça), e avô

!, P»w

lfs ncünliõsi «í''-0 sau o encanto dc sua vida, o futuro
„ Santos I'. C, "enche a boca" quamíi fala de¦dente d

feia, um
Mcsfnailo s ser

;arotâo" dc iô anos de idade c que pare-
um lider de empresa.

rn JOSÉ' I'.M'-' mora na Capital, mas tem toda a sua
sori;il ri" Santos: médico, barbeiro, engraxate, mani-

o etc. são lá di' baixo. Klc tem um velho hábito: quan-
5 firma, no fim (Ia (arde, cm São Bernardo ú\)

B0 vil jantar, com os amigos, cm Santos, c só sobe a
por volta de 23 horas, mais ou menos.

0 sorrindo, fala (|iie náo abrirá mão dc seu esporte
jjtoj Iodos ps domingos, às 7 horas, ele vai à praia pa-
[ariamliorcii, c antes das 13 horas, não senta à mesa pa-

ioça.' Agora, pergunto ou: será que, como presiden-
(asco .Tose iai- poderá continuar jogando tainboréll?

i muito...

0 SO>\'.' KAE1 c rtiretor-presidente dc 15 empresas!-
o queria assumir .i responsabilidade de dirigir o San-

iwi covardia, mas por falta dc tempo material. Mas,
limado, jiclos companheiros c não pôde fugir a esse
rjmiisio. Vasto, tenho certeza; colocará cm pouco tem-

casa eni urdem" .

conceituada firma auditora, desta Capital, deverá fa-
iiln ii Icviiiilanicnio contábil do Santos. Vasco, com ra-

saber onde irá pisar. E' uma providência dc ro-
porque o noro presidente, homem dc elevada formação

, nãn tem ódio, rancor oii ressentimento de ninguém,
i clube, fazendo sempre questão de exaltar o trabalho
íhlc e seus cnmpanneiros de diretoria, que "sempre fi-
lo melhor pura o engrandecimento cada vez maior do
>s r c".

ORNAIS noticiaram, eom gr?.ndc destaque, que Anto-
Zitii. Formiga, Pepc c Teixeira seriam dispensados.

rídiictoria do Sanios irá estudar todos os casos, iso-
mie, mas. em princípio, posso até garantir, que .Toso
iPepci, exemplo dc correção c dignidade, como atlc-
Issional, deverá continuar na Vila Belmiro! O "es-
' sé vestiu uma camisa, em sua carreira, que foi a

lios, e éle desfruta de grande estima c admiração cm
as áaas políticas do Santos. Vasco, por exemplo, sem-

oi un: fã incondicional de Pepc!
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7
DOIS HOMENS, do Santos, batalharam, em 65, para que o
Santos não comprasse o Parque Balneário. Um deles, minha
gente, foi o sr. Vasco José Faé. E o tempo ae encarregou de
provar, que Vasco Faé estava certo, porque o Parque aca-
bou dando enormes "dores de cabeça" para o deputado Athié
Jorge Coury...

8
ENTRE ERMELINO MATARAZZO E DELFINO FACCHI-
NA HA' UMA DISTANCIA COMO DAQUI A TRADICIO-
NAL ROMA. E' AQUELA VELHA DIFERENÇA, ENTRE
A ÁGUA E O VINHO...

9
ALGUÉM precisa meter na cabeça do ar. Delfino Facchina,
que éle não pôde mais continuar na presidência da Sacie-
dade Esportiva Palmeiras...

mffS^M -vííypil|15

SfiRGIO OREFECI, será o
vicc-prcsidcntc do Fatrimô-
nlo, da futura diretoria do
Santos. Jovem, ainda, com
35 anos, Serginho destaca-se
pela elegância no compor-
lamento social c firmeza de

caráter.

ERMELINO MATARAZZO
é uma excelente pedida! Ele
acra, provavelmente, o fn-
turo presidente da S, E.

PALMEIRAS!

(IDADE
TUPINAMBÁ

Bairro dos
Pimentas

ônibus, uo largo da Concórdia. Unidades residenciais, com
.ipeias CrS ai.ino.OO de entrada. Tem rode de luz, água,
esgoto, guias, sarjetas etc. Maiores informações pelos tele-
ienes: 34-8451 c 32-7546.

f bMíb ! i

10
DELFINO FACCHINA nunca pôde esconder uma pequena
"dõr de cotovelo' que sempre teve do sr. Ermelino Ma-
tarazto! Será complexo de Inferioridade? Sei lá! Houve
tempo, minha gente, qne o Ermelino não saia da boca do
homem...

11
OS ELEMENTOS dc maior prestigio, do Parque Antarti-
ca, pretendem colocar, na presidência da S. E. Palmeiras,
o sr. Ermelino Matarazzo. No próximo dia l.o, no Palácio
do Tênis, volto a repetir, haverá uma grande convenção de
conselheiros, oportunidade em que poderá surgir, a can-
dldatura do jovem capitão de indústrias.

\

12
JOÃO BULUNFÀS, o inocente, passou pela minha mesa,
e naquele seu tipo característico, perguntou: "Guzman, por
que o presidente do Palmeiras não dá n fora, hein?..."

13
HA' MUITOS ANOS que não se mexe uma palha no Par-
que Antártica. Dizem que não há dinheiro, c com Facchi-
na, na presidência, o Palmeiras levará mais 20 anos para
concluir o seu estádio! Por que será que só no futebol pro-
fissional, os presidentes pretendem se eternizar, hein? Va-
mos dar um titula honorífico para o sr. Delfino Facchina,
que éle merece, mas vamos colocar, na presidência, um mo-
ço e que tenha mais disposição física para o trabalho...

14
NUNCA c demais repetir: não existe nenhuma possibilida-
de de a oposição do Santos F. C. fazer qualquer tipo do
composição com a situação...

15
DURVAL MONTEIRO, secretário da l.a Edição do DIÁRIO
DA NOITE, não esqueceu aquela frase, cheia de entusiasmo
e otimismo, que saiu dos lábios do jornalista Almir Guima-
rães, antes do plctto realizado na Vila Belmiro: "Athié já
g.-.nhoii as eleições!" E, depois, da vitória da Chapa n.o 2,
Durval Monteiro "pegou o pé" dc Almir Guimarães, e a
glozação foi pra valer: — "Você, meu caro Almir, é um
"PE' FRIO", c seu nome, agora, entrará, com todas as hon-
ras, para a Confederação dos "Pés Frios", que tem, como
presidente, o famigerado "Fuinha", ou "Fufu", para os mais
íntimos...."

16
WADIH HELU irá amanhã, para Brasília, para conhecer
melhor, o petitório apresentado pelo sr. Geraldo Jabur.
O presidente do Corintians anda revoltado com as afirma-
ções de seu afilhado c pretende levar o caso à Justiçn!

17
t

IDEL ARONIS considera um crime esse movimento difa-
matório contra ó sr.- Wadih Helu. E fala com profunda
revolta interior: "Em todas as épocas de eleições, deter mi-
nados homens se prestam a esse tipo dc campanha, conde-
nável sob todos os aspectos. Pelo sr. Wadih Helu, que c
meu amigo, coloco as mãos no fogo! Ele é honesto, honestis-
simo, puro c Idealista. Tem erros, é claro, esmo toda criatu-
ra humana Agora, o que não posso permitir, e que ataquem
a sua honra, a sua dignidade dc homem, c de chefe dc fa-
míiia..."
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18
LUIZ MONTEIRO, diretor de redação dos "Associados" e
"palcstrinò" desd:; que veio ao mundo, há quase 50 anos, na
Bela Vista, acha excelente a idéia dc os conselheiros do Pai-
meiras elegerem o sr, Ermelino Matarazzo para a presiden-
cia de seu clube: "Ermelino — disse o Luizinho — é um
moço de fino trato, um verdadeiro "gcntleman" c que da-
rá, tenho certeza, um novo alento ao meu clube. A sua cs-
colha significará renovação dc idéias c pensamentos, e o
Palmeiras, todos nós sabemos, está precisando de "sangue
novo", porque os homens que o dirigem, hoje, embora se-
jam dignos c honradas, já-deram a sua valiosa colabora-
ção ao clube. Chega, não?"
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VASCO JOSÉ' FAÊ, que
aparece na foto, ao lado de
.Mengálvio, será o futuro
presidente do Santos. Vas-

co c um cavalheiro!

PEPE não deixará o San-
tos! O "espanhol" continua
sendo a "menina dos olhos"
de muita gente boa da Vila

Belmiro

19
ORLANDO FERIU causou-me tremenda decepção. Ele foi
visto, na Cantina Balilla, ao lado do "homúnculo", que tra-
balhou para sua queda, quando "Raf Valonc" dirigia o Dc-
partamento Profissional do Palmeiras. Mas, que é isso, meu
Deus? Será que os homens, do esporte, perderam a ver-
gonha?..

20
ROGÉRIO E. SALTO, do posto dc amortecedores, lá da rua
Guaicurus, 481, deverá embarcar no próximo dia 27, para a
Capital italiana, onde irá assistir a lula entre João Hcnri-
que e Bruno Arcari. Rogério leva muita fé nos punhos do
João: "Desta vez, éle Irá trazer o titulo para o Brasil!" Ro-
gério espera estar de volta no dia 31: "Não consigo — dis-
se éle — ficar mais de uma semana fora da minha terra..."

Pele foi
nsacão da vitória

do Santos
O Santos F. C. de São Paulo ganhou ante-

ontem aqui por quatro a zero da equipe local
Bolh>ar num interessante encontro de futebol,
realizado em La Paz, no qual Pele reeditou seus
méritos de grande figura estelar.

Esta partida amistosa, que despertou
singular expectativa satisfez plenamenteaos 20 mil expeetadores que tiveram, alem
de um iirimciro tempo muito disputado queterminou sem abertura de escore todo um
Brande espetáculo na atuação de Pele v
seus homens.

Na segunda etapa, baixou enonncmcntc
o rendimento do Bolivar, que uo primeirotempo jogou quase de igual para igual
ei ni se» 'qualificado adversário. Mas logo o
quadro brasileiro impôs sua mais apurada
(cênica, uté encontrar finalmente as ações,
com lorle pressão ofensiva.

to;
1'tlé mareou o primeiro gol aos 51. niinu-

c depois aos 67, com uma espetacular'"chilena", marcou o segundo, decretando
o desconcerto da equipo local. Em seguida,
Edu conseguiu o terceiro aos 72 c final-
mente Douglas, o quarto, aos 77.

I'elé que recebeu grandes ovações, Edu,liamos Delgado c o arqueiro Ccjas, foram
as melhores figuras do cotejo que mancou¦uma das melhores jornadas do futebol in-
lernacional em La Paz, apesar da derrotasolrida. (AFP).
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Pele
maravilhou o
publico de
La Paz*

Carlos Alberto
olta aos treinos

Ainda existem alguns conselheiros dobantos que insistem que Athié Jorge Curiseja candidato à presidência do clube. Aseleições pata a diretoria serão realizadas nodia 28.
. No_ entanto, Atliiê, que foi derrotado nasueiçoes do Conselho, recusa ver seu nome'ançado, pois diz que está cansado eagora quer descansar. que

O -general Osman Ribeiro \\c Moura, vice-Presidente de Esporte, que era candidato à'-¦eleição, liberou Athié do qualquer com-promtsso com éle, a fim de que pudesse con-correr ao pleito.
Mf.s o homem que dirigiu o Santos por 2Banos a,z C|uc (oi derrotado pelos associados e1 ia vontade tem que ser respeitada.

si,. 
a oposição já tem o seu candidato â pre-

fiut S;a- rrata-se, como se sabe, do indus-'¦¦ai Vasco Faé.

do?SáHOUt/°S d0l>' canilidatos serão escolhi-
rir.;« u,avt", ?e aliíuinas reuniões dos vence-u°fes do pleito.
r„,v,n,' llul". Indica que o vice-presidente deesporte será Clayton Bittencourt c Sérgioreicçe o vice-presidente ,io Patrimônio.".OROsiçao agora quer paz. Acha que nãopxiste.tr, motiva narn ódios e revans?? mo. E
bon',' 

",v 
f ativic!ade "S normal. Carlos Al-w«>. Djalma Diasticr- s, Clodoaldo c outros joga-

árn"anhs"l: Va0 viaiaiani vão Se apresentar
Sol0Srã° téC,1ÍC° ?0rmÍBa' P3ra °
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Carlos
Alberto
retorna ao
"batente99*

toei Itoár,
PNEUS

e ACESSÓRIOS

A VISTB
OU A PRAZO

resolve o seu caso!
•yVf.

mm.

PNEUS PARA VOLKS e
DKW - 59,80 ou

9j.30 mensais
COlQCIÇlO GRATIS1

DELCd

BATERIAS DELC0
para Volks
apenas
9,90
mensais

PNEUS P/ CAMINHÕES

a partir de 198,00

ou 42,00 mensais
SEM ENTRADA

VOLANTES ESPORTE
desde

23,50 mensais
colocado

MOTORES
REC0NDICI0NAD0S

ÀBASE
DE TROCAI

em 10 PAGAMENTOS
SEM ACRÉSCIMO

MACACOS
PARA AUTOMÓVEIS

E CAMINHÕES.
MECÂNICO E HIDRÁULICO

desde

22,00 a vista

AMORTECEDORES"M0NR0-MATIC"

em 6 PAGAMENTOS

ia
'o<

JOGO DE 4 RODAS
CR0MADAS

a partir de

24,00
mensais

TRIÂNGULO LUMINOSO EM ESTÔJO PLÁSTICO  apenas 8,20
EXTINTORES DE INCÊNDIO - de 2 kg. aprovado  mensal 13,90
CINTOS DE SEGURANÇA APROVADO apenas 24,30
FARÓIS "TREMENDÃO"- PAR -12 V0LTS  mensal 23,70
TOCA-FITAS E GRAVADORES  mensal 37,50

COLOCAÇÃO GRÁTIS DE PNEUS, BATERIAS E
, ACESSÓRIOS NA PRÓPRIA LOJA, NA HORA!

AMPLO ESTACIONAMENTO PRÓPRIO!

AUT0-RADI0S
ZIL0MAG e MOTOROLA

apenas
24,90 mensais
com ANTENA o

INSTALAÇÃO GRÁTIS

ENCERADOS LOCOMOTIVA
e CARAVELA,
a partir do

7,90
o metro quadrado

CAPAS PARA VOLKS

37,00 » »ista ou
prestaçSes de 9, X 5

COlOCIÇlO CRÍTISI

AV. SAO JOÃO, 1.400 l
(antiga Loja Isnard)
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Continue atualizado...
RENOVE

sua assinatura do

Diário de S.Paulo
Anuaí 96,00

Semestral 50,00
Trimestral 26,00

DISQUE: 239-5811 RAMAIS

29 e 40

É uma _?.«-feira eom
futebol. Palmeiras
vai v>er o Vitoria

Para a/partida desta noite, no Paeaembu, contra o Vitória de Setúbal,

¦ vice-lider do campeonato português, Mineli tem um problema para

a formação da sua equipe. Luís Pereira, que vem substituindo

Baldochi, sofreu princípio de distensão na peleja
contra o Benfica.

Luís Pereira já ^realizou um treino, massòmen-
te hoje é que o médico Nelson Rossetti dirá se éle

poderá ou não jogar. Se não puder contar com Luis

Pereira, Mineli lançará Minuca, que entrou no qua-
dro quarta-feira passada, quando o titular se machu-
cou. Os palmeirenses treinaram sábado, descansa-
ram ontem e hoje se apresentarão no Parque Antar-
tica para revisão médica geral, depois da qual ruma-

rão para o estádio municipal.
Devido à falta de lugares no avião, a delega-

ção do Vitória de Setúbal só estará entre nós hoje.

José Maria Pedroto, o técnico do time português,
que veio antes da delegação, afirmou que esse con-

tratempo prejuidicará o rendimento do seu quadro,
já que não terá tempo sequer para descansar, quan-
do estava nos seus planos realizar, pelo menos, um

treino. O Vitória de Setúbal, no entanto, vem bem
recomendado. Além da sua boa posição no cam-

peonato português, ostentanto a vice-liderança, é

éle o único time português que ainda disputa a Taça
Cidades de Feiras, tendo eliminado o Anderjecht, da
Bélgica, na última rodada.

Está perigando
ci participação

de Luiz
Pereira na

partida
desta noite
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I.rmPALMEIRAS
CAMPO NOVAMENTE

*

E A EQUIPE 1040 TAMBÉM

HOJE, ÀS 20h30 DO PÂCÂEMBU:

x
VITORIA DE SETÚBAL

Alfredo Orlando, Anto nio Rangel, José Góes,
Marco Antônio, Paulo Edson e Antônio Enrico
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Patrocínio de

garantia de bons serviços
produtos de qualidade
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4LVSMIH \IM»S EMPREGADOS PROCURADOS

Colônia já foi.
é a ve% do $p<

Depois de vencer o Colônia por dois a um, os jogadores do
São Paulo, reapresentam-se hoje, pela manhã no Morumbi ao

técnico Oswaldo Brandão para iniciarem a semana do Sporting, pois
o jogo será no dia 25, data de fundação do São Paulo.

pu

r^MfM% m^^BlS_r^Pww'I ¦i-y^PPlWli IffBlNrm-: ¦¦ Mffi'- ^:iffiftrary& Mmffim»V8xttWMMWMW?i' MiiiílC^mfw^^^rTa-BM-B-tM^ 'in'wÊ i

mv::<:__IBiPJwiy mmmMWMMmMysMMMW^^-^M^

** &? mm
mmW J*4 ÉliSmM ' ÍH - M mmmmi iv JUwhH
WÊmm 

' 
9k 'j* -mwWJWBM

wMMMm-VVtíti MMt JCÍr /'W- 38 <->?MXMMW?mmWftwMl vm :^te *&& 3 w": ____iÜwÍ
HMBbF^-Bt :í^|^^H_Í_^^_0P^__i mmmW ÊÍMmmmWySmmt _Br'-í_H

; _tl 0*^ílrt_y
******* -W-fe^M-Wi _M

Foiian pre mete que logo estará em forma para
voltar ao time.

No sábado, os jogadores que não atuaram
contra o Colônia estiveram se movimentar»-
do e Wanderlei íoi dispensado pela diretoria
para ir a Curitiba onde teve do resolver
problemas particulares.

Forlan que está treinando separadamente,
disse que nos próximos dias estará em forma
o vai lutar para voltar a sua posição de ti-
tular na lateral direita.

Eu já estou multado e não posso ficar
de fora do time, preciso ganhar algum bicho
para recuperar o dinheiro perdido, Não te-
nho nenhuma reclamação a fazer contra o
São Paulo. Se a diretoria achou que deveria
me multar, cia agiu certo; eu, entretanto,
não pude vir antes porque minha mulher es-
tava doente e não podia sair do Uruguai.

Hoje haverá apresentação pela manhã e à
tarde o professor Maffia está programando
uma série de exercícios para deixar o elenco
em forma.

Precisamos aproveitar esta semana por-
que depois não teremos mais tempo para
treinos puxados. Depois dos exercícios do
início da semana, faremos testes de Cooper
e Circuit Training continuando o trabalho
iniciado na semana passada.

O professor considerou bom o rendimento
aproveitado na partida contra o Colônia, en-
tretanto diz que a equipe deverá melhorar
mais à medida cm que o campeonato fôr se
aproximando.

Por outro lado, Oswaldo Brandão, deverá
efetuar algumas modificações na equipe para
os próximos jogos. O fatores atacados deve-
rão ser: miolo da defesa onde Arlindo não se
saiu bem e na lateral esquerda onde Gilberto
ainda se mostrou fora dc forma.
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João Henrique
otimismo na
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João Henrique diz em Roma que tem muitas possibilidades
para derrotar Bruno Arcari e assim conquistar o titulo

mundial dos meio-médios-ligeiros. O aspirante foi
assediado pelos jornalistas italianos, quando

desceu no aeroporto da capital italiana.

MESTRE E CONDUTORES
PARA

MÁQUINAS DE PAPEL
PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S.A
(empreendimento Klabin), uma nova e mo-derna produtora de papel kraft em Lajes —
Santa Catarina, oferece excepcional oportuni-dade ã qualificados mestre e condutores demáquina de papel
Informações c entrevistas: Depto. de Pessoalem São Paulo, Rua Libero Badaró n.o 471 —
6.0 andar, ou na fábrica em Lajes.

Papel e Celulose Catarinense S.A.

| Representantes |
| p/ todo o Brasil (
S Fábrica Estopa Real Ltda., cm fase de expan- =
5 sao procura representantes capacitados reais- §
= trados para todo o Brasil. =

| Rua Conde Pratos, 108 - ZP.13 — S. PAULO. |

AUXILIARES DE CONTABILIDADE
Curso completo de 15' í-s para moços (as)
«ue gostariam de ini-
«tr nesta profissão

Empregamos com sala-
rio até CrS 750,00. Rua
Barão de Itapctininga,
50, 9.0 andar, conj. 901.

JORNAL DE DOMINGO
Suplemento, aos domingos, do

DIÁRIO DE S. PAULO

| ATENÇÃO! A.B.C. I
Excelente BICO 1

1 ESTUDANTES, SENHORITAS, 1
| VENDEDORES E APOSENTADOS j
Li Jc,m°s alKtirrias vagas para estudantes, senho- I= ritas, vendedores e aposentados, que desejem =
5 um ganho extra em horário :lvre. Não é ne- =
s cessano tej prática de venda Necessário boi =-- apresentação e residir no ABC (Santo André 1
| Sao Caetano ou São Bernardo) Tratar à rua =
= oaé?^s 

Sil,Cs,,.1S6 - santO ANDRÉ, fdas =
= 9 as 11 e das 14 às 17 h., exceto aos sábados). =
•ll"1"1111""" '"" "II HIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII Illlllllülliliiiiiiiiiiiil

DIVERSOS

Troque seu TVusado
t°L ,PHIVC0 Circu»° Espacial portátil oumodelos de mesa luxo. Facilitamos ofe paga-mentos. CASA BUONO. Av. Casper Libero

465 — Fone: 227-4819

AGRADEÇO eo MeninoJesus de Praga por 3 gra-ças alcançadas. — M. L. G.Castro.

MINICLUBINHO
Todos os dias no

Diário de S. Paulo

Para anunciar
nesta seção,

procurar o balcão
de anúncios, à

rua 7 de Abril, 2 J0,
ou telefonar

para 239-5811,
Vamais: 35 ou 57.

E demonstrou grande
confiança em si próprio,
quando afirmou que está
suficientemente preparado
para fazer frente ao ca-
nhoto italiano, que osten-
ta a coroa.

Como tem treinado o
continuará treinando em
Roma frente ao seu "spar-
ring" canhoto Orlando Ri-
beiro, disse que está adap-
tado ao estilo que deve
empregar contra o cam-
peão do mundo.

Declarou ainda que viu
o filme da luta de Arcari
cem o brasileiro Ralmun-
do Dias, também pelo titu-
lo mundial. ,"Apreciei bastante a con-
duta de Arcari, que é real-
mente um lutador perigo-
so pela sua poderosa cs-
querda".

No entanto, está otlmis-
ta, declarando ainda que
agora é um pugilista expe-
riente. "Quando 

perdi pa-
ra Nicolino Locche, em
Buenos Aires, não estava
ainda amadurecido para o
importante combate. De
lá para cá, fiz várias lutas
e procurei corrigir os de-
feitos que impediram que
eu chegasse ao titulo mun-
dial naquela oportunida-
de".
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Foi fazendo o "V da Vitória" q"e .

em Roma. (Radiofoto UPI).
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Até parecia o patrinho Pacau
.,valo Vaca» poderia'í ag.iel.-s craques
¦í." brasileiro tanto

"•I ra sua promoção1 v 
co„frontos inter-

l/ dentro e ora de

was »as'3 lembrar
*rui,.ir«1io.s.dç s"»

/quando ainda po-
* \ « defrontar com
.tro de pr1"1011? catf"

. que depois vc o
om realce em to-

carreiras nas quais
ij"s melhores corre-
,. continente, como
«pio nos Grandes¦aw.ll e São ranlo,

nelos campeões Ta-

,. neeorum. argen-
bons. Na citada

dade, Qutz, de Bar-

Pacau, de Dutra fo-
rala para vfr 1ueJn
eihor. i: o Sebastião
com nnuêle seu ar

jovial disse à sumia-
0MSS titular do lia-

Bernardo: 
"Nao ten-

er na frente do meu,

pois irão perder a carreira e
o recorde que ainda c do
Gaudcanius". Dito e feito,
Dutra foi para a frente na
partida e o Barroso tentou
pegar a dianteira, dando co-
mo resultado um ritmo verti-
unioso, que o Quiznão agucn-
tou e 110 final os relógios
mareavam menos de um mi-
mito e trinta segundos, que
era o tempo registrado pelo
Gaudeamus para os 1.500 me-
tros.
Nôvò recorde. Iiisonlia pro-

111 essa, que um desses im-
previsíveis acidentes dc pis-
ta (chocou-se com uma po-
tranca em exercidos e qua-
.se dcspaletcui não permitiu
que SC concretizasse. Mas o
filho de Galmri, mostrando
extraordinária fibra', cònse-
güiti recuperar-sc, parcial-
mente c claro, mostrando da-
li para diante apertas uma
pequena parcela dc seu im-
prcsslnnrtnte poderio loconio-
tor. Foi para uns páreos e

outros, correndo com razoa-
vcl regularidade, num estilo
dc galopar totalmente diver-
s<> daquele que exibia nos
compromissos tle potrinho.Meio desengoeado, sem mui-
ta energia, chegando a as-
sustar aqueles que não co-
nheciam os percalços sofri-
dos. Mas sempre possuidordc muita -garra** e com
aquela qualidade típica dos
autênticos campeões;

Ontczr., 110 galope de apre-
sentação do "riralirilngã"
foi o dc sempre, não che-
gandq a entusiasmar. Em
corrida transmutou-sc e o
Dendico iogo o colocou cm
segundo, na perseguição do
ponteiro Xormando, para na
reli dominar calmamente a
situarão, com aquela Imprcs-
«ionanie classe que o "cabo-
olinlio" possui c com muito
cuidado foi para o disco, nu-
ma vitória autoritária, sem
muita vantagem sobre os ri-

vais. flxito de conteúdo alta-
mente meritório para o Sc-
bastião Garcia, treinador dos
bons e de muita alegria para
os titulares do haras Mato
Grosso, que ainda têm muita
lenha para queimar com o
seu Pacau.

O favorito Copernique
correu m> bloco da reta-
guarda, progrediu na reta c
teve tempo de dominar
Computador no "olho mecâ-
nico". Este filho de Código
andou sempre por perto, bem
levado pelo Josc Alves, mas
na reta não progrediu o cs-
perado, talvez sentindo àqiiê-
les males das vias respirató-
rias, que impediram o apare-
cimento de outro campeão.
Xormando, sempre pontean-
dó. protagonizou boa corri-
da, pois terminou pertinho
dos primeiros. Líder deu
alguma impressão na curva,
desaparecendo logo a seguir.
Nada dos demais.

r :¦' ¦, '..'¦ \1 ¦¦';;' r *; r ' rjsjs;; ^^rtèr: ¦ '<¦". '"'r r
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PACAU PROCURA
CARREIRA — Logo
depois dc passarem
pelo disco na primeira
vez, Dendico vai
procurando colocar
Pacau (ainda é
terceiro, à retaguarda
de Normando
e Computador)
em carreira, firmando,
iogo a .seguir,
o filho dc Gabari
na segunda posição.
E desse modo a prova
foi totalmente
do defensor das sedas
do haras Mato Grosso.
O quarto colocado
é Líder (foto
de Otávio Esteves).

Semana de gala em São Vicente
semana grande tio

Icentino, que a jul-
,'o movimento rie

por reunião ocupa
ro posto no concêr-
ijlelro. E seu hipó-
tem sido de irretor-
utilidade para os ca-
> corridas nacionais,
tomo para os pro-

Na sexta-feira,"fundação 
rio mais

município brasileiro
ço mesmo chamado
.,1 rnaler ria brasili-
será corrido o Gran-
nio Sío Vicente, ao
riteceáe o Grande
J. Adhemar de A1-'
'rado. Para o dia

¦ estão programados
ndes Prêmios Cirno
Francisco Eduardo

a Machado, além cie
boas carreiras.

IINTA-FEIRA
l.o IMIlÉÒ

às 15h30 - Cr? 1.400,00

Gogó
Jordal 
Louksor ... .
KapoleSo ... .
Nico
Tio Lin ... .
Tuncliriha ... .
tíraú Blnu ) .
Colosso 1 ..
Best. of Tou I
Imbcrbe 1

1.200 111
?.n PAItEO

às 20hl0 - Crt 2.COO.O0

58 Cross Bow i 53
.W Nlclty 58
58 Quarles ;,7
53 Souvlens Tol 58
58 Turriii Soyerln 57
58 Cncíie ) 57
50 Blue Jack ) 58")3 Johnny 1'uma ) 57
58 Monstro ) 57
:-8
58 l.n PAKEO

1.*!UU 111 - ás 2111.10 - Cr? 1.4l)i.'.í)0

Beira nio
Charme 
ínfima
•lassa 
Jacauc Bell ...
Larly Divina ...
Literata 
Mnrmota 
Ntcòlele 
Ubermut 
Galplatler 1 ...
Sorciere ) ...

03
iifi
5(i

55
5fi
58
50
5G
56

3.0 PAKEO
1.300 111 - as 20I150 - CrS I.I0U.0Ü

1.200 ttt — A.L. —
-1.0- Mar Red, J. G.

.0 — Hcdelcso, E. Gou-
A scpilr; Ultimato,

Solerte. Tempo: 1*
isl] 25"" * 12"9. Ven-
- Dupla 112) 0,31 --

I 0,12 111 0,15.
»- 1.300 m — A. I. —
- l.o — Elcana, A, Bar-

í.o Gandra; E. Amorim,
fdlr: Undanela, Lilica e
Bj»l 1'21"2|10. finais

Vencedor: 0.11 —
!0,23 - Placés (2) 0,10

Bellc Bloncle
Farad 
Escnler ... .
Gay Horse .
Muratex ) .

56
54

65
57

Adonto 
Arnm&yo 
Cnrváo.tinho ...
Don Augusto ...
Infinito 
NawkridHe
Poderoso
Ho::o 
Hantoro 
Tietê 
Farame ) 
Hot ¦ 

S6
52
58
56
53
56
52
53
57

57

1.600 in - ás ;

Adni-ye 
City Boy ...
Escudo Negro
Inconfidente .

PAItEO
V. j.>M\

2-.'lil0 - Cr$ C.000,00

52
50
56
53

Quotidiano  55
Siflage  53

G.o PAKEO
1.8110 tn - ás 221150 - CrS 5.000,00

G.P. FIMN01SCÔ I3DUASDO
DE PAULO MACHADO

Adohlo ... .
Dol;inlei*o ...
Dllüvio ...
Don Augusto
.Tlntis
Mindlénhé ...
Nlclra
Nyloií
Poseidon ...
Prudente ...
Renovado ...
Sauvagé ...
Sorto i ,..
Sanaiílo I ...

51
54
50
51.*>!
53

54
53

Garboso  55
Parliament  56

RESULTADOS GERÜS
."..o Páreo — 1.200 m — A. L. —

Variante — l.o Mail Jong, G. Mas-
soli, 56; 2.o — Fuleira. J. M.
Amorim, 5l>. A seguir: Baja Ve-
rapaz, Escora, Lnmuca e Platera.
Tempo: 115*'.I'10 — Finais 2.VG
e 13". Vencedor: 0,26 — Dupla
(45) 0,24 — Placés (4) 0,12 (5)
0.11.

4,o Páreo — 1.600 m A. L. —
1.0 — Janota, G. Massoli, 58; 2.0
— El Sevillano, J. M. Amorim, 58.
A seguir; Bovoline, El Relicárlo,
Hardtop e Estlngo. Tempo: 1*40.'
3!10. Finais 25"6 e 13". Vence-
dor: 0,41 — Dupla (45) 0.26 —

Placés 141 0,10 (5) 0,10.
5.0 Páreo — 2.000 ns A.L. —

Variante — l.o Pacau, D. Gar-
cia 61; 2.o — Copernique, E. Le
Mener F.o, 60. A seguir Compu-
tador, Normando, Lider, Trevi-
san e Mindlenne. Tempo: 2'07"
1|10 Finais 25'6 e 13" 1. N'ãr>
correu; Kcgroni, Vencedor; 0,31.
— Dupla (26) 0,30 — Placés (Gi
0,15 (2) 0,12.

6.0 Páreo — 1.300 m. — A.L.
Variante — J.o Dose, O. Nobre,
50; 2.0 Tltanla, J. P. Martins, 56,
A seguir Irenéa, dana, Malta,
Efeméride, Reinita o Xivlan..
Temi»: 1'22" 110 — Finais 26"1

c 13"5. Náo correu: Terra, Vou
cedor; 0,28 — Dupla. (17) 1,72.
Placés (d) 0,19 17) 0,411.

7.n Páreo — 1'.300 m. A.L. --
Variante — l.o Rniiina, J. M.
Amorim, 56, 2.0 Efedra, V. Bue-
no. 56. A seguir Hullah, Rotis-
serie, Medieval. Expandable, Ma-
rtta, Muamba. Columbana e Ras-
quiada. Tempo: f22" 5.10 — Fi-
nals 2li"l e 13"2. Vencedor: 0,31
— Dupla (14) 2,40 — Placés (4)
0,20 (1) — 0,32.

Movimento das apostos: CrS
1.032.425,00.

Movimento, dos portões: CrS
1.066,30.

OJE ~ PROGRAMA - RETROSPECTOS - INFORMES
Animais Jóqueis Tratadores Ultima colocaçüo Ultimo tempo Possibilidades

líAItEO — PREMIO "KENOVADO" — AS 20 HORAS — CrS 3.500,00 — DISTANCIA 2.200 M — V. AR. VAR.

ivevè .'i? -t

ISupervlllc .í!) j
Unlvers 56 2
Zetllo .W 3

A. Cássante
F, K. Machado
S, Lobo
.1. Fernanles
A, Barroso

N. Monteiro
N. Blzlncllt
F. V. Navarro
A. Nobroga
J. Oliveira Jr.

7.0(11) Renovado, Kartoum
llx)(ll) Renovado, Kartoum
4.o(ll) Renovado, Kartoum
7.o( 8) Maitiry, Urmarino
3.o(ll) Renovado, Kartoum

1.C0O
1.600
1.600
1.300
1.600

AK
AE
AF,
NL
AE

1'42"6
1'42"6
1'42"B
1'21'*5
1*42*'6

Anda correndo pouco.
Nada tem íolto. Fraco.
Melhor animal da prova.
Não sentindo i rival.
Folgando é perigoso.

" palpite; SITKKVIU.K Diferençai ZETII.O Melhor azar: USIVERS

PAREÔ - PREMIO 'nARREAU'* — AS 20,30 HORAS — CrS 5.500,00 — DISTANCIA J.400 M — V. AR. VAR.

B:g Valley 57 2 W. Mazalla J. S. Garcia 6.o( 9) Oblde, Xilon 1.400 - NL - l'29"2|Serve como pule alta.
C. Gaiola 53 5 J. G. Costa A. S. Ventura 6.0(0); Jeremias, Teigoso 1.100 - AP - 1'08''8 Só ligeiro e nada mais.
Fosanaio 57 7 O. Nobre W. Marraclni 3.o( fi) Unclnado, Xelo 1.800 - AF. - 1'55"4 Na areia c^ire pouco.
HertSdoto 57 :; L. Cavalheiro N, Portella 2.o( fi) Barreau, Illef 1.2O0 - NL - 1*15" Mais aguerrido vencerá.
Viracopos 57 3 A. Masso C. Amarnnt* 8.o( 9) Condal, O.D.X. 1.300 - AF. - 1*21 "6 Péssimas corridas. Azar.
XSQuersla 57 1 E. Amorim L. Osório fi.o( 9) Condal, O.D.X. 1.300 - AE - 1'21"0 Tent decepcionado. Placés.
¦»»> 25 •* Ij. Quintanil. |p. Polldoro 2.o( C) Unclnado, Fogtuiaiol 1.800 - AE - r55"ilDifercnça rio favorito.

» mlliitc: íliüròuOTO Diferença: X1XO Melíior a?ar: XA DA QUEBSlÃ

PARE0 - PREMIO *'I.XCINADO" — AS 21 HORAS — Cr$ 5.500.00 — DISTANCIA 1.400 M — P. AR. VAR.

Alinlto 57 61 E. Amorim W. Marraclni 5.o( 6) Rojacomar, Dosalto 1.800 - AE - 1'5G" Melhor azar da prova.D, índio 57 7 A, Masso > L. Prevlattl l.o( 6) Dosalto, Portinari 1.600 - GP - 1'43"9 Subiu de turma. Azar.
Evereny 57 2 G. Amorim M. TiWrio 3.o( «I Rojacomar, Dosalto 1.800 - AE - 1'5S'' Mal na distância. Placés.
MMlgnah 57 -IA. Barroso A. J. Martins l.o( 5) Paesanò, Alcyonito 1,400 - AL - 1'22"2 Turma forte. Risquem.
OM, 57 5 J. Aliaga W. Mazalla 2,o( 6) Condal, Teigoso 1.300 - AE - 1'21"G Multo regular. Favorito,
j™ 57 1 L. Cavalheiro J, G. Leite 4.o( 6) Rojacomar. Dosalto 1.800 - AE - 1*56" Tem corrido bem. Rival.
j01"!  57 3 I J. G. Silva A. Prcndim 2.o( 9) Oblde, Rojacomar 1.400 - ML - 1'29"2 Grande forma. Dupla.
ü,Pãlptto» Ò.D.x. . Diferença: XILON Melhor azar: TUFÃO

JARE0{^. PREMIO "JANOTA" — ÀS 21,30 HORAS — CrS 4.500,00 — DISTANCIA 1,200 M — V. AR. VAR.
Adviadf, 54 1 | lt. Pinheiro L. B. Gonçal. 5.o(7) Janota, Uacani 1T4O0 - AL - 1'28"2 Item na distancia. Rival.unada 58 3 j, c, Ávila W. Garcin 3.o( 8) Xarollto, Hakvone 1.200 - NL - 1*15"3 Reaparece bem. Ilom azar.
\i bi ''S ' L. A. Pereira E. Camnozanl 10.o(ll) M.Dllema, D.Augus. 1.400 - AP - f28"2 Não inspira confiança.
*}\T'> 55 5 A. Masso O. Galti 3.o( 7) M. Bonito, Enrico 1.400 - NM - 1'27"3 Aqui corre pouco. Nada.iraouco 58 2 J. R. Olguin A. Alteimnnn 4.o(ll) M. Dilema, D.Augus. 1.400 - AP - P28"2 Anda lscm. Pode figurar.uacaru ;,s g A. Barroso A. J. Martins 2,o( 7) Janota, Hardtop 1.40) - AL - 1'28"2 Pela última é força inalor;
,«n™> 58 t; lt, Dinlr. O. Ulloa 6.o( 7) Non-to, Vanadlo 1.200 - NM - 1'15"S Tem atuado na Prateada.
JZÜ!Lnf ^' SiL. C. silva IÇ. L. Salles 2.o( 7) Prendador, Aliviado 1.300 - NL - 1'22"2 t o maior rival do favorito.
rcpalptleiiUACAKU Diferença: 

PERUG1NE Melhor azar: CANADA

JéH°j^- PREMIO "TJMAIA" — AS 22 HORAS — CrS 4.500,00 — DISTANCIA 1.300 M — T1STA AR. VAR.

B^c . 53 4 A- Masso M> Raphael 7.o( 8) Larga, H.' Spring 1.600 - AE - 1'41"6 A turma está forte.° opot 5fi 2 L. C. Silva O. Gattl 3.'o( 8) Larga, H. Sjjring 1.600 - AE - l'41"f! Figurou bem na última.
i«i T, :'2 n "• Pinheiro J. B. Ivo l.o( 5) DUcne, La Citniol 1.200 - AM - 1'16"9 Aqui não vai dar.
í™« Bela 53 5 W. Mazalla J. 3. Garcia 3.o( C) Umala, Azcoitia 1.200 - AP - 1'15"4 Nesta turma aguardará
Bmm 11 , *'' r' c- T°borda M. Signòretti .*!.o( 6) Umaia, Az.coltia 1.20(1 - AP - 1'15"4 Chegou grudada. Bom azar.

,«weifflha 55 S J. p. Martins J. Oliveira Jr. 4.o( 6) UUmaia, Azcoitia 1.200 - AP - 1'15"4 Inferior à companheira.
S'n? s •'"' :l A. Artin J. Olheira Jr. L'.o( 8) Larga, B. Spot 1.60(1 - AE - 1'41"G Excelente estréia Força.

'VnSíi? 
''' * A- l3o!ino E. Go.sik 2.o( 9) Azcoitia, Goleada 1.400 - NP - 1'28"4 A baliza atrapalha.

Jltil V. 57 7 S, Lobo , --... ¦ IE. Gosik 4.o( 81 Larga, H. Spring 1.600 - Ag - 1'41"6 Deverá melhorar. Dupla.
!Lj^!!!^jJÍÃPPy SPlIlxr, Diferença: Sl7ÊÜÍÍV~ Melhor azar: NAGAÍ,

^El^^jVVSSOC. URAS, lll: ENG. SANITÁRIA" — 32,30 II — Cr$ 5,500,00 — DIST. 1.200 M — AR. VAR.

fo'n"?Ura r'7 4|°. Nobre L. Prevlattl 4.o( 7) Myrtes, Q. Parr.dlse 1.300 - NP - 1'23" Muito ligeira. Rival.
Jaclan 37 ' K- M- Bueno N. Portella 3.o(12) Undanela, Jaciana 1.200 • NL - 1'14"9 Reapareceu correndo muito

ilãblAna •'' Z J-A11aga W. MazaPa 2.o(10) A. Doçura, Q. Para. l.lfri - AP - 1'08"6 Bem Jogada no plac6.
Maci '" s •'• Fagundesc A. Morales 2.o( 7) Q. Paradise, C. Llu. 1.400 •• AL - 1'27"9 Veloz c bem na distancia.
iMlílla R L- A- Pereira E Gosik 4.o( 7) Q. Paradise, Lábia. 1.400 - AL - 1'27"9 Há melhores. Esperará.
Oedi 3 A- Masso S. Hr.|iha«l l.o( 8) Oedi, Xixarra 1.200 - AE - l'J5"5 Ver.ceu fácil. Força.
'Quina -' r> J- Fernandes R, P. Corria 2o( 8) Minita, Xixarra 1.200 - AE - l'I5"5 Forçando turma. Azar.
-—ll____ a' 7 A. Barroso A. Allennann fi.o(lO) A. Doçura, Jaciana 1.100 - AP - 1'0S''6 Nad'i deve pretender.

JíWte* MINITA nllcrcnça: HÍ.GIA

ganai
¦ „, '•"e5"
I.Oirj-Bler1 Coada)
!«•BonitoPetisco
[ Quilance

ügjÉÜR 'VI CONG. «RAS. DE ENG. SANITARIA" — 2,1 II
58 7

Melhor azar: I.ABIANA

CrS 5.5ÕÒTõr^n)ÍST7T2ÕinM — ArTvÃR.

54 2
57 3
57 8
53 4
57 6
57 5
57 1

AGANAI

D. Garcia
J_._ Fernandes
Não correrá
A, Barroso
J. G. Costa
M, Padial 
W. Mazalla J.ID. Altran
E. Sampaio Ij. Marianl

S. Garcia
S. S. Corrêa
E. Gosik
R. Mesquita
A. S. Ventura
W. Marraclni

3.o(10) O. Preto, Oguario
l.Ò( 6) Heródoto, Blef
9.o(ll) O. Vivo, Aganai
7.0(10) O. Preto, Oguario
l.o( 7) Enrico, Mar Pó
ll.odl) O. Vivo, Aganai
7.0(11) Rclais, M. Bonito

11.0(11) O. Vivo, Aganai

1.300 NL l-21*'l
1.200 NL ".'i.V*
1.300 NL 1*20"2
1.300 NL 1'21'*1
1.400 NM 1'27"3
1.300 NL r20"2
t.000 GL 58"7
1.300 NL 1'2I)*'2

Agora deve ganhar.
Subiu de turma. Azar.
Nada fêz na última.
Prejudicado. Rival.
Tem corrido bem. Placís.
Outro quo tem m| chance.
Na areia não gostamos.
Pegou baliza ruim.

Diferença: CONDAL Melhor azar- PETISCO

P. Rigby
| fMabrera! 'Wverinc.

«çanha
Unia

' «udlsta
Estica'Jtalnhr,
! "slpiti

57 6
57 2
53 0
57 1

J^mnoj'ALO GIRI/» — ÀS 23.30 HORA S — CrS 5.500,00 — DISTANCIA 1.300 M — P. AR. VAR.
K. Nakagaml IR. Pereira '
J. C .Ávila |L. C. Mello
E. Amorim jW Marracinl
C. Antônio F.iJ. B. Gonçal.
G. Amorim M. Tlbório
J. M. Amorim A. OliveiraO. Nobre L. Prevlattl
J. G. Costa J. Ixiurenço
G. Calres bí. aaphael

V ÇtEO.NORE RÍÕb5

3.o( 7) I. Media, Fiambrera 11.200 AE
3.o( 8) Haida, Alô Glrl 1.400 NL t'30!'9
2.o( 7) I. Média, Cadlmi&l 1.200 AE 1'16"S
6.0(14) Alô Doçura, Jubéla 1,000 GL 60"
5.o( 8) Haida, Alô Girl 11.400 NL 1'30**9

ESTREANTE ESTRBíNTE
4.o( 8) Haida. Alô Girl 1.400 NL 1'30"9

l(í.o(10) Hegesa, Fiambrera 11.200 NP l'lfi"7
2.o( 8) Jubeia, Lagrande ! 1.400 GU 1*27*'^

Dltcrença: FIAMBRERA 
~

l'16"8|Não correu mal. Rival
Chegou a sua vez. Força.
E' a maior diferença.
Apenas ligeira. Difícil.
Tentará uma colocação.
Estreando com chance.
Nada deve pretender.
Multo fraca. Risquem.
C'.rrcu bem na grama.

Melhor azar:, CADIMISS

Arujá )
Dr, Gustavo )
Espanador )
Fort Prince )
Irresistível ) .
Squalo ) .

53
58
57
50
55
57

SEXTA-FEIRA

1.100 m

7.0 PAKEO
1.IU0 m - ás 2.11130 - Cr? 1.100,00

Alu 57
Chiquino 53
Fargo 56
Fhatndam 57
Gostoso 51
Lúriiuc r.n
Machan 58
Mago 57
Respiro 53
Clocheman ) 58
Dumnkopf ) 57

;!?¦

.o PAltKO
I8I1OO - Cr? I.S00.0O

57

Dengue 
Licito
Handel 
Mar King
Noroeste 
Romance
Weiser 
Âtico »   r>7
Esplm 1  57
CapHflo Dilema )  57
Ubrlaco l  57
Brlan  57
Orphan i  57
Cnt Bailou  57
Favorito do Rei  57______
1.000 iii - ás lShlO - CrS 2.000.00
Cahisse . ¦
Clurla ...
Ipèrólque
Kanchu .
Plririco
Radiado  56

Zir;n ) 54
Zllòáric ) 3)
Zorrina i 54
A edlndoi- ) 51!
Adelante ) 54

Ultimo Bacelo  52

I.2C.I in as

plio

Arone ..
Balbel! .
Chr.;.''.-ur
City Boy
Diw Rpd'
El Muchacho
Inquérito ..
Miorcoles ..
Prelúdio ...
Tnmiigò ...
Upátivoroti .
Zag!cl ...
.vTftraze í
Qulck Joy )
Pidge i ...
Plat I ...

i PAItEO
I!lli2ll - CrS 2,000,110

 50
 56

Xeharcos
Lacaio )
Nixon )
Nilo:; ) .
Olidel ..

1.200 m
G. P. J.

57

57

56
50
50
56
56
."ili
56
56
56
56

.lllí ado

5,0 PAREÔ
- CrÇ 5.01111.00

ADII* V *>l> DE AUIEIDA
PRADO

. ... ... ..i- ... 50
 54
 5S

Lighl Romu
Macigtio ...
Negroni ...
Olho A'ivo ..
Pãcau 
Pelito
Qúarlbu ...
Treylsãh ...

60
60
60
58
60
55
58
60

7.0 PAULO
l.iJJII mi . às 22IU5 - Cl? 1.800,00

 53'
 57

l.o PAltKO
1.100 111 - ás 2(.'.i00 - CrÇ I.SOO.dO
Anapu  57
Agravante  54

I.yirc  57
ItabaguÃ  57
Niccty
Plnturicchlo 
Qulmnnga

Jocoso 
Loto
Olks
Parliainènt
Quilance 
Sauvage 
Süazilahdia ...
[.'manai; 
Obeln 
XaríXti) 
Zolco 
Arca da Formosa
F.nbaul

5G

54

Agúápehy 
Epigraío
.''lauto'f:irt;;tn 

Xiciro"nnaffio ...
Ijüiainan
Nllòfonc
Hnikni i 
Ròsalio i 

S.o PAItEO
1.50U in - ils 23hCO - Cr$ 1.1

52
57
58

50
56
51

2.100
C.n

57
55

Baraçau ...
Don Cachola
F.al Don ...

PAltKO
às 21MII - 'rli 15.00ü,li0
P. S. VICENTE

,-;.,.-'. .".. co
 60
 58

Ambrozio ... .
Deár Son ... .
Kartoum ... .
Nemul
Xoitlbó 
Slveilho . . .
Táarup 
Who Khows ..
Cabo Martin )
Chantagista I

00,00~58~

55
58

55
55
56
58
56

Buraco de Ferradura

v 
5f^ ~^- ^^^r* - -—<an({

No quarto páreo tem um cavalo que é francamente
do barro.

No dia 7 de janeiro o gorducho Nilson Genovesi, premiou
os .-ni!lr.ores do ano no Jantar da Sorte. Vários profissionais
do utrfe, assim com o Albenzio Barroso, Milton Signoreiti,
J M Amóriin", J. Borja. Oli Nobre, Sabino lodice, L. V. C:t-
margo (estes três de São Vicente), Eduardo Gosik, Joaquim
AmorimFilho c outros compareceram no Tobogan cia Au-
Ktista, onde foram recebidos de braços abertos pelo gentilíssi-
mo Paulo dc Albuquerque Castro, que mais uma vez mostrou
suas qualidades de "gentleman" e turíistá autentico.

Mas infelizmente, sem que eu pelo menos saiba qual foi
o real motivo, só não compareceram os senhores diretores
do Jockcjr Club de São Paulo, numa festa que foi lão bem
preoarada pulo gordinho. no Tobogan da Augusta.

Cs DIÁRIOS ASSOCIADOS e os demais jornais premia-
dos lá estiveram, prestigiando õ Jantar da Sorte, que é o
maior programa dc turfe do rádio nacional, sem. jogar coit-
feti.

Antes de meter os dedos porá caiar o meu. milho, eu pen-
sei muito, talvez o nosso turfe não mereça tanta colaboração,
quem sabe nem mesmo as criticas, porque a atenção sobre
nós ó pequena, não Só rin Rádio América, que dá aquela co-
bertura. mas para todas as estações de rádio o jornais, ondo
tudo ó grátis, sem despesa alguma para o próprio Jockey
Club.

Necessário se torna um contato mais íntimo entre os se-
nhores dirigentes c os homens de Imprensa, mormente nas
épocas de grandes prêmios, quando as campanhas promocio-
nais precisam ser melhor orientadas, em moldes atuais, com
bons resultados, a curto, médio e longo prazo. O que fazem
determinados técnicos i?!) cm publicidade está de longe
superado.

Vejam por exemplo o próprio gordinho, o Nilson c um ha-
mem que está revolucionando o turfe com suas criações, co-
mo o Jantar da Sorte, Nos Bastidores do Turfe, entrevistas
com profissionais momentos antes das provas serem realiza-
das e quem sabe outras grandes idéies. E' assim que o turfe
vive, sem interesse próprio, porque o turfe não é de ninguém
o é do nós todos. ,

Seja lá como fôr, vou deixar o primeiro páreo por conta
e risco do aposlador. porque não gosto mesmo de meter a
mão em cumbuca.

Na segunda carreira, o negócio já é outro, vou procurar
acertar o máximo, um vencedor c uma japonesa certinha
mesmo: O vencedor até que não vai ser dificil. mas a ja-
potiesa, vai ser um problema.

E' que desta vez o Herodolo náo perde de jeito maneira.
Na última faltou aquele tostãozinho e êle acabou por entre-
gar a rapadura. Agora, quando virarem a reta, vai dar até
vergonha, passa feito um foguete e dá o seu "ichau mesmo*'.
Como ia dizendo a formação da dupla já é um problema
mais sério, já que tudo indica raia pesada mais uma vez, e
o quo e muito importante vejam quem esta na prova!!!...
o CHICO GAIOLA, pelo menos este não mete medo em nln-
gtiem e nem vou precisar me preocupar com o PELADO e
nem com o Rafael Rondclli. quando a seção estiver no ar.
estou a 100 quilômetros de distância, mas a dupla, fica para
o Xelo.

Já que o negócio está na base do X. vamos de Xilon nes-
te terceiro páreo. Já ganhou de Obide que é bem melhor
que o ODX. A dupla "é dar em morto". Basta não man-
dar contra a 57, pnra não ficar pronto antes de terminar
as corridas.

Estou contando com a chuva, mais que pobre esperava
o "resultado do jogo de bicho". Tudo indica que o Pedroca
vai abrir as torneiras e se os meus prognósticos se confir-
marem, Canadá sai e chega na frente. Kle até parece ser
um cavalo nadador e não cavalo corredor. No barro, podem
jogar fiado que o Walfrido já o tinha preparado para ganhar
nas vésperas do Natal. Como espero corridas na lama, náo
fico nem com Uacarú e nem com o Perugino na dupla, vou
de Trabuco.

Depois da carreira dc estréia a tal dc Happy Spring não
tem jeito de perder. Vejam que as forças do páreo continuam

sendo as componentes da parelha do Eduardo Gosik, mas a
filha de Mehdi já faturou as duas o leva a vantagem no peso-
mosca. Estou avisando, depois não vão ficar sentados na
cadeira chorando. A dupla 67 é pra jogar fiado, só não dá
se as nossas favoritas caírem no percurso.

Como já estou ficando encabulado com a minha boa
gente de Campo Grande, mais uma vez não vou falar que a
Minita ganha este páreo. Faço de conta que não sei nada,
prefiro ficar com a Labiana para a dupla, deixando a Hegla
como ótimo azar. Se quiserem meter ficha na Minita, nada
lenho «om o peixe.

Como sou um sujeito chalo, não vou deixar de lado o
tal de Crysler. Èle é melhor que a turma 43 metros, cada
dia o páreo fica mais fraco, nem o Condal lhe assusta. Agora
ò páreo ficou bem a jeito, vai largar em baliza favorável
ié ligeiro), está bem na distância e tem trabalhos para pas-
sar por cima. A dupla é aquela mesma, com o Condal que
na última deitou modéstia.

Como está na hora de fechar o escritório, vou tratando
de me mandar o mais rapidamente possível, pois o último
páreo não èstâ' para brincadeira, já que a Lênia estréia com
o dedo no gatilho. Mas não posso ficar só com ela, porque
neste páreo tem uma Toninha que é fanática para ver a
Nudista banhar-se sem Irreverência.

Tudo isto para contar que a dupla 36 vai dar pelo menos
por meia quadra.

Depois da quinta prova náo quero ver ninguém na
cadeira, chorando.

Todos eles são do Heródoto
Os votos de todos os cronistas que concorrem ao con-

curso de palpites promovido pela entidade de classe per-
tencem ao cavalo Heródoto, no segundo páreo da jornada
de hoje á noite no hipódromo paulistano dc Cidade Jar-
dim. É que o jeitoso filho de Royal Forest logrou re-
comendável segundo posto, mesmo tendo carreira alta-
mente contrária e reaparecendo após ausência de mais de
um ano, com muitos quilos a mais. numa demonstração
que tem evidentes sobras nesta turma, mais ou menos a
mesma do que ria oportunidade cm que foi derrotado pelo
Barreau. Dessa maneira, em condições normais, o pilo-
tado dc Loacyr Cavalheiro lem obrigação de figurar cn-
tre os primeiros no final, sendo o mais provável ganha-
dor. Claro que esse favoritismo é exagerado e os riscos
não são compensadores, mormente em se tratando de uma
companhia constituída por cavalos nacionais, sem mais de
uma vitória.

Eis os votos atribuídos nos parelheitos inscritos na
reunião desta noite: ¦

1.0 PAREÔ — Superville (13) — Zetilo (6) — Ara-
mayo C4) — Unlvers (t).

2.o PAREÔ — Heródoto (24).
3.o PAREÔ - O.D.X. (20) — Xilon (3) - Ever-

way (1).
4.o PAREÔ — Uacaru (12) — Perugine-Jirimun (9)
Aliviado (2) - Canadá (D.
5.0 PAREÔ - Happy Spring (10) - Nagal (8) J-

Sherry (6).
G.o PAREÔ - Minita (12) — Jaciana (7) - Lábia-

na (3) — Oedi (1) — Maga (1).
7.o PAREÔ — Aganai ilfl) — Condal (3> - Petisco

(1) — Monte Bonito (1)
8.o PAREÔ — Fiambrera (13) — Eleonore Rigy (8)

Lenia (2) - Irreverência 12) - Cadimiss (1).

GRANDE PREMIO SAO VICENTE
«ia-leira, dia 22, às 21h30m - 2.400 meiros - Cr$ 15.000,00 - Primeiro páreo às 18 horas - GP J. Adhemar de Almeida Prado -

Quinta-feira, dia 21, GPs Cirne Lima e Francisco Eduardo de Paulo Machado - Começo às 19 horas e 30 minuios
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PIOLIN
A nova geração não conhe-

ce e nem poderia conhecer o
notável cômico Piolin.

O pintor José Maria dos
Reis Júnior fêz — há muito
tempo — um retrato do ex-
celente palhaço.

jtpoca houve em Sao Pau-
lo q^e o espetáculo do Circo
Piolin era o ponto alto.

Agora — sem favor ne-
nlíum — vão homenagear
Piolin.

Temos em mãos o que
abaixo transcrevemos:

"U M COLARINHO D E
OURO PARA PIOLIN"

"Temos a satisfação de in-
iorirrar a V.S.e. que iniciarc-
nos, no próximo mès dc fe-
verciro, unra campanha dc
âmbito nacional cujo objeti-
vo será entregar a Piolin. um
"Colarinho de Ouro" lem-
brando a imortal marca de
sua* personalidade artística.
"Esta campanha acha-se em

fase de organização e está
sendo coordenada por Pas-
qual Lourenço, diretor e eu-
tor de peças para tealro in-
faritil, vencedor tio Prêmio
Narizinho, outorgado pela
Secretaria de Turismo do Es-
tado dc São Paulo, com a pe-
ça "O Planeta dos Palha-
ços"."O ponto alto da campanha
será o lançamento rio disco
"Piolin", em gravação RGE;
esclarecc-se que os direitos

Pk07

CONGRESSO DE BOTÂNICA:
CONFERÊNCIAS E PESQUISAS

autorais do disco serão in-
teírãrhénte revertidos ao pró-
prio Piolin.

"As adesões poderão ser
feitas na avenida Brigadeiro
Luis Antônio, 1892. 2.o, cj.
26 — (907 Promoções Artis-
ticas) ou RGE Discos, aveni-

i.a ipiranga, 1123, 5.o, sala
502, com Francisco R. Lopes
— fonc 35-2832.

Oportunamente enviare-
mos à V.S.a. maiores dota-
lhes sobre "Um Colarinho
cie Ouro para Piolin".

Desenho de Silva Neves.

O XXII Congresso de Botânica instalado no_An.fi-
teatro da Faculdade dc Botânica, na Cidade Umycrsi-
tária, tem como tema mais importante o 3.o bimpo-
sio sobre o Cerrado.

Simpósio de Cerrado compreende quatro ses-

sões, sendo os trabalhos dirigido.; por um presidente
e uma secretária.

TERCEIRA E QUARTA SESSÕES

João Murça Pires e Lydia Bchar dirigiram a ter-
ceira sessão do Simpósio do Cerrado e os temas das
duas conferências foram: "Solos do Cerrado' desen-
volvido pelo sr. Guido Ranzani e "Oligotrofismo e
alumínio no Cerrado" apresentado pelo sr. Robert
Goodland.

A quarta sessão teve como presidente o sr. Lau-
ro Pires Xavier e como secretária a sra. Ncide Ma-
ria C. Lucas. O sr. Ady Raul da Silva falou sobre
"A orientação do Conselho Nacional de Pesquisas no

projeto dc utilização do Cerrado para a agricultura .
"Zoologia do Cerrado" íoi o tema do sr. José de Mel-
lo Carvalho e "Pecuária na recuperação de Cerra-
dos" apresentado pelo sr. João Soares Veiga. Nas
duas sessões foram apresentados trabalhos originais
dc pesquisas.

Hoje o 3.o Simpósio do Cerrado realizará traba-
lhos dc Morfologia e Anatomia, conferências c apre-
sentação dc trabalhos originais de pesquisa.

A sessão está dividida em duas etapas tendo
como presidentes os srs. Geraldo Mariz e Fernando
Milanez e as secretárias são as sras. Rita L. Figucirc-
do e Maria Mércia Barradas. "Aspectos ecológicos
da regeneração de algumas plantas do Cerrado" será
apresentado pelo sr. Carlos Toledo Rizzini. A noite
os congressistas visitarão o Centro Estadual de Abas-
tecimento do Governo do Estado de São Paulo
(CEAGESP).

Roteiro Noturno
DIA 28 NA "LA LICORNE" acontecerá

mais outra"fabulosa -Noite do Hawal".

A SECRETARIA DE TURISMO DA PRE-
FEITURA promoverá no próximo dia 25, ani-
versário da fundação da cidade dc Sáo Pau-
lo, mais uma grande concentração artística
na Praça. Roosevelt, apresentando o homena-
geando inúmeros cantores populares. Um
deles será Alternar Dutra, que receberá tro-
íéu em reconhecimento pela divulgação qu»
tem feito da nossa música popular cm pai-
ses da América do Sul.

ir
MARIA DEL CARMEN e Maria Nazarcth.

estão felizes da vida porque estão cantando
para uma legião dos "cigarras", que longe
de suas esposas vão acompanhados de ou-
trás "cigarras-' saboretar os churrascos e ouvi-
las bem com aos dois conjuntos quo fazem
carreira na -Bambu".

ú
E O SAMBA, esse tocado e cantando no

melhor estilo, continua tendo como morada,
b "Telccoteco" da rua Santo Antônio, que

. O "AMÉRICA", antiga-
mente um excelente "trio"

vocal, e agora um não menos
excelente "duo", é uma das
atrações que desfilam todas
as noites, no palco do "Can-

dieiro-Drinks", esse agrada-
vel estabelecimento que tam-
bém apresenta Marizinha
(sambas-canções), Violeta
Gomes (tangos-boleros) e a
"Roda do Samba" de Ragui-
nho (com êle no violão).

conta com "Os Acadêmicos da Paulièóia" e
mais uma dezena de outros interpretes.

-A,

UMA JUVENTUDE ALEGRE, feliz c ao
mesmo tempo despreocupada, está supclo-
tando todas as noites o ••Lustrão-Drinks" que
se tornou logo depois dc inaugurado na rua
Pamplona, o bar-dançante de maior êxito.

OS "STRIP-TEÀSES" executados de
uma forma excencialmcntc artística, focall-
zando verdadeiras esculturas vivas, passou
a ser o principal motivo de atrativo, e por-
que não, o responsável pelo sucesso perraa-
nente da "Boite Harém" da rua Pcdroso.

Ú
ÍTALO NASCIMENTO, Roberto Braga e

Bonito Di Paula, são os cantores que se rc-
rezam todas as noites, fornecendo música c
agradável entretenimento para os que pro-
curam o '-La Fontaine-' para jantar ou sim-
plesmente bebericar. *V

O "PINGÜIM'", transformada na mais
importante choperia do centro da cidade,
vai indo muito bem obrigado, faturando sa-
tisfatoriamente na São João com Anhanga-
baú.
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A CANTORA .IULI RIBEI-
RO, já casadinha com o ex-
celente contrabaixista Itibc-
rê, do Conjunto "Bossa-
Jazz", atendendo o pedido
de seu marido, começou a
cantar usando seu verdadeiro
nome, que é: Rosali. — Foi
com êste, sendo anunciado,
que a voltamos a aplaudir
cm suas lindas canções, can-
tando com os acompanha-
mentos do "Bossa-Jazz", uma
das atrações diárias do "Ame-

rican-Bar" do Restaurante
"Boulevard", na nova Praça
Roosevelt,
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Bares - Boites - Restaurantes
Hong-Kong Palace-Boite

Run Consolação, 2.536 (esquina da Avenida Paulista)
Todas as noites um mundo de atrações. De hora cm
hora, números com as mais belas rainhas do "strip-
tease". Para dançar: 2 conjuntos de ritmos modernos.

jgy^u-
Drlnk, "show", nista de d.inças, ar

condlcíonntlo. Aos sábados, FEIJOADA
COM "SHOW". Atrações: BENITO 131

PAULA, ÍTALO NASCIMENTO, ROBEIITO
BRAGA o o Regional de Nelslnho e Carioca.
AV. ANGÉLICA, 2.113 - FONE: 256-1285.

qtiQfÜWCLCtiL

RUA CUBATAO. B9 — TONE: 283-6621.
Diariamente S Minl-Shows, a partir dflfi 21
horas. Direção Artística: Jò Martin. Para
dançar: 2 conjuntos: "Rota 10" d "Conjunto
Dl Monnco". Hoje: SHOW cora CHICO
BUARQUE DE HOLLANDA, CONJUNTO"M.P.B.-4", e MANUEL DA CONCEIÇÃO.

TELECOTECO
Rua Santa Antônio, 1.1)15

Delcltc-se ouvindo ft musica de NOEL ROSA e a aluai de
CHICO BUARQUE DE HOLANDA e outros srailde» nutores
liopuiarcs, diariamente nas vozes de: JORQINIIO, "ACADEMI-
COS da PAULICEIA", "TELECO-TRIO", ANTÔNIO CARLOS,
ZEZE' MOTTA, DIONE FONTANA • ao violão AÍRTON.

TERRACINHA
BAR E RESTAURANTE COM MESAS AO AR LIVRE. —
PRAÇA D. JOSÉ' GASPAR, 108 - 2.0 ANDAR - LOJAS 35
E 36 — GALERIA METRÓPOLE. ESPECIALIDADE: FRANGO
A CAIPIRA. TODAS AS NOITES, DAS 20 HORAS EM DIANTE,
O MELHOR REPERTÓRIO DE MUSICAS POPULARES

INTERPRETADAS POR GILDO SOUZA.

CARLOS LOMBARDI
O rnelior cantor nrmllelro d« tanuos, convida vocâ e os teu»
•migos para conhecerem o "PALÁCIO DO TANGO", onde esta
todas as noites cantando com «ua tipica. Alòm de tonsos, outros"ritmos" Internacionais sâo localizados. — RUA DONA ANA

NERY. OM - CAMBUCI.

Churrascaria Dom Pedrito
CHURRASCO A GAÚCHA. NO R O D 1 Z1 O 12 TIPOS DESALADA E 8 TIPOS DE CARNE; MASSAS EM GERALCR» 10.00 por PESSOA; AMPLO PLAV-GROUND. JANTARESCOM OIMENES E SEU CONJUNTO. AMPLO SALÃO DEFESTAS. — R. SÉRGIO TOMAS, 486 - TELEFONE: 51-4003

(BOM RETIRO).

ABRIL EM PORTUGAL
RUA CAIO PRADO. 47 - FONE: 256-5160. "Shows"
diário.» com FRANCISCO JOSÉ'. ILDA DE CASTROMANUEL TAVEIRA, TRIO MANUEL MARQUES'RANCHO FOLCLÓRICO LUSITANO. Na tela:Aspectos de Portugal. (Fechado aos domingos).Linha completa de produtos ANTARCTICA

SAUDOSA MALOCA
RUA BARÃO DE TATU!, 114

«12SÍ D? SAMBA" TODAS AS NOITES com DEMÔNIOS D*
?A11VJ0R0E C0S™. A R A C V DE TülEIDA TONY

JKfiL!?™^0 ",»nS'rlf«»> • LEANDRO (cantor). E piclalldades: Plzz. na Frlgldelra. Fechado aos domingos.

BEL BOLICHE
¦AR I MSTAUHANTt MUSICAL

AVINIDA SAO |OAO. 1.140
EM SEU AMBIENTE FAMILIAR. PÕE A SUA
OISPOSIÇAO SUAS 8 PISTAS E UM ÓTIMO'.ERVIÇO 

RESERVAS DE PISTAS TEL 52-3343

O BECO"
R. Bela Cintra, 306 - Fones: 250-4526 c 250-5448; Espetaculares"mlni-showí" do Abelardo figueiredo, com: mirian
ZAMPACH, ANA MARIA SOEIRO, Joyce, Rose, Ollvla. Fablo,
Arnaldo c GAGU1NHO. Para dançar: Conjunto "Som Beco" *"Trio 306". Cantores: Djalma Dias. Ellcn Blanco. Marlcns
Marques e José Toledo.

CANDIEIRO ¦ DRINKS
MJA BENTO FREITAS, 38

Todas as noites, depois das 10 lioras, opcrltivas.dancantcs. com:TRIO REAL, VIOLETA GOMES, MARIZINHA e a fabulosa
RODA DE SAMBA dc Ragulnho. As melhores o mais famosaj

marcas da uísque pelo menor preço da noite.

CARAVANA CHURRASCARIA

PIZZARIA
RUA BARÃO DO RIOCLARO. 61 (delronte un XADREZ c ao lado da CABEÇA DEPOUSO do Aeroporto de Congonhas). Especialidades em: TBonne Stceck, chuleta, Plcanha. Costela. Xlxo, Galeto, Cama-roca • Plnlado na Brasa. Produtos ANTARCTICA.

nmmvM.vMAtthfxm
|KV|| "< Albuquerque Lins, M8 • Fone: 58-8436
IfÃ3| Pira n aprritlvo recomendamoa o
IfttJI "CAJU-AMIGO".
¦BBfl lod"' oí dl»' aberto para o almòvo. A nnllr.

lanlar - musicado, abrilhantado pelo "TRIO
.IJU-1.A11NU" e outras atrações Cozinha Internacionaltaclonamcnto lácll.
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BAR BAVÁRIA
AV. IBIRAPUERA, 2.012 (MOEMA). Admlnls-tração cm estilo alemão. Cardápio à Ia Carie.t>ossa especialidade: vinhadalho, arenques, orne-•ias de batata, lombo com feijão branco etc

Chopp
ANTARCTICA

O PINGÜIM
TRADIÇÃO DESDE 1035

RESTAURANTE - PIZZARIA - LANCHONETE.
SHOWS MUSICAIS DIARIAMENTE. - AV.SAO .IOAO 128 - TEM^OHE" 31-6404.

Chopp
ANTARCTICA _

BOITE LA LICORNE
RUA MAJOR SERTORIO, <M. Um estabelecimento de diversão» altura de uma nova s. Paulo. Para dançar, dois espetacular»

conjuntoi • ainda ura mundo de outraa atraçflca.

BOULEVARD
RESTAURANTE - AMERICAN BAR
E TERRAÇO
Cozinha internacional. Aos sábados
a melhor FEIJOADA de S. Paulo.
No bar. música com JOIINNY
ALF-TRIO e ao violão ZÉ LUIZ e
HELODY. Estacionamento próprio.
Ar condicionado. Praça Roosevcl
(ao lado da Igreja da Consolação)
— Telefone: 256-3459.

CAPTAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO)

Av. Duque de Caxias, 525 — Fone: 220-1211.
de segunda a sábado das IA às 2 horas, um
bom "drlnk" com musica de um lormldávcl
conjunto de ritmos, ncompanhando as can-
toras: CONSUELO VILLAR, BRIOITE «
outras. Aos sábados, SUPERSÔNICA FEI-
JOADA com musica e multas atrações.

Jm/ "Lv

I RESTAURANTE. Possuloor do Selo de Confiança
da Secretaria de Turismo. R. dos Ingleses, 355-7,
uróxim-» ao Teatro Ruth Escobar. Corlnha tra-¦ticiona! Italiana. "A lartura e o caloroso aco-
Inlmento toscano ao seu dispor". Diariamente,
evecto ns scgundas-Ielros. aberto para o almoço
fl o Jantar.

OJogral
uma escola de samba na noile paulista

avanhandava 16 - lone 25G6384

CHEZ MAYA
(Direção de MAYA E "TATU")

Rua Major Scrtórlo, lio .- Vila Buarque. Todas as noites
apresentações especiais com: ERNEST o MAYA. Atrações
permanentes: AUDYR RIBEIRO c CHICO DUNDUM. na mais
quente das "RODAS DE SAMBA". Ambiente à vontad» mas

estritamente lanilllar.

Lustroo-Drinks Dançantes

Sp
7

IttJA PAMPLONA. i.UBI-A (esquina comAlameda Itu. Aberto das 18 horas' emdiante, servindo ns mais diversos aperi-lvos. Para dançar: os últimos grandeslançamentos musicais t "'ape" - nacionaisfl Internacionais
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GOLDEN DRAGON
Restaurante chinís. Pratos e decoração típico*.
çoíinha Intcrnacloi.al. única na AméricaLatina. Quatro "mestres-cucas" diretamente dcI!ons>Konir. SHOPPING CENTER IGUATEMI(ultimo pavimento). Fone: 282-5262.

Chopp
ANTARCTICA

"HARÉM

ESTAR DC^Am«T»ÍSí.UA» N° "RIKNTB PARA O BEM-
ní,?rrt?rt^ 

PAULISTANO" Rua Pedroso, 60 - Fone: 278-2460
ÔonjÔnVoÍ! nJ'J,°4iVA.pa™ ou;,,r ' dan'»r: D0IS
ANTONINHO RITMOS sob • direção de: SAKAO E

RESTAURANTE BUDAPEST
Oniío"?.1!.™ 

PI;EITAS. 85-09 - FONE: 36-8460.
húr,?.rí.Mt-'""'i"n,5 ""hícino pelo. pratos

lanta (Fechado is tecundas-telras).
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Nillon Ayres Palavras Gni3
Problema n.° 712

NILTON AYRES

HORIZONTAIS: 1 — Sifila
da Força Aérea Inglesa; Sol-
teirona: 2 —- Que tem sabor
ácido; 3 — Sobrenome; Letra
de nosso alíaüeto; Interjeição
de dor, aflição; 4 — Consisto;
Símbolo do actínio; 5 — Coi-
=a sem valor; Restos inúteis;
6  Iniciais úo autor desta
cruzada: Pequeno rio da
França; 7 — Péssima; O mes-
mo que guri; Símbolo do ru-
tênio; 8 — Fécula em pó ex-
traída dos vegetais; 9 — Des-
provido de; Caminho orlado
de casas.

VERTICAIS: 1 — Cabeça
de gado que serve de alimen-
to ao homem; Espaço d-e tem-

po; 2 —- Antiga flauta pasto-
rjl; 3 — Nota musical; Ro-
bordo de chapéu; Sigla do
Amazonas; 4 — última letra
de nosso alfabeto; Indivisível;
5 — Campo-santo; 6 — Letra
de nosso alfabeto; O substra-
to institivo da psique; 7 —

Porco; Fileira; Sufixo de
agente, autor; 8 — Encontrar

por acaso ou procurando; 9
— Mulher de estatura muito

pequena; Fruto da videira.

CARNAVALESCO SERÁ O
PRÓXIMO "SHOW" DO"CArTAWS BAR" — O
sr. Paulo Henrique Mcim-
berg (foto), diretor-superin-
tendente do "Captain's Bar"
e do Hotel Comodoro, nstá-so
movimentando no sentido de
contratar os cantores, músi-
cos c demais artistas, que
deverão brilhar no próximo
espetáculo de sua casa. —
Músicas do carnaval antigo,
e outras tantas do moderno,
interpretadas pelos maiores
astros c estrelas, serão foca-
lizatlas num luxuoso espe-
táculo a ser montado sob suà
supervisão.

12 3*567 8 «

ItESUlAADO DO NÚMERO V
HORIZONTAIS: 1 — Abel - Três;

Ita — Aba; 4 — Li — Ir; 5 — Cadáver;
Are — Ata: 8 — lota — Sifa.

VERTICAIS: 1 — Anil — Rabi; 2 -
— Est; 4 — Li — Ca; 5 — Cadarço; li -

Ati; 8 — Espíritos; 9 — Soar — Rr,sa

VTERIOÍ
2 - NoliAj

<i - Ri -
¦ Boticário- j,•¦.Ti-Isl;

HoróscopoOmar
Cardoso

2.a FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 1071

ÁRIES 2i de março a
20 de abril

Segunda-feira favorável a todos os seus pro-
ietos pessoais; principalmente no tocante a
trabalhos e iniciativas novas, visando efeitos
imediatos. Conte, hoje, c nos próximos dias,
com todo o apoio de terceiros. ^^

, /-. n t» r\ 21 de abril a
LOURO 20 de maio

A boa disposição mental com quo você atuar
em seu setor de trabalho, trar-lhc-a signifi-
cativas promoções, contentamento c alegria.
Não se deixo levar pelo pessimismo. Esque-
ça definitivamente as dificuldades superadas.

GÊMEOS 21 de maio a
20 de junno

As pessoas do Gêmeos, como você, estão che-
r-ando ao final de uma das suas fases neu-
trás do ano zodiaoal. Tudo lhe será bem me-
lhor após o próximo dia 20, quando o Sol
entrar em sua Nona Casa de influências. Dia
neutro.

n A AT i" 17 21 de Junh0 *
C A IN L. h. 21 de julho
Uma data feliz é o que está previsto para
você de Câncer. A segunda-feira é o seu
().',•> da ãâniana, razão porque o(a) beneficia
até na fase mensal da sua Sétima Casa As-
irai. Bons notícias estão cm perspectiva.

LIBRA ViS
Libra denota muito sucesso nas s&
damente no campo tia música eis;
Dê mais £ lenção aos seus vevriafe:
gos, a fim c!c aproveitar o benefio;
boas intenções. Retribua n que ié
seu semelhante.

ESCORPIÃO n de oilt
?1 ile njt

Sua natividade zudiacal deverá reess
influencia muito feliz, neste ano de?.
te com a colaboração de seus molb
gr.s, nes*;! segunda-feira, e terá ex:
véito petas atitudes que tomar es
tido.

SAGITÁRIO 22 de Dite
21 de to

Você. ck: Sagitário, terá hoje umâ
¦mente propício ás iniciativas impoSi
plóno financeiro. Com toda certeza,:
tara facilmente as suas rendas. X«i
zades em evidência. Cuide mais dis

iT!lGORNI0

T TT1 Ã Ci 22 dc julho a
L ti A 22 de agosto

L'm dia esplêndido para você estudar novos
métodos clt/ação. visando incrementar suas
rendas e conseguir novas amizades. Favo-
rabilidades para a vida sentimental. Possí-
vel êxito em viagens de curta extensão. No-
tícias.

\T T D r 1? HT 23 de agosto a
V 1 ti \j Hj 22 de setembro

A disposição com que você atuar em sua es-
iera de atividades, trar-lhe-á enormes com-
pensações. Pessoas nascidas em Câncer, Es-
corpião e principalmente em Touro e Ca-
pricórnio tíeverâo dar novo colorido a êste
seu dia.

AQUÁRIO

21 ile dtiti
lOdt)

Excelentes perspectivas dc realiuj
soai cm evidencia. O trânsito doH
constelação que presidiu ao seu eis
marca o ;eu período muls tavoÉ
cuidar cia sua saúde e melhorar i.
íência.

21 de )l(
19 dei

Para você ck Aquário, ser-lhe-á te«
vel mais prevenção no começo deni
Melhoria progressiva virá t Pat!"
elesta fase ria semana. Urano, sea f
néfico, geralmente o(a) beneficia j
feira.

i) 17 T v P 20 d' fereFEIXES ;o de:
Aproveite a boa Influencia deita i
feira para dar prosseguimento ou(
tarefas e compromisso.? dòscuintert
soai. Novas amizades o notícias t
longe cm evidência. Êxito mi vlagó

Programação
Canal 

11,30
12,00
12,15
13,00

13,30

14,00
14,30
15,00
15,30
10,45
17,15

Redação Esporte 17,45
Edição Extra
TV Educativa 18,15
Balanço da Tarde
Nino, o Italianinho 18,45
Guerra, Sombra 19,30
Arh» Fresca 19,45
Katty 20,30
ídolos da Tela 22,00
A Noviça Voadora !3,20
Sessão Rataplã
I Love Lucv 23,30
Meus Três Filhos
Ene. Balanço da Tarde

01,00

Historias do Velho
Oeste
Meu Fé dc Laranja
Lima
Simplesmente Maria
Ultranoticias
A Selvagem
Show Sem Limites
Ray Charles Especial
Üiario de S. Paulo
na TV
Tupi nos Esportes —
VT de Palmeiras vs.
Vitória dc Setúbal
Poltrona 4

IVtilrailo

CANAL 2 „,iif 
'to.v

18,00 Senda do Futuro 20,55
18,30 Aula de Alemão 21,0(1
18,50 Curso dc Madureza 22,00
19.10 Curso dc Madureza 'J2.20
19,30 Convite ao Japão 22,45
20,00 Clube de Cinema
20,30 Musica Brasileira

A Moça do Tempo
JtKld
Curso de Madureza
Curso dc Madureza
Os Grandes Temas rio
Esporte

CANAL 5
11,30 Curso dc Madureza 19.00
12,00 Ultranoticias 19,45
12,30 Vigilante Rodoviário 20,00
13.00 National Kid 20,35
13.30 A Próxima Atração
14,10 Romance na Tarde 20,40
16,30 Coelho Pernalonga
17,00 Super-Homem 21.55
17,25 Aventura Submarina
17.45 Os Monkccs 22.00
18,25 O Globo »m Dois

Minuto^ 22,40
18,30 Bat Masujrson 22,45
18,55 O Globo cm Dois 0020

Minutos

CANAL 
10.30 Curso de Madureza 18,00
11,15 Seriado 18,30
11.30 Jonny Qucst 18 50
12,00 Batman
12,30 Desenhos 19.25
13,00 Pimentinha 19.30
13,30 Gasparzinho
14,00 A Feiticeira 20.15-
14,30 Flintstones 20.30
15,00 Longa-mctragem 22.15
16.30 Filmes 22.20
17,30 Rin-Tin-Tln

A Próxima Atração
Jornal Nacional
Irmãos Coragem
O Globo em Dois
Minutos
Faça Humor. Não
Faça Guerra

O Globo em Dois
Minutos
Assim na Terra como
no Céu
Ibrahim Sucd
Sessão das Dez
Sessão da Mcia-Noite

Jeannie é um Gênio
Os Três Patetas
O Príncipe c o
Mendigo
Mappin Movietonc
As Pupilas do Senhor
Reitor
O Home» do Tempo
Oí car
Mappin Movietonc
Os Campeões

CANAL 11
17.15 A Gazetinha -20.00

— Curso pré-primário 20,15
18,15 Clarice Amaral cm 20,40

Desfile
19,15 Paulista 900

Gazeta nos Espolies
Tclcjornal
Multiplicação do
Dinheiro

CANAL 13
11.15 Curso dc Madureza
12,00 A bola está na mesa
12,30 Titulares da Notícia
13,30 EUa
14,30 Comédia
15,00 Xênia e Você

Si

18 dei
L1'M05 T0S1S

Caledratico (h.M

dc .Medicina *•• ,

Torres na cldf^ ,
«Ciro. a i°. '¦"..,:
morreu ne* *;,
pueda daffrfid
ro de 1512 »V
das c Ml* *i i

rio mw.i.l
Wlfírlo * c,nJ sp

: rwí im Sii
mesma 'ft-v&

clioflou ÇoillL,iJllÍ

Santa Ç«s Ss3j

Uliíclonaitstc _ l
rrlrvante." „, tl-r

1867 
-g?

dr. rf« nbtüS
Iscn-s? a oc

1913-rg''
Urc« f o Pá'

19.00 Dr. Kildare
20.00 Agente 86
20,40 Titulares riu Noticia
21,00 Nosso Cinema
23.00 Jcsse James
23.30 Cidade Cruel

1915 i-m
cido em W,»
Geralf.'«VJ
,i„ rrt:dtnlc í

1948'
17,00 Proibido para Maiores 24.00 Titulares da Noticia

Programação sujeita a alteração, por parte das
Emissoras

í«/i*Claik- •-¦,, . ;
Piauí- a •». rJ:f
Partida110 

"

tiva.
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•"TEATRO
na [ JLÜ mJÊ. MLW^W

0 e -precM os próximos
ilores a sot inontsdos

, Garcia, o protagonista de "Peer Gynt
ic

íuncs Filho já começou a ensaiar "Peer Gynt"
;n e espera estrear no espetáculo no próximo

de março. O diretor já está trabalhando com
io Garcia, o protagonista. A temporada aconte-
no Teatro Itália. Além de papel principal que

?m seu intérprete, alguns nomes — que já, tra-
aram com Antunes — tem sua presença certa
'spetáculo: Ivete Bonfá, Analy Alvares, Roberto
¦edo. Cleo Ventura e Luiz Thadeu. Quanto a
de Yáçónís começará a ensaiar nos próximos«Um Homem é um Homem" de Bertold Brecht
a direção cie Emílio di Biasi. O diretor está em
o André ensaiando "Mirahdoiiná" de Goldni para
tnco do Teatro da Cidade, no momento já des-
mdo dc prestigio junto a classe e público. Sa-

que a temporada da companhia de Cleyde
tecerá no Teatro Anchieta.

S SUCESSOS
John Herbert esta com dois sucessos na mão.
imeiro sabemos que ó com "Os Rapazes da Ban-
c o segundo - agora — com "Putz"*. Só na pri-
a ?essãn dc sábado a bilheteria do Aliança acusou
5.000,00 e na segunda voltou gente. O produtor
iuíu o sucesso imediato aos nomes que compõe o
:ò: Eva Wilma, Jucá dc Oliveira e Luiz Gustavo.
itica deverá assistir ao espetáculo na quarta ou
ta-feira. Alias "Putz*' desde que estreou esta
casas lotadas, inclusive ontem à noite.

MBI" *
Embora com uma reprise, o Teatro de Arena vol-
aos seus grandes dias. "Zumbi*' começou com

; lotadas e no sábado chegou a voltar gente da.
teria. O musical irá até o carnaval. Em segui-

mesmo elenco excursionará com "Simon Boli-
Esta peca irá estrear em Porto Alegre — jáiberadft pela censura — c depois seguirá paraicvidéu. Na volta virá para o Arena.

'0 ESPETÁCULO"nquanto isso Boal montará um novo espetáculo
rena nos moldes da "Primeira Feira" só que desta
:om textos estrangeiros, alguns de apenas 10 mi-"Bolívar" só será visto pelos paulistas no se-
o semestre. No Arcninha entrará "Jornal Fa--2.a Edicção". Luiz Carlos Arutim — também
tale ator - - está fazendo uma bonita adminis-
io no Arena.
:CAUCASIANO"
[ai como aconteceu no ano passado, este ano
im montará um espetáculo para os colégios. Será"0 Circulo de Giz Caucasiano", a bonita peça de'. Em breve convocará o elenco. Bom que há

gente desemm-egada por aí. Trabalhar nesse
:o vespertino traz vantagens, uma vez que o
:o fica com 60 % da subvenção dada pela CET.
/IO RANGEL

N'o último sábado havia muita gente de teatro e
assistindo "Os Rapazes da Banda", princi-icntc artistas do Rio. Entre eles estava Flavio

íel, bem mais gordo. Afirmou que em brevesrá o Brasil, irá residir na Europa. Sabemosije em dia há campo de trabalho para brasi-s no Exterior. Antônio Bivar é um dos que estánao c dirigindo com sucesso em diversos países,orme cartão que acaba de nos enviar.
i VISTA

i p retorno de Renato Romeiro, de Natal, ex-Mo do Bela Vista, ficaremos sabendo qual será o"" da casa de espetáculo da Conselheiro Ra-w ainda esta semana. O teatro agora será en-»e oficialmente aos proprietários. Nydia Líciaa nao encontrou uma casa de espetáculos paranuar com seu teatro infantil.
¦TRO DE AMSTERDÃ
lflz 

'''homaz, responsável pela vinda do TeatroMiedades de Amsterdã, está satisfeito com o re-
2 (la temporada. Está indo bem melhor que»o devemos observar que lá íoi excelente a car-tsta sendo apresentado em suas últimas se-
dS.

iLBINA"

|têve; bom o movimento lá na rua Albuquerquem nm-dé-semana'. O Studio São Pedro lotan-m O Interrogatório" e Plinio Marcos levando
lansã'pneo no Teatro São Pedro com sua "Balbina

_VAM«$ AO TEATRO
líÀÍRolTvARIEDADES DE
AMSTERDAM DIRETAMENTE

DA EUROPA

BALE"SOUL"
ACROBATAS

MÁGICOS
CANTO

HEBRAICO
MARIONETES

DANÇAS
nspA-

NHOLAS
PATINAÇÃO

COMÉDIA

PARA TODAS AS IDADES

, TEATS0 0UMPI&
21 liopR.,"S: PE TERÇA A SEXTA AS
"ORAS S ~n3B/VD0S: AS 1? , 21
W 

nOM,NGOS= AS 17 e 21 H.
>lillt J,vt?'l» "o Teatro, Gal. PrMtcsa «ua Sclr dc Abril, 127 - Loja 9 -
«¦ta-ria °nC: 32-°263' a-«U a partir das 9 horas da manhãinclusivo ii 2-u.)

•—¦-*». *¦ - f-i - i - ¦--'-

Festa de inauguração do Centro Esportivo
Foi uma verdadeira festa popular a

inauguração do Centro Educacional "Ru-
mi de Hanieri", que o prefeito Paulo
Maluf presidiu ontem em Itaquera, dan-
do início à série de inaugurações quemarcarão a semana de aniversário de São'
Paulo. Tão logo o prefeito, que se fazia
acompanhar dos secretários Paulo Zing,
da Educação e Carlos Joel Nelli, de Es-
portes, deu por entregue à população, as
novas instalações, grande parte do nume-
roso público presente começou a utilizar
as dependências do Centro, principal-mente as piscinas e quadras de bochas. .

Além de representantes da Adminis-
tração Municipal e de diversas outras au-
teridades, estiveram presentes, a sra, 01-
ga Lagonegro de Ranieri viúva do home-
nageado; os srs. Osvaldo Gadelha e Mau-
rício Fonseca, e vice-presidente da Con-
federação Paulista de Bola ao Cesto e
vice-presidente da Confederação Nacio-
nal de Bola ao Cesto, e dezenas de diri-
gentes de Sociedades Amigos de Bairros
de toda a Zona Leste.

MEDALHA E MÉRITO
Em nome dos moradores da populo-

sa região, falou o sr. Manoel Freire de
Carvalho, presidente da Sociedade Re-
creativa e Esportiva Jardim Esthcr. Lcm-
brou quo o Centro Educacional "Rumi de
Ranieri", não é apenas uma obra que a
atual administração Municipal põe à dis-
posição dos moradores da Zona Leste,
mas sim, mais uma das várias que o pre-
feito Paulo Maluf já entregou àquela po-
pulação.

NESTA
RODA DO SAMBA,

A PRESENÇA
DE MANGUEIRA

Antecedendo às festivi-
dades carnavalescas em
São Paulo, a Escola de
Samba Nenê da Vila Matil-
de, realizou ontem, em sua
quadra uma roda de sam-
ba que contou, ainda, com
integrantes da Escola de
Samba Estação Primeira
de Mangueira, 2.a classi-
ficada do carnaval cario-
ca.de 1970.

Segundo o diretor-geral
da escola, sr. Benedito Jus-
tino, todos os trabalhos
estão sendo cuidadosa-
mente elaborados para a
apresentação da escola
neste ano, cujo enredo
será: "Os Sonhos de Ala-
dino", e que contará tam-
bém com mais de 300 pas-
sistas. Alguns compro-
missos Já foram assumi-
dos pela escola, que deye-
rá se apresentar nas cida-
des de Santos, São José
dos Campos e Jundiai.

Por outro lado, ft Esta-
ção primeira de Manguei-
ra, apresentará no Rio de
Janeiro o enredo: "Moder-
no Bandeirante", além de
dois blocos em homena-
gem à Força Aérea Bra-
sileira e Santos Dumont,
o pai da aviação.

CAFÉ:
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EM FEVEREIRO

O sr. Salvio de Almeiía
Prado, presidente da Socle-
dade Rural Brasileira acqm-
panhou, na Guanabara, a re-
cente reunião internacional
do café que contou com a
presença ae de/, países pro-
dutores. Posteriormente par-
tlcipou da reunião que cuidou
dos problemas da carne.

Declarou aos jornalistas
que "A Declaração do Rio de
Janeiro foi firmada por 87
por cento dos paises produto-
tes e fixou as diretrizes que
«erfio seguidas nas próximas
reuniões internacionais. Foi
fixado que se deve defender
uma cotação justa e remune-
rada para os produtores.
Também ficou decidido que
cada pais deve tomar medi-
das internas para a recupera-
ção dos mercados".

Tnformou ainda que ficou
decidida a solicitação de se
convocar para 10 de feverei-
ro uma sessão de emergência
do Conselho Internacional do
Café para complcmentação
da reunião do próximo dia
21 da Organização Mundial
do Café em Londres.

"O primeiro passo foi da-
do. Até há uma semana tudo
estava tumultuado no setor
cafeeiro internacional. Ago-
ra iremos usufruir de uma
posição estatística favorável
ao produtor. Finalmente es-
clareceu que nos próximos
dias as autoridades monetá-
rias do pais vão baixar uma
resolução que atualizará os
preços do café no mercado
interno.

CARNE

O sr. Salvio de Almeida
Prado esteve também na
reunião realizada no Ministé-
rio da Agricultura presidida
pelo Ministro Cyrne Lima
onde o problema da carne
foi amplamente apreciado. Ao
encontro também esteve o sr.
ministro Delfim Neto, da Fa-
zenda, além de outras- auto-
rldades.

O sr. Osvaldo Gadelha agradeceu,
em norno da família do homenageado, e,
f;.lando da justeza da escolha, traçou um
perfil da vida de Rumi de Ranieri, pes-
soa que engrandeceu o esporte paulista
c nacional. Na ocasião, o sr. Gadelha
anunciou a entrega de um titulo de mé-
rito e uma medalha de ouro, oferecidas
pela federação que preside, ao prefeito
Paulo Maluf c ao secretário Joel Nclli.
A sra. Rumi de Ranieri fêz a entrega, ao
prefeito, enquanto que o sr. Maurício
Fonseca entregou a honraria ao sr. Car-
]<-s Joel Nelli.

ESPORTE E CULTURA
O -u- Carlos Joel Nelli fêz um bre-

ve relato do trabalho que vem sendo rea-
lizado pela Administração Paulo Maluf
no setor de Esportes. Lembrou que já
estão em funcionamento sete Centros
Educacionais, além de quatro balneários.
Disse também que para o presente ano
está programada, e com a devida aprova-
ção, a construção de mais seis unidades.

O prefeito Paulo Maluf, explicou
que aquela era a primeira de uma série
de inaugurações, com a qual a Prefeitu-
ra quer festejar o aniversário dc São
Paulo. Entre as obras a serem entregues
à população, até o próximo dia 25, o pre-
íeito citou 40 quilômetros de pavimenta-
ção de ruas, 100 quilômetros de ilumi-
nação, 4 escolas primárias, 1 escola pro-
íissional. três mercados, um viaduto
e, finalmente, no dia 24 a maior
obra do pênero em toda a América La-
tina: o elevado "Presidente Arthur da
Costa e Silva", que liga o largo Padre
Péricles à praça Rooselvet.
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Aristocrata Chile
inaugura sede

Foi inaugurada ontem a sede dc campo do

Aristocrata Clube, em Santo Amaro. Exclusi-

vãmente para negros, é o único clube desse

tipo no Brasil e já conta dez anos de exislén-

cia. A área é de sessenta mil metros quadrados
e os sócios são em número de 1.400. A inau-

guração das piscinas foi feita pelo presidente
Raul tios Santos, deputada Teodosinu Ribeiro

e o delegado Coriolano Cobra, com a presença
do associado Mário Américo, massagista tri-

campeão mundial; professor Moacyr de Sousa

Araújo, do D.E.F.E. e a maioria dos sócios.
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yy.$.kTòvo inereatlo
para V. Formosa
Dando prosseguimento às comemorações da

semana do aniversário
de fundação da cidade, o prefeito Paulo

Salim Maluf. vai
inaugurar hoje, às 17 horas, o novo mercado

municipal de Vila Formosa.
O novo centro distribuidor de

gêneros alimentícios está
situado na Praça das

Canárias, num
terreno de 6 mil metros quadrados com

área construída
de 3 mil metros. Contêm, também,

36 boxes e estacionamento
para 70 veículos.

Rádio e TV

HOJE, REPRISE DO "SHOW' DE RAY CHARLES

Vamos alfabetizar
Atenção, pessoal da LAPA:
o MOBRAL está precisan-
do de 63 salas dc aulas no
seu bairro, p'ara deixar a
Lapa sem nenhum anal-
fabeto.
Se na sua empresa ou na
sua casa, no seu clube, na
sua associação, você tem
uma sala que o pessoal
do MOBRAL possa usar
algumas horas por dia,
ligue para 52-6131, ramal
24, ou vá até a av. Higie-
nópolis, 996, 4,o andar, e
diga ao MOBRAL que
você quer ajudar.
Os brasileiros analfabetos
agradecem.
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Atendendo a inúmeros pedidos, a TV Tupi vai re-
prisar hoje, às 22h30m, o vt de Ray Charles quando de
sua apresentação cm São Paulo, no Teatro Tupi-Briga-
deiro, acompanhado de sua orquestra de vinte e oito
figuras e do fabuloso conjunto de cantoras "The
Realets".

Palmeiras vs. Vitória de Setúbal
Em seguida, você vni ver o "Diário de São Paulo na

TV" dando o balanço dos acontecimentos do dia e, logo
após, hs 23h30m, continuando a fase dc visita de times
estrangeiros ao Brasil, teremos mais um amistoso inter-
nacional, desta feita Palmeiras vs. Vitória de Setúbal.

"Comece bem o seu dia"
"Comece bem o seu dia" é o novo programa matu-;

tino da Supor Tupi. Com produção de José Roberto
Gama e apresentação dc Batista Linari, muita música
brasileira, informações, notícias curiosas e policiais num
programa feito especialmente para você que levanta
cedo. "Comece bem o seu Dia" vai ao ar diariamente
das 6h35m às 7 horas da manhã.

Matutino Tupi
E às 7 horas entra cm ação, na Rádio Tupi, a "Equi-

pe da Verdade", sob o comando de Bclmiro Madeira.,
Ciro César, Potiguara Bastos e Batista Linardi levam
aos seus receptores o "Matutino Tupi", um jornal fala-
do vibrante e completo, para que você saia de casa bem;
informado

E a mensagem dc otimismo da Tupi vem às 8 horas,;
com Ornar Cardoso, o maior astrólogo do Brasil, com O"Bom Dia. mas Bom Dia Mesmo".

Só sucessos

O sucesso foi tanto que
até hoje chegam pedidos de bis para

a apresentação de
Ray Charles e do conjunto "The Raelels"

Das 8h30m ao meio-dia a Tupi é "Só Sucessos", com.
Barros de Alencar, que também comanda a "turma do
sucesso" na realização dc pesquisas em diversos bairros
de nossa Capital.

E na hora do seu almoço, ao meio-dia em ponto,
Enzo de Almeida Passos apresenta a "Grande Parada.
Brasil", focalizando, na Tupi, os maiores sucessos mu-
sicais.

E' ou não é uma "lenha" a programação matutina
da Super Tupi?

- a . v _~ . _._
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Com aproximadamente 240 milhões de espectadores em
1969 o Brasil é. sob este aspecto, o 5.o mercado do mundo
ocidental, situado antes da Inglaterra, 1221) França (193) e
Alemanha. , . , ,..: , ...

O baixo preço das entradas, fruto da política de contiole
de preços,' no período 49-69. reduz entretanto essa importan-
cia, em termos econômicos. ,

É um dos mercados importantes mais concorrido: mais
de 700 filmes entram anualmente no mercado que técnica-
mente, poderia ser alimentado pela metade deste numero

Em61969, a renda bruta dc bilheteria foi de cerca de
trezentos e quarenta milhões de cruzeiros: A renda media
bruta por filme íoi da ordem de 500.000, dos quais 30'.»
(150 000 na melhor hipótese) cabem ao produtor, uma vez
descontado do total o imposto sobre serviços, despesas de
publicidade, ingresso padrão o direitas autorais (cerca de
20% do preço da entrada), a participação do exibidor (40 .«)
e a do distribuidor do filme (cerca de 10.%):

Entretanto, essas rendas são muito desiguais, com unia
acentuada tendência para concentração das fitas em gran-
des sucessos e fracassos, com cada vez menos filmes de
rendas médias. j .

A participação econômica das produções brasileiras no
mercado foi da ordem de 10.5% em 69. Trata-se de um dos
Índices menores de nacionalização cm todas as atividades
do Pais, num setor dc tecnologia relativamente simples e
barata. Muitos prêmios internacionais para o cinema na-
cional atestam que existe um domínio técnico e artístico
dos brasileiros no setor, que não encontra correspondência
na reduzida participação no mercado interno.

Alguns filmes brasileiros conseguem, porém, rendas con-
slderávels No ano de 1909, das 4 maiores rendas, duas
eram brasileiras, (''Os Paqueras" e o "Paraíso das Soltei-
ronas") e duas estrangeiras (-Romeu e Julieta'' c '-Com

007 só sc vive duas vezes"). •
O número dc filmes brasileiros de rendas altas esta crês-,

cendo nos último,? anos.

A implantação da indústria cinematográfica, cm todo o
país. é dificultada pela disparidade entre o custo das copias
dos filmes (preço unitário 700 dólares) e custo da produ-
ção do filme (custo internacional dos grandes países pro-
dutores, de 400.000 a 20.000.000 de dólares — custo brasi-
lèiro de 45 a 100.000 dólares). Filmes com custos amorti-
zados no pais de origem podem ser exportados pelo custo
das cópias, apenas.' Ou seja. um produto estrangeiro de
preço igual a USs 20.000.000 pode ser colocado no mercado
brasileiro sem prejuízo por apenas USs 12.000 (dez copias e
despesas de lançamento), enquanto que o filme nacional
deve amortizar custo de produção, mais custo de copia, que
eqüivalem, para filmes de boa qualidade, a um valor global
da ordem de 80.000 dólares.

Fica claro que, sem uma vigorosa ação governamental,
essa situação altamente desfavorável não permitiria a exis-
tência de uma indústria nacional.

Essa ação governamental se exerce nas seguintes mo-
dalidades: . ._, .,,

— Criação dc um mercado compulsório para o filme
nacional, fixado em número de dias de exibição por ano.
Corresponde esta medida a uma espécie de proteção, no
tempo, em vez de situar-se no espaço, em termos alfande-
gãrios ou de quotas de importação. Essa «quota na tela-',
como é chamada em diversas países, existe desde 1939 no
Brasil. De 1962 até outubro de 1969, era de 56 dias por
ano (15% do tempo). Passou naquela data para 84 dias
(22,5% de tempo). Passará a partir de 1971 para 26,8%
atendendo ao crescimento do número de filmes produzidos
(em média 30 filmes ano no período 62-67, 56 em 68-69 e
72 até novembro de 1970), e sobretudo a uma planificaçao
da expansão do setor nacional de produção. Esta è a me-
dida principal de proteção, que condiciona as demais.

— Sistema de renda suplementar aos filmes nacionais,
por meio de premiação proporcional à renda auferida^ com
recursos provenientes da própria economia cinematográfica.
Recentemente, foi reformulado este sistema de premiação
fio INC, para ía"vorecer os filmes de renda média, de amor-

atrativo de publico• - c™

i Financiamento à Indústria Cinematográfica, ago-
• . 

~, 
^ VMBRAFILME S.A., cm molde que aten-

vestido em equipamento).
4 _ Promoção do filme nacional, no seu mercado in-
4 _ Jromüçio realizado, em estreita

te,,'nhn^?n°o 
nelo INC e a EMBRAFILME, por meio de

Participação eV fesüvais semanas do filme brasileiro etc
participação em ^ rfe djdas principais,
consegue-se"restabelecer um equilíbrio de concorrência
Sfusfféntre a produção acionai e a eStrangera^u-
montando consideravelmente as chances de 50 a 60 filmes
brrS leiros"dentro de uma fatia do mercado Interno que
deverão alcançar rapidamente 30 por cento e, permitindo
sem riscos exagerados uma rentabilidade de bilheteria
S prêmios da ordem de CrS 400.000 00 por Rime.

Existe um problema sério, que.é das relações entre
exibição e orodução nacionais Queixam-se os exibldores
da baixa renda dos filmes brasileiros. De fato, a fre-
qiiência média a filmes brasileiros, embora emJí!?Lrc *
crescimento, é da ordem de 76 por cento da freqüência
média a filmes estrangeiros. — (dado do primeiro semes-
tre de 1970) — o que representa inegavelmente um ônus
para a exibição. ,_

Por isso estabeleceu o INC um sistema de premiação
aos exibidores proporcional à renda auferida pelos fil-
mes nacionais em cada cinema, que cobrirá em boa parte
este déficit. Essa premiação será temporária porquanto
desaparecerá automaticamente quando a renda dos filmes
nacionais vir a equiparar-se com a dos estrangeiros.

algumas particularidades da
a) — o fato dos filmes ri

produção nacional

eados estrangeiros, sendo portanto
escolha.

sei'c'ti estado.
tvrkl

maior o !Si" Ú
b) — o baixo cus',o dos íilmes, cm,. ,,

petáculos tão requintadas como muitos estre ^c) — a interferência governamental K ,''¦;uma invasão no setor privado (embora a'liKi*í
importação, isenta de direitos, compense «w,'^cia). " " ;'a m

d) — a dificuldade, para os pequeno, M
lançamento, de preservara sua autonomiar ti 

*
filmes nacionais. Com efeito,
uma renda modesta p >'le ser

um circuito

trangeiros de custo ba
permite a amortização do custo
sileiro (aproximadamente de 100
para esses exibidores deverá sei

He ser «tisfatóri^Jf
xo (de 7 a 12.000 aSL*!'MO dólares)

produção do irmil dólares Ai
< I. - " ','' ^'"rada rãvários circuitos de empresas diferentes ,«/. ,-

de filmes nacionais. para '-«l
e) — finalmente, verifica-se uma atitude tcos classe A e B pouco favorável ao filme 

"í?"
:es bastante preconceituosa (do Um• T?*muitas vezes

não gostei"). E a tendência do cinem
(do tipo;

no Brasil «sie para tornar-se caria vez mal,,-Ificando a telev«sn V. ma'sNresto do mundo,
táculo de elites, ncauao a leievísão cc ¦ ,,
cinema na diversão om massa. .\ reducic rt ¦
cia, que cria um defi--.it, tende a ser comne- Velevação do preço das entradas, reforçando.,. •>
tendência elitizante. '^ando-s* ,u

- (-•xibidores íkíí ¦
pelo prêmios à exibição favorecendo os mulliSf

Participação mais ciiva dos
o prêmios à exibição"comercialização 

do filme
blico A e B são, pois.
namental no momento

... os mais ha»-,brasileiro), oonauUia ¦
blico A e B são, pois. as metas básicas da polltt,'

. ^exportação do filme ki
pressupõe uma produção cie qualidade só alcan ¦
escala depois de preenchidos essas metas :';

Deus criou o homem
E o homem o celt
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•-, Terminada a Guerra da Secessão, um rapaz volta para
casa com o firme propósito do vingar a morte do pai. Assim
começa este empolgante faroeste italiano. Dirigido jior Ser-
gio Corbucci, "Deus Criou o Homem... e o Homem o Colt"
traz em seu elenco as figuras ds Gilbcrt R-l: r.d, Horsfc Frank
• Françoise Prevost. Colorido. 'Este filme foi escolhido para
Inaugurar a sala Sâo João (anexa ao Art Palácio).

0 Senhor
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A ação se passa durante o.
colonização das ilhas havaia-
nas pelos chineses. Segundo
o crítico do "Time", "Ó Sc-
nhor das Ilhas" é um dos ms-
lhorcs exemplos de filine-épico.
Com Charlton Heston. Geral-
dine Chaplin, John Philip Law
e Tina Chen. Música de Hen-
ry Mancini. Direção de Tom
Orles. Colorido. Em exibição
ao cine Copin.

1 hora: NINO. O ITÁLIA-
NINHO i reprise)
o meia: GUERRA, SOM-
BRA E ÁGUA FRESCA
(comédia)
horas: KATTY (come-
dias inéditas)
e meia: ÍDOLOS DA
TELA (nova série iné-
chia)
horas: A NOVIÇA VOA-
DORA

3 e meia: SESSÃO RA-
TAPLA (Desenhos ani-
macios i

Ambientado no século pas-«ado, na Rha de Paquetá "A
.Morenlnha" conta de uma si-
nhá-môça que se prende a
iuras de amor. Baseado no
livro homônimo de Joaquim
Manoel de Macedo. O filme
íoi o grande vencedor do
Festival do Guarujá. Com
?.?,nia BraÊa- Davi Cardoso,
Wilson Conde, Cláudia Mello«Roberto Orosco. Direção deGlauco Mirko Laurelli. Co-lorido. A estréia está marca-
oa para o dia l.o de feverei-
ro, nos cine? Ipiranga e As-tor.

. £ gargalhada na cerla, garanti-
dissima. Ninguem rosiste a Lucy.
A seria qua imortalizou Lucille
Bali como a maior comedianto
do cinema.

S e quinze:
MELo TRÊS FILHOS,

comédia.

Passe bem a tarde com a

SAO PAULO M RIO

Sartana... a sombra da morte

Í£7 fM;
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A exemplo 
* 

dos demais faroestes italia-
nos, o bandido é o mocinho. Procurado
por todos os xerifes e com a cabeça à pre-
mio, Sartana coopera com a justiça na caça
de um perigoso assassino. Com Jefí Carne-
ron, Dennie Colt, Frank Fargas e Dino
Strano. Dirigido por Sean 0'Neil, em ço-res. "Sartana, A sombra da Morte" estréia
hoje no Marabá e circuito.

Poltrona i

0 Sádico Selvagem
c/ ELI WALLACH

ROBERT KEITH
WARNER ANDERSON

Hoje, às 23:40 li.
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FILMES EM CARTAZ

CADES.
WJ><Mros ÍSVENC.1-
' 

% quatro heróis ml-
"'•idos mima aven-
:0! rS Com Alan
S B timor. Red Ro»

ftrvor- 
Colorido.

¦Ml. WINDSOR,
Ímetropole

L\,o homem de
mttDlrèÇaO de Ken'. 

©ria de Ollver
i, o homem que de"

1 .República inglesa e
"„'". o rei Carlos

"V 
Alce Guincss. Colo-

iS ARTES
HIM lobos - COM

0, sou O TRAVESSE,
Dlreçío do José Maria

J a historia (ie um ma-
;„i!o ciumento. Cora In-
5n, Maurlce Ronet e

ft rcrzeltl. Colorido.

rOBTINARI- MÒW-
IJIEXIXO I.ono -Pro-
de Walt Disney. Dese-
tímido baseado na obra™a 

dc Budylard Kipllng.
Io para Iodas as idades.
Io. Reprise.

GAZETINHA
AS COISAS DA VIDA — Dire-
ção de Claude Sautot. Vitima
rie acidente automobilístico, um
homem faz o balanço de sua
vida sentimental. O filme rece-
beu um prêmio em Cannes. Com
Michel Piccoll, Romy Schnel-
der e Lea Masnrl. Colorido.

GAZETÃO
MULHERES APAIXONADAS —
Direção de Ken Russell. Mos-
tra, até as ultimas consequên-
cias, a relação entre dois ca-
sais. Baseado no escritor D.
H. LawTenco. Com Alan Bates,
Ollver Reed, Qlenda Jackson e
Jennl Llnden. Colorido.

OLIDO
MASH — Direção de Robert
Altman. Um paralelo sarcastt-
co emrii os cirurgiões di cam-
panha e a estupidez que i a
guerra. O íllme conquistou o ul-
timo Festival de Cannes. Com
Donald Sutherland e Elliot
Gould. Colorido.

PAISSANDU
QUAL É O CAMINHO PARA A
GUERRA? — Direção de Jerry
Lewis. Uma sátira sobre o na-
zlsmo. fi a quadragéslma pell-
cuia do extraordinário comedi-
ante Jerry Lewis. Com Jan
Murray, Steven Franken e
Wllliè Davls. Colorido.

IPIRANGA E ASTOR PREMIER

5T0L31 Vã*
I0MEM CHAMADO CA-"_ 

Direção de Sandy Ho-
rntrc os Índios, nas Da-

americanas, um nobre se-
l cor branca c considç-
lo cavalo. Com Ri-
B, Daníe Judith An-

e Corlne Tsopcl. Colo-

IÁ0 E GAZETA
JSSPLASTE - Direção
no Comedia em torno
ransptates: dc coração,
¦ dc pulmão e de ou-
ijoj que não convém cl-
Coni Grazlela Granatta,

Giulré c o ator-cantor Rc-
aicel. Colorido.

IAL
IÉiS, GIGANTES DA

Ao que parece, este
ocumentarlo produzido
asllelro Carlos Niemaycr.

aqui estão, sem duvida
os melhores lance.-, do

campeonato mundial de
, realizado no México.

'AN
IIOK RAS ILHAS - Dl-

de Tom Orles. Amblen-
ii época da colonlznçAo
ias havaianas pelos chi-

A musica é de Henry
lli Com Cliariton Hes-
eraldlne Chaplln e John
Law. Colorido.

nODORO
CERREIROS PILANTRAS
eçáo dc Brian G. Hutton.
íma sátira sôbrc as gucr-
Passa-se durante a Se-
Guerra Mundial. Com

Easfwood, Telly Sava-
nula Sutherland e Don

Cincrama à cores.

A DAMA E O VAGABUNDO —
Produção de Walt Disney. Rc-
torno dc um dos mals Interes-
suntes desenhos animados de Dls-
ney. Um ótimo programa para
crianças e adultos nesta época.
Cinemascope em cores.

MARABÁ
SARTANA, A SOMBRA DA
MORTE — Direção de Sean
0'Neal. Mais uma aventura
do pistoleiro Sartana. Embora
tenha a cabeça a prêmio, cie
está sempre ao lado da Justiça.
Com Jeff Cameron, Dennls Coit
e Frank Fargas. Colorido.

MARROCOS
SABATA, O HOMEM QUE
VEIO PARA MATAR — Dlre-
ção cie Frank Kramer. Sabata
o um pistoleiro que traz a
morte no olhar. Éle é temido
em todo o oeste. Com Leo Van
Cleef, William Berger, Pedro
Sanchez e Nlck Jordan. Colo-
rido.

METRO
OS GIRASSÓIS DA RÚSSIA —
Direção de Vitorio de Slca.
Uma mulher vai até Moscou
em busca do marido, prlslonel-
ro durante a guerra. Totalmen-
to filmado na União SoviCtlca.
Com Sofia Loren e Marcelo
Mastrolanl. Colorido.

MAJESTIC E
RIO BRANCO

MU, MINHA ADORVEL ES-
PIA — Direção de Blak»
Edwards. Em Paris, multa
ação, romance e aventuras. Se
passa durante a Primeira Gucr-
ra Mundial. Com Rock Hud-
son, Julie Andrews e Gloria
Paul. Clnerama, em cores.

OURO
O PREÇO DO PODER — Dl-
reçío de Tonlno Valerl. De-
pois do assassinato do presi-
dente James Garflel, um pis-
toleiro-justlcelro aalu em bus-
ca dos criminosos. Com Glu-
liano Gemma, Van Johnson t
Maria Cuadra. Colorido,

EXTRA CONJUGAL — Come-
dia Italiana cm três episódios:"A Ducha", "O Mundo é dos
Ricos'' e "A Esposa Sueca".
Oj diretores são Franciosa,
Gucrrlnl e Montalto' respectiva-
mente. Com Renato Salvatori,
Lando Buzanca e Gastone Mo-
chln. Reprise.

PAULISTANO
TORA! TORAt TORA! — Dlre-
ção de Richard Flelsher. Ba-
seado no famoso ataque aéreo
nobre Pearl Harbour. O fato fez
com que os americanos entras-
sem na guerra. Com Martin
Balsan, So Yamamura e Joseph
Cotten. Colorido.

PIGALLE
A FÚRIA DOS INTOCÁVEIS
— Direção de Glullano Mon-
talto. As aventuras de ""Ma-
chlne Gun Me Cain". um cri-
mlnoso regenerado que se co-
loca ao lado da policia. Com
John Cassavetcs, Brit Ekland •
Gabriel Ferzettl. Colorido.

REGINA
AS SETE MARAVILHAS DO
MUNDO — Um giro turístico
pelo mundo. As quedas do
Iguaçu, Roma e o Vaticano, a
torre Inclinada de Pisa, o"Grand Canyon" e as cataratas
de Nlagara são alguns dos lu-
gares visitados. , Colorido. Re-
prise.

REPUBLICA
COPA 70 — Produção mexlca-
na. Segundo os distribuidores,
as filmagens completas do ul-
timo Campeonato Mundial dc
Futebol. As partidas mals Im-
portantes das quatro chaves:
México, Guadalajara, Puebla e
Leon. Colorido.

SCALA
O FANTASMA DO BARBA NE-
GRA — Direção de Robert Ste-
venson. Desta bez, um pirata
pslcodélico. O negócio dele
não * mals no mar, mas sim
na terra... e de motocicleta.
Produzido por Walt Disney,
Reprise,
com Peter Ustlnov. Colorido.

Vidas vazias Extra Conpmal
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Eis um filme bem credenciado. A
começar pelo diretor Damiano Damia-
ni, o mesmo do excelente "Momentos
Eróticos". Depois, pela história de Al-
berto Moravia (La Noia). Mais três
atrizes realmente antológicas: Bette

Monstrolanüa

Uavis, ísü Miranaa e Léa Padovani. E,
finalmente, os jovens Catherine Spaak
e Horst Buchholz. "Vidas Amargas" é
uma produção de Cario Ponti, a cores,
que estréia quinta-feira no cine Pigal-
le.

Qual é o caminho
para a guerra?

Comédia italiana em três episódios: "A Ducha", "0^
Mundo é dos Ricos" e "A Esposa Sueca". No elenco Renato i
Salvatore, Gastone Moschin, Lando Buzanca, Enzò La Torre, I
Franca Rome, Maria Perschy, Liana Orfei, Ágata Fiori o |Lena Von Martens. Mário Franciosa, Mino Guerrini c Giu- ,
liano Montalto são os diretores. Reprise. Estréia hoje, no,
cine Premier.

EBnM

uma belíssima fontaüla Infantil. Filmado
nas maravilhosas ilhas dos mares do sul. Os
monstros Gaballa, Minilla. Godzilla, Goro-
zauros, Mántíha, Agillus. Kamaklllus c Erblrha
são os protagonistas. Rodado em éastman-
color e •¦widescrecn" pelo fnlncido Eiji Tsubu-
raya. A seguir, no cine Jóia.
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Ê a quadragéslma película de Jerry Lewis — um dos maio-
res comediantes do cinema moderno. Desta vez, uma sátira
sobre as guerras. 

"Qual é o Caminho para a Guerra?" tol
produzido, dirigido e interpretado por Lewis. No elenco, Jan
Murray, Stevc Franken, John Wood e Willie Davls. Colorido.
Hoje, nos clnrs Paisánciu e Paulista.

LUTA DE GIGANTES NUM SUPER ESPETÁCULO LENDÁRIO!
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CINELANDIA
Sai Santa Etlgènla, "2 — Fone: 32-C932 -
Imalvados" — "7 veies 7" — livre — pri-

a <tísio h' 7,13. Ultima sessão is o,45 h. da
Ihigaoa,
RANCE — Cine no Ar — "Boeing 707" —
Paulo, Rio, Paris: "Angeli^ue et le Sultan";

i, Sio, São Paulo: "L'etoile du sud".
CA - Rua Joaquim Gustavo, 40 — "O mor-
los ventos uivantes'' — livre — desde 12 horas.
ilÜCIO - Av. São João, 419 — Fone: 34-H26
êchado para reforma.
IIS - Av. Ipiranga. DOS — "Hercules, Sansão,
Isto c Ursus, os Invencíveis" — 10 a. — 19 h.

• R. São Joaquim. 179 — Fone: 278-6841 —
Ixe estar" — Uire — 16, 17,40, 19,20 • 21 h.
NA - Av. Rin Branco, 49 — Fone: 220-4422
"5 mandíimentos de um pistoleiro'" — "Um
ho de vampiro" — 18 a. — deBde 9 h.
iTUS - Av. Rio Branco, 309 — Fone: 32-B493
Sedentas de amor" — 18 a. — às 11,50, 13,40,

i 17,30, 20 e 22,10 horas.
Rua Aurora, 522 — Fone: 30-0535 —

liberes, musica e ntrlp tease" — "Apartamen-
dos sádicos" — 21 a, — desdo 10 h.

11. Barío O itapetininga, 255 — Fone:
í93ü - "O transplante" — 18 a. — às 11,50,", 15,10. 17,50, 20 e 22 horas.

.''raça Roosevelt, 172 — "Satyricon" —
i. - dcs.jp 14 horas.

SVAHD - Rua Antônio de Godói. 83 — Fone'
•3113 — "Marirmann, a erva maldita" — "A

. solitária" - 13 a. — desde 9,30 li.
IfiNK - Avenida Rio Branco. 125 — "Matrl-
lio perfeito" - 18 a. - desde 12 li.

Rua Dom José de Barros, ,106 — Fone-
BI33 - "Croirwoll — O homem de ferro" —
}¦ - a; 11,?0, 14, 10.41-, 19,20 e 22 horas.
•AX - Rja Conselheiro Nébias. 19 — "Repulsa
sexo" — "Êste mundo nu, louco e escanda-

•18 a; - desde 9 h.
Rua Foimosa. 401 — Fone: 35-0340 —

tckaToo, a Winchester que nao perdoa" —
M'ny West, o canhoto" — 18 a. — desde 9 h.- Av. Ipiranga, 220 — Fone: 36-5328 —
senhor das ilhas" — Ha. — às 14, 10,40, 19,20
i hnras,
"ORO CINERAMA - Av. São JoSo. 1.402 —
fi 220-lens - "Guerreiros pilantras" — 14 «.
f1J,M, 17, 19,30 e 22 horas.INA - praça Júlio Mesquita, 73 — "Origem
»s°" - "Er.scada dos desejos" — 21 a. —
« 9 horas.

; Rua 7 de Abril, 3F,1 — Fone: 33-1466 —
nlln:, gigantes da Copa" livre desde

Av, São Joáo, 1.610 — Fechado para re-
IÜADA - Praça Júlio Mesquita, n.o 33 —
™; "i" o disparo" — "O belo, o bruto, o cre-'.- H a. - desde 9 h.»UA - Av. ipirani-a. 786 — Fone: 34-7020 —
oama e 0 vaRabundo" _ livre — 12,20, 14,

! ip. 19. 20,40 c 22,20 heras."Praça Carlos Gomes, 82 - Fone: 37-6487Bando de assassinos" — 18 a. — 12, 13,40,
k »-10, 21.40 h
,. . IKS ~ Rui> Aurora, 501-B — "Diaboli-
ant tua" _ "Como conquistar as mulheres"i! a. '¦- desde 10 horas.

MARCO POI.O — Av Ipiranga, 957 — "Peca per-
dão a Deus. nunca a mim" — 'A« virgens im-
pacientes" — IR a. — desde 10 horas.

¦ MAKROCOS — Rua Cons. Crispini.-mo, n.o 3:,2 -
"Sabata, o homem que veio para matar" — 14 a.
desde 12 horas.

MARABÁ — Av. Ipiranga. 157 — Fone: 239-3317
"Sartana à sombra da morte" — 18 a. — des-

de 10 horas.
METRÓPOLE — Av. SSo Luiz — Fone: 239-2818 —

"Cromwell •- O homem de ferro" — 14 a. —
14 a. — às 13,40, 16,20, 19, e 21,40 h.

METRO — Av. São João, 781 — Fone- 34-70.10 -
"Os girassóis da Rússia" — 14 a. — desde 12 h.

MOULJN ROUGE — Rua Conselheiro Nébias, 211 —
"Os adultérios" — "A desejada" — 18 a. — desde
9 horas.

MUíI-PIGALE — Largo do Arouche, 420, s/loja
"A primeira noite de um homem" — 18 a. —

desde 11 horas.
NOVO COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Nébins

"Meu nome é Coogan" — "Jogada decisiva"
"Atire primeiro, pergunte depois" — 18 a. —

desde 9 horas.
NITPON — Rua Santa Luzia, 80 - 230-26P2 -

"O cair da tarde" - 10 a. — deade 12,50 li.

NITOlól — Avenida Liberdade, n.o 631 - "Amor
de um desclassificado" — 18 a. — desde 12 h.

NORMANDIE — Av. Rio Branco. 133 - "Parabéns

gigante da Copa" — "24 horas de um americano
em Paris" — desde 12 h.

OÁSIS — Pça. Júlio Mesquita, 123 — Fone: 33-4465
"O terceiro tiro" — "A batalha no deserto"
18 a. — das 10 às 2 da madrugada.

Ol'RO — Largo do Palssandu, 69 — "O preço do
poder" — 18 a. — às 11,20, 13,30, 15,40, 17,50. 20
e 22,10 horas.

PAISSANDU — Largo do Palssandu, 60 — Fone:
239-1570 — "Qual t o caminho para a guerra?"
_ uvre — 12.20, 14.15, 16,10, 18,05, 20 e 22 horas.

PIGALE — Largo 
'do 

Arouche, 426 — "A furta do*
Intocáveis" — 18 a. — desde 13,30 li.

PRF.MIF.R — Av. Rio Branco, 62 — Fone: 239-5380
"Extra conjugai" — 18 a. — desde 14 horas.

PEDRO II — Rua dos Tlmblras, IU. — Fone: 221-0639
"O tirano da aldeia" — "Oa cmels" — 18 a.
desde S horas.

RANCHO — R. Gal. Couto de Magalhães, 140 —
"Estranho desejo" — "Estigma maldito" — 21
a. — desde 9 horas.

REPÚBLICA — Praça da República, 365 — Fone:
36-8009 — "Copa 70" — Uvre — desde H boto,

REGINA - Av. São João, 1.140 - Fone•:.-239-2737
"As fite maravilhas do mundo" — 13. 14,30,

16.40, 18,30, 20,20 e 22,10 horas.
RIO BRANCO - Av. R, Branco, 500 - Fone: 221-4867

"Llll, minha adorada espiã" — livre — 14,30,
17. 19.30 e 22 horas.

SACI — Av. S. João, 285 - Fones: 34-6330 e 34-6493
_ "Caça aos violentos" — "Rlngo era seu no-
me" _ M a. — desde 9 horas.

SCALA - Rua Aurora, 720 — "O fantasma do Bar-
ba ncura" — livre — desde 14 horas.

WINDSOR - Av. Ipiranga, 974 - Fone: 37-7707 -
"Cromwell - O homem de ferro" — 14 a. —
às 14, 16,40. 19,20 e 22 horas.

IRROS
„~ 8- Garlbaldl,

Om estranho ca-Btt« - 20,15 h.
-Avenida Celso• m - «5 pis.

Í9 «de de san-- "Hong 
Kong,'•for « a morte

Í7 ümlteS"Ml"_
í d« Carlitos"
»Vrasàs "' "*

»••> — "Ano
r - .„inv,s»° da

llv" - desde
DA.. Av- Jaca-~ '* batalha "dc

, Quando oFvai-!ras. 10 a

Í- o.;- Pa"lista,
, Fone: 287-4517

65!nas. des-

inoV"™*!»" -
¦"vre ° 

,í'lHr-18,30 h.
.ARTES ?. .fc 9| * Av.

SAU por.

TINARI — "Mowgll, o
menlno-lobo" — Uvre —
desde 14 horas.
SALA VILLA LOBOS -'Com o diabo sob o tra-
vesselro" — 18 anos —
ditct 14 horas.

BIAPR1TZ - Av. Brlg.
I ui? Antônio. 423"Parabéns, gigantes da
Copa" — livre — desde
14 horas.

BOREAL — Largo S. Joio
batista, 4 — "Dias de
Irt' - 18 anos.

BHAMLANDIA - Rus Ta-
rapuã, 1.169 — "Como
se vive em ShlnJuku"

"Estranho desejo" —
18 a. - 19 h.

URtSTOI. - Av. raultsta.
2064 - Fone: 288-1T88

'um tiurrem chama-
do cavalo" - 1B anos —
13.30, 15.10. 17.50, 20 •
22,ló noi as

BIUSI IlitAS - Av. Cei
so Garcia. 609 — "Crom-
well — o homem de
ferro" - 14 a. — às
13.50 16.30. 13.10 e 21.50
hi-r;,s.

BRUNI SANTO AMAROAv Santo Amaro. 764"Cromwell — O ho-
mem de ferro" — 14 a.ás 13. 15.40, 18.20 e
21 horas

«RUNI VILA NOVA -
Av. Santo Amaro, 794 —

•'Cromwell - O ho-
n:?m de ferro" — 14 a.
as 13.50, 16,30, 11,10 e21,50 horas.

CANDELÁRIA - Avwlda
Guilherme Cotching —."Se meu dólar falasse"

"Aí T da manhí, o
Mundo ainda es>!A em
ordem" — livre — 14 e
19,30 h.

•JAI'111 - R Domingos de
Morais — "Matrimônio

perfeito" — 18 a. —
desde 14 horas.

CARRAO - Avenida «Jcn-
selhelro Carrão. 1741 -
Fone: 295-3003 - "Copa
70" — "Implacável col'.
de Ringo" - Uvre — às
19,30 horas.

CENTER — Rua Iguatemi,
1.191 — Fone: 282-1336

"Os girassóis da Rús-
sia" - 14 anos — des-
de 14 horas.

CENTER - LAPA - Rua
Gualcurus, 1.465 — Fo-
ne: 260-4283 - "Os gl-
rassols da Rússia" — 14
anos - 14,50. 17, 19.10 e
21.20 horas.

CINEMAR - Av. Adolfo
Pinheiros. 204 - Fone:
209-1318 — "5 pistolas
com sede de sangue"

"Onde as balar se
ciuzam" — 18 a. — às
11.30, 18 e 21.20 h.

CMMAX - Rua Espirito
Santo. 330 Fone:
278-0614 — "Suécia. In-
ferno e paraíso" — 18
a. — desde 18 h.

COLISEU - Av. Luiz SU-
matls, 1.967 - "A bata-
lha do deserto" — 18 a.

20 e 22 horas.
CONTINENTAL - Av.
tmlrlm. 1 283 - 278-9178

"Se meu dólar falas,
se" — "As 7 de manhã
o Mundo ainda está em
ordem" — livre — 19,30
horas.

COSMOS 70 - Rua Au-
gusta, 962 — "Positiva-
mente Mlllie" — livre

às 14, 16,10, 18,20,
20,30 e 22,40 horas.

CRUZEIRO - Rua Do-
mlngos de Morais, 486
Fcne: 71-8480 -- "Lcmo-
nade Joe" - "Aque-
les fantásticos loucos
voadores" — livre — às
14. 17,20 e 20.40 h.

DEL RETÍ - Av. 5>. Ama-
ro, 526 — Fone: 80-5929

"Os rebeldes" — livre
desde 14 horas.

DOM JOSÍ. - Rua Anto-
nieta, 23 — "Com 007 só
se vive duas vozes" —
"Rivais do volante" —
19,30 h.

ESMERALDA - Avenida
Gen. Olímpio da Silveira

"A dama e o vaga-
bundo" — livre — des-
de 14 horas.

ESTORIL - Av. dos Au-
tonomistas, 8.541 —
"Se rneu dólar falasse"

"As 7 da manhã o
mundo ainda está em
oi dom" — livre — às
19.30 horas.

ESTRELA - Av. Bosque
da Saúde, 184 — Fone:
71-2398 — "Jeff, o ho-
mem marcado" — "Ser-
viço secreto em ação" —

18 a. — 18,30 h.

FESTIVAL - Rua Dep.
Lacerda Franco, 60 -

"A daroa e o vagabun-
do" — livre — 14, 15,40,
19. 20,40 • 22,20 h.

FIAMETTA — Rua Fradi-
quo Coutinho, 391 —
"Matrimônio perfeito" -
18 a. — desde 14 li,
Garcia, 243 - "Uma
cerla cas;-. cm Chicago"
— 16 a. — desde 14 h.

GARDEL-PALACE — Av.
Guapira, 146 — Fone:
398-2198 — "Errado pra
cachorro" — "Dilema
de um bandido" — livro

ns 19,30 horas.
GAZETA — Avenida Pau-

lista, 900 — "O traiu-
planto" — IS a. — Ss
1.1.40, 15,40, 17,50, 20 e
22 horas.

GAZETÃO — Av. Paulista,
MO — Fone: 287-4405 —
"Mulheres apaixonadas''

18 a. - às 14,30, 17,
19.30 c 22 horas.

GAZETINHA — Av. Pau-
lista, 000 - Fone: 35-9117

"Coisas da vida" —
14 a. — desde 14 horas.

GOIÁS — Rua Butantü,
100 — Fone: 282-1356

"Motorista, sem liml-
(cS" _ -Um xerife todo
de ouro" — livre — às
14, 17,20 e 20,40 h.

GRÀUNA — Av. Santo
Amaro, 1.634 — "Que
delícia de guerra" — li-
vre — desde 14 horas.

GUANABARA •- Avenida"Cinturão da Castida-
de" — "A morte de um
pistoleiro" — 14 a. —
desde 18,30 horaz.

GUARU.TA - Av. Santo
Amaro, 1.631 — "O
grande caçador" — II-
vre — 20 e 22 h.

HAITI — Rua Canindé, 630
Fone: 227-2475 -

"Adeus Buenos Aires"
"Se meu dólar falas-

se" — livre - 18,30 h.

HAWAY — Rua Turlassu,
734 — Fone: 62-0404 —
"Os girassóis da Rússia"

14 anos — desde 13,30
horas.

HOLLYWOOD - Ru» Vol.
da Pátria — Fone:
298-3580 — "Motorista
sem limites" — "Bu-
ckurro, a Winchester
que não perdoa" — II-
vre - às 14, 17,20 e 20,40
horas.

IGUATEMI — Rua Iguate-
ml, 1191 - Fose: 282-5162

"A lagrima secreta"
18 a. — desde 14 h

IMPERADOR - Run Brl-
qodelro Jordüo, 598 —

Fone: 237-3218 — "Com
007 sô se vive duas ve-
zes" — 14 a. — 19,15 e
21,15 h.

IPANEMA — Av. Juruce.
687 — "Peça perdào a
Deus, nunca a mim" —
18 a. — às 19.30 e 21,30
horas.

ITAMARATI - Rua Ba-
rão de Tatul. 304 —
"Django, o bastardo" —
18. 20 c 22 horas.

ITAPURA - Av. Prefeito
Passos. 5 - Fone: 36-4760

"Django, o bastardo"
18, 20 e 22 horas,

MCIMAR - Rua N. S. da
Lnpa, 260 — "Crom-
well" — 14 a. — às
12.40, 16.10. 18.50 e 21,30
horas.

JADE — Avenida Cabueu,
43 — Pais quadrados, fl-
Ihos avançados" — "O
menino e o elefante" —
livre — 19.30 horas.

JAMOR — Rua Domingos
de Morais. 2833 - Fone:
70-9991 -— "O pequeno
polegar" — desde 14 h.

JAPI - Rua Emílio Ma-
renn.0. 82 — "O ouro de
Makcna-' — livre - as
19,30 horas.

JARDIM — Rua Fradlque
Coutinho, 277 — "Crom-
well" — 14 a. — às
13.50. 16 30. 19.10 e 21.50
hores.

JÚPITER - Rua Dr. João
Ribeiro, 400 — "A dama
e o vagabundo", —
"Canções e confusões" -
livre — desde 14 horas.

LAPENNA — SSo Miguel
Paulista — Campos Sa-
les, 2 c 4 — "Sc meu
doinr fnlasso" — "A
vingança de Ursas" —
10 a. — 19.30 li.

LUM1EIIE — R. Joaquim
Klorian:>, 539 — "Copa
70" — livre — desde 11
horas.

MAJESTIC — R. Augusta,
1475 — Fone: 287-6390 —
"Lili. minha adorável
espiã" — lU-re — 14,30.
17, 19,20 e 22 horns.

MARACANÃ — Rua Sal-
vador Simões, 436 —
237-2829 — "4 partiram
a cavalo" — "Quadrilha
em pânico" — 18 a. —
18,40 horns.

MARACIIA — R. Augusta.
778 — "Os girassóis da
Rússia" — 14 a. — às
13.50. 15,40, 17,50. 20 C
22,10 horas.

MÔNACO — Rua Marques
Abrnntes, 365 — Fone:
02-3724 — "El Cid" —
10 a. — 19 horas.

MONUMENTO — Rua En-
genhelro Itanulfo P. LI-
rra — "O yankee" —
"O incêndio do Roma"

livre — 19.30 horas.

MOON AUTO CINE —
Av. Intcrlagos, 1570 —
Fone: 275-2037 — "De-
safio n.i pista" — 16 a.

às 20 c 22 horas

MORUMBI — Av. Morum-
hi, 3704 — 271-1230 —
"O segredo de Santa
Vitória" — 10 a. — des-
de 14,30 horas.

NACIONAL — Rua Clélta,
1517 — Fone: 62-7209

"A dama e o vo-
gabundo" — "Onde es;-
tavas quando as luzes
se apagaram" — livre

18,50 horns.

ORIENTAL — Av. Eull-
na, 68 — "A ilha dos
pnqueras" — 19,30 horas.

ORLY — R. Augusta, 2075
Fone: 282-0213 —

"Meu pé de laranja 11-
ma" — Livre — desde
14 horas.

OURO VERDE — Rua da
Mooca. 2519 — 93-20C4

"Romeu e Julleto"
14 a. 15, 17, 19,

21 horas.

PALADIUM - Av. Fran-
cisco Morato, 3690 —
"Como se vive em Shin-
Juku" — "Dimensão 5"

18 a. — 19.45 horas.

PALMELA — R. Pamplo-
testemunha" — 18 a. —
16, 20 e 22 h. — "Crom-
Vicll" — 14 a. — às
16.40. 19.20 c 22 horas.

PARK — Rua Augusta,
2822 — Fone: 80-8079 —
"Os girassóis da Russla"

14 a. — desde 13,30
horas.

PATRIARCA - Rua Ora-
tórlo. 890 - 03-4043 —"Certo, certíssimo, mais
que provável" — "Pro-
flsslonals do crime" —
18 a. — 18,30 horas.

PAULISTA - Rua Augus-
ta, 2767 - 282-8626 —

"Qual é o caminho
para a guerra?" — 11-
vre — 14.15, 16.10. 18,05,
20 c 22 horas.

PAULISTANO - Av. Brl-
gadeiro Luiz Antônio —
"Tora-Tora-Tora" — 14
anos — às 13.30. 16.20
10.10 c 22 horas

PKNIIA PRÍNCIPE - Av.
Penha de França. 345 —
293-4470 - "Cem rifles"

"L.S.D., a droga
nluclmnto" — desde 14
horas.

PKNHARÀMÀ - Praça 8
de Setembro — "007
contra chantagem atôml-
ca" — "O ladrão de
BagdA" — desde 14 _

PIRAT1NINGA — Aveni-
da Rangel Pestana, 1554

"A batalha do mar
do Japão" — "Django
mata por dinheiro" —
18 a. — desde 13,15 h.

PLAZA — Praça 13 de
Maio, 4% — "Popa per-
dão a Deus, nunca a
mim" — "Os soldidos
virgens" — 18 a. —
desdo 14 horas

PRATA — Av. Júlio Buo-
no, 1342 — "Krakatoa"

"O aventureiro de
Tortuga" — 10 a. —
19,30 horas.

RIALTO — Rua João Teo-
237-0886 — "Erotlsslmo"

"Cavalga e mata" —
18 a. — 18,30 horns.

RIO — Avenida Paulista,
1074 — "Cromwell •— O
homem de fervo" — 14
.-.nos — às 14, 16,40,
19,20 e 22 horns

RIVIERA — Av. Lins de
Vasconcelos — "Woods-
tock" — 18 a. — 18 e
21 horas.

ROMA — Rua Mendes Jr..
711 — Fone: 92-4490 —
"Mowgll, o menino lo-
bo" — livre — 19.15 e
21,15 horas.

ROXI — Av. Celso Garcia
499 — "5 pi.ílilas com
sede de sangue" - "On-
de ns balas t,e cruzam"

18 a. — desde 14 h.

SABARA — Rua Domingos
de Morais, 198 —
"Pinochio" — livre —
desde 14 horas.

S, BERNARDO — R. Ma-
rechal Deodoro. 1229 —
"Magnífico e5rangclro"
— "Capitão Nemo" —
livre — desde 14 horas.

S. GERALDO — Trav. N.
S. da Penha, ?4 — "A
cidade -los for,, d? lei"

— "A feiro e fogo" —
desde 14 horas.

S. JOÃO — Rua Dona Ma-
tilde. 171 — "Se meu dó-
lar íah«e" — livre

SAO JORGE — Av. Celso
Garcia, 5.332 — "007
contra chantagem ntõmi-
ca" — "Ladrão de Bag-
dá" — 19,30 horas.

SAO MIGUEL - Rua Ar-
lindo Colaço, 27 — "Pe-

ça perdão a Deus, nun-
ca a mim" — "Acon-
tece cada coisa" — 18 a.
às 19 heras.

S. SEPAST1AO — Run Ma-
riu C.-irlota, 870 — "Hitn.
-i mosquito" —• livro —
nesde 13.30 horas.

S. VICENTE — Ab. Cel.
Francisco Inácio, 895 —
fone: 273-4225 — "Sar-
tann não perdoa" —
"Cruel sentença de um
assassinato1* — 14 a. —
às 19,30 horas.

SAN REMO — R. Dnnv.n-
gos de Morais, 770 —
"Os girassóis da Rússia"

14 a. - às 13.30. 15,30
17.30, 19,30 e 21.30 h

SANTA ISABEL — Run
Parnuna, 00 — "Os 3
fantásticos super - h o -
mens" — "Os grandes II-
deres da Bíblia" — li-
vre — 18,30 horas.

SATURNO — Av. Itagua-
eu, 785 — "Aeroporto"
10 anos.

SOBERANO — Rua Ver-
guelro, 6.487 — "Django,
o bastardo" — "Voltarei
a teus braços" — livre

18.30 horns.

SNOB'S AUTO CINE -
Av. Snnto Amaro, 5.402

"Os girassóis da Rua-
sia" — 14 a. — as 20 !
22 horns.

SOL — Av. General Ala-
llba Leonel — Foni;:
298-4053 — "Jeff. o ho-
mem marcado" - "Frrrn-
kcstclh tem que ser des-
Unido" — 18 a. — 19,30
horas,

S. TROPEZ — R. Augusta,
310 — Fechado para re-
forma.

TATUAPÍ: — Av. Celso
Garcia — "Sn meu do-
lar falasse" — livre —
18,30 horas.

TROPICAL — Rua Rof[U,
731 — Fone: 260-2004"\1~"M.A.S.H." — 18 -á,*-.
19,20 c 21,30 horas.',»

UNIVERSO - Av. Celso
Garcia — "Satirvcon" —¦
"O pistoleiro mnrcarjd"

18 a. — desde 13 íi.
VALPARAISO •- Av. Tü-

ciirúvi — í-'ot:: 298.-kS.49"— Peça perdão e íleiís,
nunca a mim" — 18*a.

19,30 o 21,15 horas.

VERA — Rua aru.i -rj-iü,
"Terror das mulhe-

res" — "A camlnHogJó
rocio" — livre -r-*^s
19,J0 horas. ,,'v^

VILA RICA - Av. Sajtto
Rua Água Fria]>$S
"So meu dólar falas-

se" — "As 7 da manhã
o mundo ainda esti;:'am
ordem" — livre —.1ÍV0
Horas, «-J*

VITÓRIA — Av. Alvhro
Rnmos, 2.250 — "Perdi-
dos na noite" — 18 a.

19 e 21 horos. - ¦ •

YARA — Av. dos Autciiib-
mistas, 465 — "Meu no-
me é Lampião" — "A
duquèsa diabólica1*'"—
19.30 horas. ¦ " '•

YPE - R. Maria Amálla
Lopes de Azevedo, 1.033

"Se meu dólar fnlas-
se" — "As soto da nía-
nhã, o mundo ainda está
cm ordem" — livre —
10,30 horas.

— INTERIOR
Campinas

ALVORADA — R. Regen-
te Feijó, 377 — "Um
dólar entre os dentes"

14 a. — às 19,30 e
21,30 horas.

BRASÍLIA - R. Rfirr?'-!
Leme, 37 — "Vida e glô-
ria de um canalha". 18
a. 15, 20 e 22 hs.

CARLOS G"Mi;S - Ru»
Campos Sales, 605 —
Fone: 9-1212 — "Vou,
vejo e disparo" — 10 a,
às 14,30, 20 e 22 horas.

JEQUITIBA — R. Anchle
ta _ "Caminhando sob
a chuva da primavera"

desde 14 horns.
OURO VERDE - Av. Ccn-

ceicão. :'5!l - Fone
9-4643 — "Copa 70". 14,30

20 e 22 horas.
REAL - R. O. Pedro -

Fone. 9-4643 - F(:stl-
vai de filmes eróticos —
18 anos — k' 18 horas.

REGENTE - R. KegPilt»
Feijó, l.r,05 - "Ifí -
"Errado pra cachorro"

livre — desde 14 h.
SAO JOSÉ - L''J Paula

Souzi, OT2 Ffii"!
9-6997 — "Movidos pelo
ódio". 18 tt. 20,15 lis.

WISDSOR — Rua údieral
Osório, 931 — Fone:
2-7323 — "O louco dese-
jo" — 18 a. — desde 14
horas.

Guarulhos
S. FRANCISCO - R. Te-

resa Cristina, 36 — "Se
meu dólar falasse'' —
livre.

IlU
MARROCOS - R. Pm"a

Souza, 703 - "Um ma-
rido de reserva" — 11
anos - ás 19,15 e 21,15
horas.

SABARA - Pv. *-rtire
Miguel. 94 — "Os slcl-
lianos" — 14 a — às 20
horas.

VERD1 SALTO - R. José
Galvão, 104 — "Deus os
ma, eu cs mato" — 10
anos — às 19.30 h.

Jundiai
ALVORADA -• hua TlOÍ.

Joaquim Ladeira, 112 —
Fone: 2903 - "As »v*ti.
turas de Mary R:ied" —
llvie — W h-ir.is.

IPIRANGA - Rua Barão
de Jundiai. 806 — Fone:
4304 - "Fortaleza do
Inferno" - 14 R. -- 18
• 21 heras.

MARABÁ — Rua do no-
sárlo, 311 — Fone: 23Í2

"Mash" — 13 a. —
às 14, 19 e 21 horas.

POLITEAMA — Rua Ba-
vão de Jundiai, 182 -
Fone: 5012 — "Alfredo,
o grande1' — 14 a. —
às 14, 19 e 21 hora».

REPÚBLICA — Rua Ge-
neral Carneiro, 106 —
Fone: 5012 — "O yan-
kee" — 14 a. — 20 hn-
r.is.

VITÓRIA — Rua Nela Pe-
trone, 89 — "Um con-
vldado bem trapalhão"

10 a. — 20 horas.

Osasco
ESTORIL — Estrada de Itu

"Sc o meu Fusca fa-
lasse" — livre — desde
13 horas.

GLAMOUR - R. S. João
Batista, 50 — "Masnlfi-
co estrangeiro" - "O ba-
cana do volante" —
10 a. às 14,30 h

Santo André
ART — Rua Ester, 369 -

Fone- 44-1900 — "Aero-
porto" — 10 anos.

CARLOS GOMES - Rua
Senador Flnqucr. 110 —
Fone: 44-4110 — "Se meu
dólnr falasse". Livre.

ROXI - Run Inglaterra. 7
Fone: 44-4110 — "Ma-

trlmônio perfeito".
TAMOIO - R. Cel. Sca-

bra, 251 — "A garota
genial" — 14 a. — as
20 horas.

TANGARA - R. Cel. OU-
veira Lima, 54 — "A
raposa do Sinal" — 14
anos — às 20.15 h.

São Bernardo
S. BERNARDO — R. Ma-

rechal Deodoro, 1.229 —
"O pistoleiro de Ave
Maria" — "A mnnsfio
dos desaparecidos" —
10 a. — desde 14 h.

São Caetano do Sul
DOM JOSt — R. Anto-

nleta. 33 — "Um dólar
entre os dentes" —
"Duelo dos homens sem
lei" — 13.30 horas.

LIDO — R. Manoel Coe-
lho. 506 - Fone 42-2189
- "Um dia cm duas vi-
dai" — 14 a. — às 19 e
21 horas.

MAX — Av. Conde Fran-
cisco Matarazzo —
"Psicose do modo'* —
"O arcanjo" — 18 a. —
às 19,30 hroas.

PLANALTO — Vila Bar-
colona — fone: 42-1391

"Aeroporto" — 10
anos.

S. CAETANO — Rua Car-
los de Campos, 401 —
"Um coit para os filhos
do demônio" — "Aven-
turclro de Marrocos" —
10 a. — às 19,30 horas,

RARABA — Rua do Ro-
sárlo, 311 — Fone: 2332

"Os herdeiros.' — 14
anos - às 19 e 21 horas.

VITÓRIA — Run Baraldi,
£31 — fone: 42-1698 —
"Se meu dólar falasse"
_ livre.

PRIMAX — Rua Amazo-
nas, 1092 — Fone 42-2831"Adiòs Gringo" —
"Nascidos para perder"
14 a. — 19.30 horas.

São Carlos
AVENIDA — Av. S. Car-

los, 1.260 — fone: 2617
"A volta ao mundo

rm 60 dias" -- às 18.30,
2o e 21 horas

JÓIA — Av. Salum, 711
Fone: 44-1930 — "Gran-
do TOubo do banco" —
às 19,45 horas.

Moji das Cruzes
AVENIDA - Av. Vol. PI-

nheiro Frnnco. 560 —
"Romeu e Julleta". 10 a.
20,15 horas.

ODEON - Praça Oswaldo
Cruz — Fone 2372 —
"África eterna" — 10 a.

às 20,15 hroas.
PARQUE — Rua Dr. RI-

cardo Vilela. 433 -
"O homem mais engra-
çado do mundo". LI-
vre. 20,15 horas.

URUPEMA - Praça D.
Flrmina Santana — Fo-

ne: 2-373 — "Filmes Ja-
poneses". 13 e 20 horas.

Santos
BRASÍLIA - Av Pedro

Lessa, 487 — "O lagos
dos cisnes" — às 14,30
e 20,30 horas.

CARLOS GOMES - Rua
Lucas Fortunato. 89 —
"Um qulxotc sem man-
•ha". 20 c 22 horas.

CAIÇARA - Av Conse-
lheiro Nébias, 849 -

' Os girassóis dn Rússia"
— 14 a. — desde 14 h.

COLISEU - Rua Amador
Bueno, 237 — "Quando-os
brutos se defrontam",. 18
a. 15, 20 e 22 horas.

GONZAGA - Av. Afia
Costa, 544 — Foníjs
4-3998 — "Pais quadra*
dos, filhos avançados'.'!
Desde 14 horas, . ».*

GLÓRIA - Av. Vicente
de Carvalho, 10 '-*
"Submarino X-l". 10 à".
15, 20 c 22 horas. >*

GUARANI - Praça dos
Andradas, 100 — "Mil»
lher leviana" — "O»
amantes de Lady Hamll-
ton" — £1 a. — desde
12 horas

INDAIA — Av. Ana Cos-
ta, 129 — "O fintastnâ
do Barga Negra" — M-
vre — desde 14 horas. .

INDEPENDÊNCIA — Av.
Ana Costa. 44.1 — "As
coisas da vida" — 14 a.

às 14.30, 10,30, 20 e
22 horas. >

IPOUANGA - Av. Ana
Costa. 469 — "Corruptos
c sanguinários" — 14 ,á:

14.30, 20 e 22 hoíás*
ITAJUBA - Av. Prcsl-

dente Wilson. 1.955- J*.."R. C. c o diamante cqV
de rosa". Livre. 15, 20 %
22 horas. ' - ,'.

OURO VERDE — R. Cari
valnho de Mendonça! 395

"Maldito dia de fdfeo".
14 a. 20 c 22 hs. ." „
ROXY 

'- 
Av. Ann Costa.

433 — "Bob, Carol, Tcd
e Alice". 18 a. DesdV
14 horas. ' ¦ -

SAO JOSÉ - Rua Cami.
pos Melo, 179 — "O' sá-'
dico de nlma negra". 18-
a. 20 e 22 horas. " .:'

PRAIA PALACE — Av>
Ann Costa. 410 — Fône":'i
4-9797 — "7 homens d*1
prata e 2 de ouro". Vos»"
pcrnl. "Acossado", à rjcrf-
le. 18 anos. .', •",

São Vicente '••'
JANGADA - Rua Marti-*,

tim Afonso. 431 — "Se
meu fusca falasse", tl-
vre. 15, 20 e 22 horas:

PETROPOLIS — Av. An-
tonlo Emerlch, 663 —
"A outra face da cora-
gem". 14 a. 19,45 e 21,45
horas.

SU) JORGE — Rtin Frei
Gaspar. 2228 — "A mu-
lher sem nome". 18 a.
20,30 horas.
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Em Guarulhos, este
intrincado caso. As-
saltantes raptaram o
comerciante Naka-
mura, figura popular
no município. No es-
clarecimento da ocor-
rencia, verdadeiro de-
safio aos "sherlocks"

estão empenhados os
agentes da equipe 1
da delegacia local,
chefiados pelo dele-
gado Luís Carlos
Ferreira.

A 

EQUIPE do delegado Luiz Carlos Ferreira,
de Guarulhos, localizou ontem, cm Itaque-
ra, o Dodge Dart verde, no qual foi rapta-
do o comerciante Nokichi Nakamura, de
43 anos, casado. Nokichi, há 15 anos es-
tabelecido com tinturaria na avenida Gua-
rulhos, 1.797, foi levado por quatro homens

que o pegaram na rua Cavadas, bairro de Itapegica, sá-
liado de manhã. De acordo com o relato de testemunhas,
c tinturciro. recolhia roupas para lavagem em seu esta-
belecimento. Guiava o Dodge Dart verde, quando dele
sc acercaram os ocupantes dc uma perua Kombi. Dos
quatro que viajavam na Kombi, três desceram e quise-
ram obrigar Nokichi a entregar-lhes o Dodge. Nessa
hora, o tintureiro gritou por socorro. Então, os bandi-
dos se desesperaram. Um deles fêz fogo na direção do
comerciante, não sabendo as testemunhas se chegou a
ser acertado. Ato contínuo, os recém-chegados tomaram
assento no carro dc Nokichi c bateram cm retirada.

—oOo—

Entrando em ação, a equipe "1" da Delegacia de
Guarulhos tomou depoimento dc várias testemunhas,
uma das quais descreveu o homem que parecia ser lider
do grupo como sendo pardo, alto e magro, de cavanha-
que. Esse homem, na hora da confusão, deixou cair um
par de óculos esporte. O seu companheiro foi descrito
como sendo branco, estatura mediana, que chamava a-
lenção pela camisa amarela berrante que usava.

—oOo—

No decurso das investigações, a Polícia tomou de-
poimento também da esposa e filho de Nokichi, Kioko
o Feoshi Nakamura, êste último de 13 anos. Essas pes-soas, como outras da família que foram ouvidas pelo dc-
legacio Luiz Carlos Fir-rira, nada acrescentaram ao ca-

Com reserva, os policiais investigam a informação
de que Nokichi, na hora do rapto eslava conduzindo 800
cruzeiros em seu carro. A Policia entende que, tendo
iniciado as atividades apenas momentos antes de se de-
frontar com os ladrões, êle não poderia estar carregando
tanto dinheiro.

Também com reserva, a equipe do delegado Luiz
Carlos Ferreira estuda o informe, segundo o qual o su-
jeito de cór parda, que deixou cair os óculos é o mesmo
que, dias antes, fora dado como companheiro insepará-
vel de Francisco dc Assis Lourenço Sales, o temível As-
sis, responsável por dez casos de homicídios e dezenas
de assaltos. A ser verdadeira essa informação, Assis es-
taria ligado a essa nova ação delituosa.

Muito estimado e conhecido em Guarulhos, o comerciante
Nokichi Nakamura foi raptado por quatro assaltantes
que ocupavam uma "perua" Kombi. Seu carro, sujo tle sangue
e apresentando quatro perfurações a bala no assento,
dinteiro, foi achado na pedreira, em Itaquera.
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Nesta lavanderia,
o nipônico raptado
trabalhava há quinze
anos. Na manhã de
sábado saiu para cor-
rer a freguesia e de-
parou com os quatro
assaltantes. Gritan-
do por socorro, No-
kichi provocou a ira
dos ladrões que lhe
desfecharam 4 tiros.
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URGENTE - No momento em que encerra*w,w'-^'»- - iw momenTO em queeiiv»--
os trabalhos desta edição, o policial Firm'»
de Guarulhos, acabava de receber in^jPS
de que à margem esquerda da rodovia Düt '
próximo à fábrica Toddy, tinha sido encon
o cadáver de um japonê s, acreditanao-se
de Nokichi Nakamura. Incontinenti, pflj" #Nakamura foram chamados ao local fl}' f
fazer o reconhecimento oficial. De outra v
foram intensificadas as diligências para
identificação dos assassl nos.
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MBAIXADOR AMEAÇADO DEIXA O URDGUAI
Conheça Valéria
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WILSINHO GANHA O
TÍTULO E UM FILHO

Ninguém mais duvido da vitória de
Wilsinho neste Grande Prêmio Cida-
de de São Paulo. Ontem em interla-
gos êle ganhou as duas baterias na
segunda prova e se domingo ficar
entre os seis primeiros será o cam-
peão. Tem oito pontos de vantagem
sóbre o segundo colocado. O austra-
liano David Walker foi o que mais

apertou o nosso representante. Wilsi-
nho deve passar agora para a Fórmu-
Ia Um onde apenas um outro brasi-
leiro está: seu mano Emerson. Para
o caçula dos Fitipaldi, contudo, on-
tem foi um dia muito alegre. Além da
vitória na pista de Interlagos, êle ga-
nhou um belo presente: sua esposa
deu à luz uma criança.

Fundador do» Diários Ak.uci.do*. ASSIS CIIATEAUBBIANU

Diaiio da Noite
Diretor: EDMUNDO HONtBIBO

XLV S. Paulo, 2.'-felra, 18 de janeiro de 1971 N.» 1Í.84S
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imuito orgulho de sua côr> a mulMa Valéria vai'
muita pressa, despontando no cinema e no tea-

No cinema, já a vimos em "A .Margem", "Ò
aceiro sanguinário" e agora "Mulher 

pecado","!Jio Eccio, Com a "Brasiliana" 
já viajou, por

j poises; em março pretende excursidnar nova-
je. Os paulistas querem-na como candidata ao
nado Carnaval. (Página 10)
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5es seinJ, 2üe 0s cos^reiros permitam que suas
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'tv foto?rQfadas antes de seu lançnmen-
l°soconÍn,rep0rteres Dorival Sellbach e Silvio
Omr,7 f,uro' ™st™-° cinco mode-
fogem fn 

°dov'1 P0™ ° P^imo inverno. A
'"do os L^T9UÍda na Twi9 Modas, que está
leiro. (Págjf fjj 

'néditos do famoso criador

Agora, nem os próprios vigilantes noturnos esca-
pam à sanha dos bandidos. Vários deles foram ai-
vejados a tiros, em pontos diferentes da Zona Sul.
Inácio Paulo da Silva, baleado à curta distância,
teve morte imediata. Os ladrões assassinos usam
um Opala amarelo. Aproximam-se dos guardas e
atiram dispostos a matar. Algumas vítimas esca-
param por milagre. Outras, feridas, foram hospi-
talizadas. Essa quadrilha, integrada por seis mar-
ginals, rouba o dinheiro e a arma dos vigilantes
que atacam. Inácio Paulo da Silva, assassinado
na rua Venceslau Flexa, costumava ter no bolso
uma oração em que invocava S. Jorge para livrá-lo
do mal. Exatamente nesse dia, esquecera a oração
em casa. (última página)

0 EMBAIXADOR DIZ
COMO FOI A PRISÃO

Mais de uma centena de
repórteres — inclusive
correspondentes interna-
cionais de jornais, rádio
e televisão — foram re-
cebidos, às 18,20 horas
do ontem, pelo embaixa-
dor Giovanni Enrico Bu-
cher em sua residência,
no seu primeiro contato
com a Imprensa, após
quarenta dias de seu se-
questro. Por determina-
ção própria, o diplomata
não respondeu a nenhu-
ma pergunta, lendo para
os jornalistas uma decla-
ração de três laudas,
contando como foi a
ação do seqüestro, os
dias que passou preso
em um pequeno cômodo
e a sua libertação. No
final, falou sobre seu

.horóscopo — êle é de
Carneiro, nascido em
abril — que previa con-
trarièdades para o dia
do seqüestro. Página 6.
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Seqüestro
terminou
em morte

Tudo começou sábado,
pela manhã, quando dois
bandidos seqüestraram
o japonês Kokichi Ká-
kamura, tintureiro mui-
to conhecido em Gua'-
rulhos. Êle entregava
roupas com seu Dodge
Dart, foi cercado pelosladrões e ameaçado. Era
assalto. Um deles to-
mou a direção do carro
e Kokichi, colocado nò
banco de trás, não pôdereagir. Quando o veícú-
lo passou alguns quar-teirões adiante, uma
pessoa ouviu disparos
em seu interior. Os Ia..
drõe3 mataram o tintu-
reiro com quatro tiros e
atiraram o cadáver num
matagal. O carro, aban-
donado, tinha manchas
de sangue. Agora, foi
encontrado o cadáver.
(Página 8)H
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Ray Charles,
de novo, no 4

O sucesso foi tão grande que até hoje estão chegan-
do pedidos para a nova apresentação de Ray Charles,
do conjunto de cantoras "The Realets" e de uma
orquestra de vinte e oito figuras. Por isso, a Televi-
são Tupi vai reprisar, a partir das 22h30m, esse seu
show de São Paulo, feito no Teatro Tupi-Brigadeiro.
Antes dele, o 4 vai continuar a mostrar suas novelas
— "Meu Pé de Laranja Lima", "Simplesmente Ma-
ria" e "A Selvagem" — e um outro show: a série de
concursos e de variedades apresentada todas as se-
gundas-feiras às 20h30m por J. Silvestre.
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MEDICI PRESTIGIA MINISTÉRIO
(Págin. 2)
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DESIDRATAÇÃO: PEQUENA

FOLGA NOS HOSPITAIS
•?"¦ A ligeira queda dev temperatura contribuiu

para uma ligeira rnelho-
ria da situação, no que
diz respeito à incidência

. da desidratação. Na ma-
nha de hoje, a Santa Ca-
sa. por exemplo, apre-

i sentava uma certa folga
cm suas enfermarias,

: com menos crianças. Sa-
bado, por exemplo, não
havia um único leito va-

J go na Santa Casa. Du-
: rante o dia de ontem, do-

-¦¦ mingo, também o movi-
mento íol intenso, cain-
do à noite. Nos demais

hospitais, o movimento
também íoi intenso, ten-
do o Cândido Fontoura
atendido mais de 300 ca-
sos sábado c domingo.

No Hospital Menino
de Jesus o movimento
íoi igualmente grande.

Nos quatro hospitais
da Prefeitura, enfermo-
rias também ficaram lo-
tadas. Em São Miguel
Paulista, muitas crian-
ças foram atacadas e o
hospital local ficou
cheio.

De um modo geral, a
situação está bem con-

trolada pela Secretaria
da Saúde. Prof. Leser
mantém contatos perma-
r.cntes com o seu grupo
de trabalho, inteirando-
se da situação e toman-
do todas as providências.
O atendimento vem-se
processando com toda a
regularidade. A Secreta-
ria continua recomen-
dando aos pais e respon-
sáveis: ao primeiro sinal
de diarréia e vômito,
suspenda a alimentação
toda da criança e leve-a
ao posto hidratador mais
próximo.

< SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
-17 A 25 DE JANEIRO-

ENTREGA
DE NOVAS

OBRAS PUBLICAS
MARCA AS

COMEMORAÇÕES
EM SÃO PAULO

SOLENIDADES DE HOJE, DIA 18
HORÁRIO OBRA

8 horas Pavimentação:
Ruas Bernardino
Oalvia e João
Carlos Fortim
Ruas Armênia,
Progressista e
Travessa Faustina
Rua Antônio de
Magalhães
Rua da Paciência
Rua Maria Tereza

10' horas Escola Municipal
"IBRAHIM NOBRE"

17 horas Mercado de
Vila Formosa

19 horas Iluminação Pública:
Ruas Florinéa e
Antônio Lourenço
Praça Rodrigo
Chassim
Ruas Cel. Arbues

e Caurama

LOCAL

JARDIM TREMEMBÉ

VILA ESTER

VILA GUILHERME

VILA GUSTAVO

PARQUE RODRIGUES ALVES

Rua 5, n." 7, próximo
àAv.JoaquimSeabra
PINHEIROS
Pça. das Canárias
esq. R. Tirana
VILA FORMOSA

ÁGUA FRIA

JARDIM
S. PAULO

VILA SANTANA
•Rua Barra Mansa e

Praça Maciel Bayão JARDIM FRANÇA
Rua Tome Portes VILA DOM PEDRO

•Ruas Lair, Antônio VILA
Pestana e Albertina ALBERTINA
Rua Casa da Pedra PARQUE CASA DA PEDRA

SOLENIDADES DE AMANHÃ, DIA 19
HORÁRIO OBRA LOCAL
8 horas Pavimentação:

•Rua Santo Higino VILA PRUDENTE
•Rua José Vieira JARDIM COLORADO
•Rua Augusto Galvão

Vaz Cerquinho
•Rua Hilda
• Rua Bernarda

Paulista

VILA ORATÓRIO

VILA OLINDA

VILA PAULINA
•Rua Ernesto Juliano V.STA.CLARA
•Rua Cel.Alcio Souto J.HADAD
•Rua Monteiro Lobato V.ANTONIETA

J. Catanduva10 horas «Escola Municipal
. CELPAUMÉRCIO

REZENDE
20 horas Iluminação Pública:

•Praça Rafael
Sampaio Vidal

Campo Limpo
ST0. AMARO

próx. Igreja de
VILA FORMOSA

•Ruas Envangelina e VILA NOVA
Zélia Ramos Costa MANCHESTER

Rua Lutécia V. SANTA ISABEL
•Rua José da Costa VILA DOMITILA
•Rua Dentista Barreto JARDIM FERNANDES
•Rua Monte Serrat V. GOMES CARDIM
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO HE SJU) RSDLO
25 de janeiro de 1971
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MINISTÉRIO
NÃO SERÁ

MODIFICADO
RIO 18 (Sucursal) — Nenhum dos atuais mi-

nistros será substituído pelo presidente da Republi-
ca secundo revelou uma personalidade do oover-
no O general Mediei, no curso de conversa intor-
mal com amigos, na granja do Riacho Fundo, na
semana passada, fez o elogio de todos os seus au-
xiliares diretos, dizendo que, entre eles, ''nenhum e
mais do que outro o não existem vedetas no JUinis-

Embora, na conversa, não tivesse havido ruífc-
rencia a boatos insistentes sobre a substituição dos
ministros do Interior, (coronel Costa Cavalcanti);
do Trabalho, (sr. Júlio Barata), Saúde, (sr. Rocha
Lagoa) e Agricultura, (»r. Cirne Lima), o comen-
tário do presidente Mediei foi interpretado como
resposta aos rumores que não lhe seriam estranhos.

Bucher: viagem de volf
RIO, 18 (Meridional) — O embato-

dor Giôvanni Enrico Bucher inicia hoje

s„p viagem dc volta à Suíça. E nao mais

Feller ciuc veio de Berna para dirigir a

embaixada durante o'seu seqüestro, o.sr.
Giôvanni Enrico Bucher seguira paia
Brasília Vai apresentar agradecimentos
ao chanceler Mário Gibson pelas provi-
dêirfás do governo brasileiro para o seu

isgatò. Talvez seja recebido também
pele presidente da Repqblica.

De Brasília, os dois embaixadores se-

guirão por um avião de carreira direta-

mente para a Suiça O sr Girico Bucher entrará imediaffl1
férias. Devera ser designada
outro país. O sr. Max FcllVr^
seu posto em Luxemburgo m*&
baixador da Suiça. ' "Ni

As informações dizem mpraxe, de transferência de emi?que seja seqüestrado 0 sr Gio '
rico Bucher eslava mesmo cim*s permanência nJftanto do mnJrJ
seu tempo de ,
Era representante „o governo sBrasil já há vários anos'.

(Outras noticias na 6.a

Aumento dos ESCOLAS PARTiCUm

servidores TEMEM A REF0R||

federais

VIAGENS DE AVIÃO

JÁ MAIS CARAS
RIO, 18 (Meridional) — Quem adquiriu passagem aérea

até sábado último não está pagando a majoração de dez por
cento ..oncecüda sobre os preços das tarifas aéreas O au-
mento entrou em vigor naquele dia e funcionários das çm-
presas de aviação informaram que não houve qualquer retra-
ção na compra. As passagens adquiridas até sábado, pelo
preço antigo, têm validade para trinta dias.

O reajustamento foi concedido pelo Conselho Interrni-
nisíerial de Preços c as novas tarifas passaram a ser as se-
euintes, figurando o Rio de Janeiro como base: São Luis,
CrS 052,02: Manaus. CrS 754,30; Fortaleza, CrS. 684,06; Be-
'em, CrS 868,80; Natal CrS 591,58; João Pessoa, CrS 57n,08;
Recife CrS &22,33; Maoció. Cr$ 476,05: Aracaju. CrS 4.i '.19;

Cuiabá, Cr$ 400,64; Goiânia, CrS 329,56: Porto Alegre CrS
346 61- Brasília. CrS 260.00; Salvador CrS 359,48: Florianó-
polis, CrS 222,75: Curitiba'; CrS 178,42: Vitória. CrS 121,55;
Belo Horizonte, Cr$ 110,00 e São Paulo, Cr$ 105,00.

A vigência do aumento do
funcionalismo público da
União não começará dia l.o
de fevereiro próximo. A ta-
bela que antecedeu a atual-
mente em vigor teve valida-
d.e de 13 meses: de janeiro
de 69 a fevereiro de 70. cri-
lério adotado pelo próprio
governo. O novo aumento
do funcionalismo só passaria
a vigorar treze meses após o
início do atual, portanto em
março. Informa-se ainda que
o prazo poderá ser dilatado
para 4 meses, considerando-
se haver sido reduzido em
1970, segundo os índices ofi-
ciais, a taxa de inflação, Os
estudos sobre o aumento cn-
traram em fase final.

RECIFE, 18 (Meridio-
nal) —Embora necessária,
a reforma do ensino fun-
damental, tal como foi
proposta, poderá criar sé-
rias dificuldades às esco-
ias particulares brasileiras,
segundo conclusões dc
educadores reunidos no
Recife para o XII Con-
gresso Nacional de Esta-
bclecimentos Particulares
de Ensino. Aprovaram o
anteprojeto na íntegra,
mas mostraram certo te-
mor, que transparecia em
algumas proposições, como
a necessidade urgente de
integração governo-escola
particular para "solucio-
nar o problema de absor-
ção de todo o contingente
escolar dos próximos
anos".

Essa foi realmente a
maior preocupação dos

TÉCNICOS NO SECRETARIADO DA GB

lm£ fü m^k. wk- ^m\

RIO, 18 (Sucursal) — O
governador eleito da Gua-
nabara, sr. Chagas Freitas,
antes de partir para os
EUA, desmentiu a noti-
<ia dc que já teria consti-
tuido o seu secretariado,
admitindo, porém, o estu-
do cie alguns nomes para
integrá-lo.

A única cmsu certa no
•;aso é que o futuro qua-
dro cie 'iciminiícradores se-
rá feito á base de, técni-
cos, cr.tando afastada, as-
sim, a piuücipação de par-
lamcnràres.

Os assessores do futu-
ro governador, por sua vez,
acrescentaram que as con-
versaçSes para a forma-
ção do Secretariado estão
bem adiantadas, devendo
ser concluídas tão logo o
sr. Chagas Freitas re-
gresse do Exterior. Revê-
laram também que, por
toda a segunda quinzena
cio mês vindouro, será co-

nhecida oficialmente a
constituição do corpo de
auxiliarei cm novo gover-
nador. Há possibilidade,
inclusive, de o sr. Chagas
Freitas convocar a im-
prensa para o dia 15 de
fevereiro, um mês antes
de sua posse, com a fina-
lidade de fixar as linhas
básicas de sua administra-
ção e anunciar o secreta-
nado.

NOMES CERTOS

Apesar do sigilo com quo
vêm sendo feitas as con-
«ultas, sabe-se, pelo me-
nos, que três dos consulta-
dos já tiveram seus no-
mes confirmados. São ôles-
o desembargador Darci Lo-
pes\ Ribeiro, o procurador
Benedito de Barros e o j
jornalista Marcial Dias
Pequeno, respectivamen-
te para as Secretarias de
Justiça e dc Administra-

ção e para a chefia da Ca-
sa Civil, além do advoga-
do Miguel Lins, já convi-
dado (c aceitou) para a
presidência do BEG.

O economista Francisco
de Melo Franco, do Minis-
tério do Planejamento,
convidado para a Secreta-
ria de Governo, ainda não
se decidiu. Já cm relação
ao si\ Heitor Shillcr, atual
diretor do Departamento
de Imposto Sobre Serviços
e que estaria sendo cogi-
tado para a Secretaria de
Finanças, há uma forte
reação de setores ligados à
política fazendária do Es-
tado. Outros nomes tam-
bém em foco são os dos
sr. Clovis Paulo da Rocha,

; Otávio Gouveia de Bulhões
. e .Almir Tavares, respecti •
vãmente, para a Procura-
doria-Geral, Coordenação
Econômica e Secretaria dc
Serviços Públicos.

1.200 congressistas')
dos_os Estados-j
cceão do Acre e;Santo — reunidos'
11 '»a semana no?das Damas Cristãs jses de Minas à
Estrutura Econoi

nanceira da Escola!loira" _ c da cie— "A Escola de S>Grau"- (oram tf
detiveram mais <
problema.

Ambas adiavam;
politica do ensinop
zada pelo governo ji."-•estímulo ou qua«r.;sideração pelo D3k:
vanté ria escola páSbrasileira no quadraisino nacional''
ria de grar.de impor
sua união às escola'
cas, "pois absortt
contingente qU;custear seus este
menta a possiblliá
atendimento govsstal aos carentes ci:
sos".

TRÀNSI1
NOVAS

Poltrona I

0 Sádico Selvagem
c/ ELI WALLACH

ROBERT KEITH
WARNER ANDERSON

Hoje, às 23:40 ti.
tr tupi canal L\

m

MISSÃO FRANCESA
VISITA O BRASIL

RIO, 19 (Meridional* — A
convite dos ministros Delfim
Noto e Pratinl de Moraes,
para ver de perto o progra-
ma siderúrgico brasileiro, re-
centemente anunciado pelo
presidente da República, cs-
tá sendo esperada hoje nes-
ta capital uma missão fran-
cesa composta de técnicos,
empresários e banqueiros.

Do programa da missão,
que ficará no Brasil até o
próximo dia 31, quando re-
tornará à França, consta um
roteiro de visitas à.s maiores
siderurgicas brasileiras. De-
pois dos primeiros contatos,
amanhã, com representantes
de várias siderurgicas, a mis-
são visitará no dia vinte a

Cia. Siderúrgica Nacional,
em Volta Redonda. Depois
irá a Taubaté; a seguir visi-
tara a COSIPA, em São Pau-
lo, e nos dias 25 e 26 a
USIM1NAS, a Belgo Mineira
e a COSIPA em Piassague-
ra. Dia 29 a missão encerra
seu período de contatos no
Brasil, com visitas ministe-
riais ao BNDE, no Rio.

A missão é presidida pelo
sr. Alexandre Sorino, dire-
tor-vice-presidente da Creu-
sot-Loire, é composta de em-
presários e técnicos daquela
empresa, da SECIM, Fives
Lille Cail, Jeumont Schnei-
der e do Banque de IVUnion
Europenne Industrialle et Fi-
nanciere.
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hoje na Tupi tem "0 VITÓRIA!"

parece errado mas esiá cerio!#

VT PALMEIRAS x VITORIA DE SETÚBAL 23,00 h
com

Walter Abrohão
Ely Coimbra

Gerdy Gomes SAO PAULO ¦ RIO

ft^rWy Walter Abrohão L#^uU
JHr^lr Ely Coimbro IV ¦UCM
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Presente de
WHISKY DRURVS

em colaboração corr> o
DIÁRIO DA NOITE

PLACí
RIO, 18 (MerldÚ

Vinte e quatro nova
.serão testadas peloO
Nacional dc Transiu
rão possíveis mwiliíç
que sejam deitei
aprovadas e legalize
decreto presidencial.!
cia faz parte do prof
reformulação da s:
gráfica de transito a
País.

A aprovação das i
cas deverá ocorrer ájl
lização do XI Ce%i
Americano de Estraií
dagem, para contl;
aníilise dos novo: s
transito contidos h
Interamcricano de 3
r;ão.

DETRAN CONTRA

A inovação vera SB
batido pelo diretora
lamento dc Transia,
daníc Celso FranflU
ílclera inviável a cri
certos tipos de pl«S
desconhecer se os V

bolos foram desçais!
técnicos cm slr.alto!
cn ou de comunicai
Mas reitera sua op:
que " todos sáo falha
dleaçócs neles contida
vés de orientar, ÍE-

Para o comanda
Franco, a nova siri
locará os motoris
ccls problemas.

SOLUÇi
PAClFl

NATAL, 18 *
_ Ficou adiada p"'
a reunião do .
Cortes Pereira W.
tados, para uma m
cifica cm ton» A
do novo preside:.*'
lativo Estadual.

Dois comei i>|
surgem como ca»;

ra de Souza e W>
le, o primeiro '¦"
uma sobrinha o;,
Pereira o offe,
po do senador u->
riz,
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S RUMOS PARA OS GOVERNADORES
RI0 18 (Sucursal) —O discurso a

nronunciado pelo presidente Mediei

Londrina (Paraná), durante reunião

os atuais c futuros governadores

Estados da região Centro-Sul, no

.U dia 25, por ocasião da inau-

â0 da usina hidrelétrica de Xa-

,es é considerado da maior impor-

cia' política e econômica, princi-

mente porque anunciará as dire-

e5 para a colaboração das regiões

js desenvolvidas com as áreas sub-

^volvidas do País.

Da reunião vão participar os

Abreu Sodrc e Laudo Natel (São
j0j Israel Pinheiro e Rondon Pa-

' 
Minas), Pedro Pedrossian e

t Frageü (Mato Grosso), Paulo Pi-

ítel e Haroldo Lcon Perez (Para-

Perocçhi Barcelos e Euclides Tri-
.(Ri0 Grande do Sul) e Ivo Silveira

U(Jnibo Sales (Santa Catarina).

ME|R0 ENCONTRO
Segundo fontes da ARENA liga-

a alguns dos novos governadores,
residente Mediei, em seu discurso,

estabelecer as linhas gerais para

ção dos Estados, que terão de se

ajustar ao esquema da Presidência da
República e elaborar projetos regio-
nais com objetivos e métodos seme-
lhantes aos traçados para o País pelo
Governo Federal.

Entre os objetivos figuram a
aceleração do desenvolvimento das
regiões mais pobres e mais desprote-
gidas, como o Nordeste e o Brasil
Central, e a elevação do nivel de ren-
da da população, mediante a am-
pliação do mercado de trabalho e das
oportunidades de progresso indivi-
dual. Como métodos, o Governo Fe-
deral estabeleceu a utilização rocio-
nal dos recursos financeiros e mate-
riais, de modo a evitar o desperdício
e a multiplicidade de órgãos agindo
numa mesma área de interesse social
e econômico.

Embora sem confirmação, os
mesmos informantes disseram ser
provável que o presidente Mediei,
antes de 15 de março, reuna, numa
cidade do Nordeste, os governadores
da região, para anunciar linhas traça-
das pelo Governo Federal para os
Executivos nordestinos.

rney: tempos
13 (Sucursal) — Pa-

j à imprensa, no Rio, o
lor José Sarnel afirmou
js políticos estão obriga-
Jazer um verdadeiro ato
intrição, a íi'» de exami-
todo o quadro politico

liai e brasileiro,
íscentou que os homens
cos não poderão contl-

ersos em qiiestiúncülas
, e sim se interessar

jm fenômeno que nossa
açáo experimenta num
ide espanto e fascínio: a
ucáo científica e tccnoló-
tema que o.s obriga tio

o sério dos mais diversos
itos.
«•governador do Mura-

disse que nunca preço-
o abandono pelos politi-

Inws

cos de suas preocupações com
o fato eminentemente politico,
até porque se trata dc uma
preocupação inerente ao exer-
cício da atividade politica.
Simplesmente advertiu para
a necessidade de so estudar os
problemas nacionais estabele-
cendo causa e efeito em suas
implicações.

Reconhece que os proble-
mas políticos são parte fun-
damcntal désse trabalho, pois
sem aqueles Instrumentos não
se poderá pôr em execução o
verdadeiro projeto de desen-
volvimento nacional, abran-
gendo os mais diversos e com-
plexos problemas. No entan-
to, paralelamente, tem as li-
deranças a obrigação de cs-
tudar a problemática brasi-

leira, no fundo da qual se
acha a verdadeira razão das
crises no pais.

Além do mais, lembra que
todos os problemas impor-
tantes do Brasil, que interes-
sam ã sua sociedade, apre-
sentam uma angulação neces-
sàrlamente política, a qual
são os políticos obrigados a
destacar.
BOM SENSO E LUCIDEZ

Essa preocupação elevaria o
debate politico nacional e si-
tuarla os políticos ra sua ver-
dadelra posição, dc homens
preocupados com os destinos
da sociedade."Politica — lembra o nx-go-
vernador, invocando Aristóte-
les — quer dizer bom senso,
lucidez para examinar as di-
versas questões que interes-
sam no futuro dos homens. O
político não é homem de quem
se possa exigir "uma traves-
sia de cego", sem o conheci-
mento dos problemas, dos
obstáculos que dificultam a
sua e a caminhada dos dc-
mais.

Acrescenta que foi por isso
mesmo que, recentemente,
preconizou o engajamento das
lideranças num projeto brasi-
leiro dc desenvolvimento, des-
tinado a colocar o Brasil no
centro de decisões do mundo
dos nossos dias. E isso, Icm-
bra êle, somente terá condi-
ções de se efetivar, se os poli-
ticos* assumirem uma atitude
diferente da atual, mudando
de mentalidade para ocom-
panhar a revolução científica
e tecnológica do mundo.

Assinala que todo o esforço
dos lideres políticos para se
engajar na meta do desenvol-
vimento global do Brasil não
poderá se concretizar sem a
conquista dos instrumentos
necessários. Estes se resumem
á palavra liberdade, em cujo
seio a sociedade se realizará,
estimulada para os grandes e

uanabara: Banqueiro
Mm esvaziamento

i>8 (Sucursal) — "Os
te e o movimento dos»s crescem, o numero deC! aumenta, as transa-
Sn Bolsa constituem um«Io pelo numero de¦Mes de títulos — «ó
fíos considerar isto umlamento as avessas" -

Pu o sr; Fernando Ma-'.Porielia, diretor-supe-
"lente d(, Banco Boa-s° £rr indagado sóbre o"o problema do esvazia-0 «onòmico da Guana-

al'f° se viaja para o• 
Janeiro, cm qualquer

l mana tem-se dl-
ft 

1= chegar á Qua-P»' porque as estradas'«Perlotadns, o oue
fe 14H l>« interesses

*•*• A não ser os res-. raros, cie „lto luxo,"r churrascaria, aos
l^.íomingos. eslá lo-não encontrando™w, tanto no olmo-"^ "o jantar

r5 cheio. Quem vai

oos supermercados, encon-
tra-os superlotados. E quem
vai às praias, nos dias quen-
tes, as vê absolutamente lo-
tatlas".

hlELHORES TERMINAIS
"A cidade do Rio de Janei-

ro — assinalou o sr. Fcman-
do Machado Portelia —
onde estão os terminais da
melhor estrada de ferro bra-
sileira e das melhores rodo-
Vias do Pais, um porto exce-
lente que tem como reserva
o porto de Niterói, ambos lo-
calizados em uma das maio-
res baias do mundo, com
tudo isso haverá algum mo-
tivo especial que faça com
que se despreze o Estado da
Guanabara? Não acredito".

RENOVAÇÃO
"E a demonstração —

ressaltou — ê o grande nu-
mero de novas construções
na Zona Norte — que ê o
que mais interessa à Guana-
bura. onde se localiza uma
população permanente. Mui-
ta gente não percorre senão
as ruas c avenidas princi-
pais. E' preciso uma visita

às ruas paralelas, e à Zona
Norte.

Madureira, por exemplo,
ils 9 horas da manhã, tem
maior movimento que as
ruas do Ouvidor e Gonçal-
ves Dias. às 4 horas da tar-
de. Há muita gente que não
sabe que o bairro Jabour
(em Senador Câmara), que
não tem 10 nnos dc existên-
cia, Já possui uma população
de 6 mil habitantes — obra
exclusiva de um homem:
Abrahão Jabour".

PROGRESSO

O sr. Fernando Machado
Portelia foi categórico:"Quando há esvnziamcn-
to, nada cresce. Por isso,
insistimos em que o carioca
pessimista percorra b Estado
da Guanabara. As ruas são
alargadas* abriram-se tu-
ncis, fizeram-se viadutos,
para atender ao aumento
extraordinário do numero de
veículos. Todavia, o tráfego
continua difícil. Se houvesse
esvaziamento, isto não ocor-
reria — o trafego estaria fa-

, cilitado. Os fatos demonstram
que há alguma contradição
no alegado esvaziamento".
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mudaram
audaciosos saltos em ' busca
do futuro.

A LIBERDADE
Dentro de um regime de

liberdade, no qual a
confiança seja uma marca
sempre presente, os brasilei-
ros se sentirão estimulados
para dar uma contribuição
real c desinteressada pelo
progresso do Brasil, segundo
o ex-governador maranhen-
se. Essa foi. aliás, a prin-
cipal razão de seu recente
pronunciamento, que não te-
ve objetivo dc ferir quem
quer qur> seja, mas sim o rie
diagnosticar uma situação
visível, advertindo seus com-
panheiros de classe para a
luta comum."A liberdade — adver-
tiu o sr. Josó Sarnel — não
pode ser outorgada, porque,
como todo bem humano, ela
é, isto sim, conquistada. E
como todo objetivo dos ho-
mens, essa conquista rccla-
ma sacrifícios inauditos, para
os quais todos nós devemos
nos preparar. Tais sacrifícios
consistirão na solução dos
problemas dc maior nmplitu-
do c fundamento ria socie-
dado brasileira. Não se dá
liberdade por decreto, mas
são as circunstâncias que a
alimentam, como prêmio ao
esforço de uma sociedade."
RUSSOS E AMERICANOS
Lembrou que os russos sur-

preenderam a humanidade
com o lançamento de Gagn-
rin no espaço, proeza do que,naturalmente, todos os ho-
mens se orgulharam. Bastou
um esíôrço maior da socie-
dade americana, dentro de
um regime de liberdade hu-
mana, para quo o.s Estados
Unidos superassem os soviê-
ticos.

E a chegada do homem à
Lua constituiu um dos maio-
res acontecimentos da Histó-
ria da humanidade. Parece
ao sr. José Sàrnei bastante
significativa a comparação
sobre a conquista da Lua, pa-
ra estabelecer um paralelo
entre dois sistemas: os ame-
ricanos chegaram através do
homem, os russos por um
robô."A liberdade permitiu que
os pés humanos pisassem a
Lua. Um regime totalitário
evitou o envio de um homem,
mandando uma máquina" as-
sinalou o ex-governador ma-
ranhense.

PROBLEMAS
BRASILEIROS

Tudo isso o sr. José Sarnel
destaca para ressaltar a ne-
cessidade dos políticos dc se
incorporarem na discussão
dos grandes problemas não só
brasileiros mas mundiais. A
revolução tecnológica o cien-
tífica não permitirá a exis-
tência da atitude beletrisla o
bacharelesca."Todos nós somos forçados
a estudar para não ficarmos
atrás, superados pelos acon-
tecimentos. Não podemos
deixar às gerações que virão
o legado da incapacidade,
mas o da suficiência, pelo
menos do esforço.

Por isos mesmo, êle pre-
conizá para os políticos bra-
sileiros o estudo das questões
que interessam à nossa so-
ciedade, para que deles todos
os brasileiros se sintam or-
gulhosos. Isso naturalmente
reclamará, paralelamente, "a
reconquista das liberdades,
pelas quais todos terão de
lutar: liberdade dc crítica, li-
berdade de imprensa, liber-
dado de opinião e de infor-
mação. O estudo da proble-
mática brasileira pelos poli-
ticos tornará muito mais con-
sequente a sua ação muito
mais respeitável e sincera",
segundo o sr. José Sarnei.

~%^mmÊ

PORTAS ABERTAS PARA A CALIBRAS
A Calibras Equipamentos para Rações Ltda., tradicional fabricante
de máquinas industriais para o setor agropecuário, encontra, ago-
ra, portas abertas no mercado externo. A primeira exportação da
Calibras foi para Phillips Veterinária S.A. do México. O referido
cliente adquiriu uma Prensa Granuladora de Farelos, um Resfria-
dor-Secador e um Triturador. Na foto, flagrante colhido quando
os equipamentos deixavam a indústria da Rua Pirassununga, 1211
(MOÓCA) com destino ao porto de embarque.

Se você pensaque o melhor
do peixe6 peixada,vocêestá frito!

Vai deixar dc investir, por exemplo, na indústria que mais rapidamente propor-ciona o retorno do seu capital. Não vai se aproveitar das vantagens do decreto
governamental que fixou em 200 milhas de largura o nosso mar territorial. Vai
ficar por fora de uma das atividades mais lucrativas de hoje em dia.A indústria
da pesca. Aproveite os incentivos fiscais e aplique na Sudepe. Torne-se
acionista de grandes empresas pesqueiras. Você vai ver como é bom receber
dividendos antes do tempo. E para bom investidor, enHono í& *v
o que cai na rede é lucro.

i superintendência
í desenvolvimento

i pesca

o MERCADÃO PREÇOS DE EXPORTAÇÃO
a maior linha de fabricação
500 produtos diferentes à
sua escolha. 3.000 m2 de área

(exposição e vendas:)
rua barra do tibaji, 657 bom retiro sp. (antigo cine paris)estacionamento à porta

MÓVFI^ POI OMIAIQ apresentando o maior sortimento de salas de *MOBRAEX- mm rósiieii da éx^çio >S£s
rr^hM wTVÜr vULvIilniw jantar, dormitórios, conjuntos estofados peças lndde Móveis VELHA af*te ltda -a pauio lYSll

XrSA£?T0R DE EC°NOMIA avulsas e sob encomenda, amplasecção de Zl^Z^ZZT'' ll|]i« DIRETAMENTE- DE NOSSAS 4 FÁBRICAS COpa 6 COZinha SERRARIA 
SETE DE- PAUS Juquiazínho SP ^&*
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O exército jordanlano. com a divisão da resistência palestina, pode
dar o golpe definitivo às guerrilhas.

JORDÂNIA PREPARA GOLPE DEFINIT
0 próximo golpe do Exercito jordaniano con-

tra a resistência palestina será o definitivo, con-
sideraram os observadores. Basearam essa apre-
ciação, na impressão que causou em Amã a nega-
tiva do dr. Georges Habache, líder da Frente Po-
pular de Libertação da Palestina, em aplicar os
acordos recentemente firmados (13 de janeiro)'entre a Jordânia e or, palestinos.

Essa atitude certificou as divergências exis-
tentes no seio da resistência palestina e do ponto-
de-vista dos militares jordanianos confirmou sua
debilidade.

Na realidade, as autoridades jordanianas e os
observadores esperavam uma reação desse tipo

dos lideres extremist3 da resistência palestina. E
isso apesar de_que o próprio Georges Harbache
tenha aprovado o novo acordo jordano-palestino,
firmado em uma reunião na qual do lado da
Resistência assistiam Yasser Arafat e Nayetf
Hawatmeh.

Segundo muitos observadores bem informa-
dos, a base superou nesta ocasião os lideres, os
quais não tiveram outro remédio senão desmen-
tir a palavra dada.

A rebeldia começou no campo de refugiados
de Wahadt, onde a implantação dos moderados
de El Fatah é mínima.

Assim, pois, os vecentes dias de conflito en-
tre jordanianos e palestinos aprofundaram a di-
visão da resistência palestina, divisão que agora
se manifestou na própria base quando os guer-
rilheiros do campo de Wahadat se negaram a en-
tregar suas armas.

A divisão da resistência palestina se agu-
çou nestes últimos conflitos.

Em determinada época se limitou a rixas en-
tre diversas organizações. Agora alcançou a pró-
pria base que começou a discutir seus dirigentes
sem que estes tivessem resolvido as divergências
que tinham entre si.

Os observadores consideraram que essa ma-

nifestação de rebeldia da base contra os u,tes demonstrava que o golpe do Exercitoi«
niano contra a resistência íoi realmente efc I
ao mesmo tempo se considerou que o Es"real aproveitaria agora o menor incidente-'
liquidar de maneira definitiva a:s orjraniza^i '
lestinas na Jordânia

A hostilidade manifestada pela FPLp
últimos acordos de Amã poderiam seroprlfl
ideal para dar esse golpe definitivo, considerar
os observadores.

Naturalmente, não haveria nesta ocasii-
tinções entre "bons" e "maus" fedayins,'

VINTE E TRÉS
BOLIVIANOS EXILADOS

NO CHILE
Vinte e três bolivianos, entre eles um ex-ministro

de Estado, um general do Exército e vários oficiais
desta Arma, da Força Aérea e de Carabineiros (Poli-
cia Militar) qualificados pelo governo militar de La
Paz como "terroristas", chegaram a Arica na qualida-
de de exilados.

O grupo chegou ao aeroporto de Chacaluta a bor-
do de um avião da Força Aérea bolivina.

Imediatamente depois de sua chegada, os bolivia-
nos banidos pelo governo do presidente Juan José Tor-
res foram transportados em seis furgões da policia chi-
lena até o quartel de investigações (Policia Civil) de
Arica, onde foram interrogados e identificados,

Depois da verificação correspondente, foram aloja-
dos em uni motel da localidade de Azapa, distante va-
rios quilômetros de Arica, Informou-se que todos os
gastos com a estada dos exilados correrão por conta
do governo chileno.

Entre os expulsos, figuram o general do Exército
Marcos Vasquez, o ex-ministro do governo, major da
Aviação David Fernandez Vlzcarra, assim como Hugo
Brandez Cuadros, chefe do Departamento do Comércio
Exterior do Ministério da Industria o Comercio, todos
pertencentes ao governo do falecido presidente Renê
Barrientos.

Segundo se revelou em Arica, oito civis apontados
romo terroristas estavam detidos há 15 dias nas prisões
da Bolivia, enquanto os 16 restantes haviam sido deti-
dos há uma semana, depois da frustrada tentativa de
alguns militares, principalmente do Regimento Miraflo-
res de La Paz, de derrubar o governo do general Torres.

Acrescentou-se que 18 asilados desejam seguir para
a Argentina, especificamente para Salta; outro quer ir
para o Peru, outro para o Brfail e outros dois para San-
iiago. O resto ainda não havia decidido sobro seus pia-
nos futuros.

Todos ae mostraram satisfeitos de estar em terri-
tórlo chileno, mas uma coisa que os aborreceu foi uma
mancheta do jornal "Clarin" que dizia: "Carregamento
de gorilas bolivianos se Asila: chegam a Arica".

Um deles perguntou o que significa a palavra ''go-
rila" ao serem informados de que era a denominação
que se dá no Chile, aos direitistas, responderam que isso
não se enquadrava com os seus princípios. "Nós estamos
com o povo boliviano e não com os setores de direita",
disseram.

Acrescentaram que em seu país ainda se encontram
detidas várias pessoas, dizendo que inclusive haveriaasilados na leeação chilena em La Paz.

Em Bogotá um editorial intitulado "Mostrando as
Garras" o diário "El Tiempo" diz que "o novo governodo Chile pretende fazer de todos os meios de comuni-
oacãc — imprensa, rádio c televisão — organismos do
Estado de caráter politico a seu serviço".

E acrescenta: "E' obvio que para levar avante este
propósito havia que começar por colocar mordaça naimprensa de oposição como primeiro passo para liqui-da-la. O que começou a acontecer com "El Mercúrio"se estenderá a tnda a imprensa contrária ao novo eo-verno".

Diz também que "uma série de travas, aparentemen-te legais em sua aplicação, começaram a interferir naboa marcha de tão alta tribuna do pensamento demo-crático continental, no que desde já se pode considerarcomo o primeiro de uma série de atentados até leva-la a seu total e completo desaparecimento".
Finalmente declara: "O que começou a acontecercom 'El Mercúrio", que talvez não chegue ao fatal de-senlace que se teme, é uma advertência a toda a impren-sa chilena contrária ao governo da Unidade Popular"

, iux . lnf0™acat>. como função do Estado, é simples to-talitárismo. E a sorte que arrisca correr "El Mercúrio"
íhiÊ su •$ r°- npoi£ --restrito de todoa os jornalistas
Srt".° 

hcmisfeno- ° urs0 ^to começa a mostrar ns

EMBAIXADOR AMEAÇADO
DEIXA 0 URUGUAI

Rodeado do maior se-
grêdo e com medidas de
segurança especiais re-
gressou à seu país o em-
baixador da Holanda no
Uruguai Heimon van
Blankenstein, segu n d o
apurou a United Press In-
ternational (UPI).

Fontes diplomáticas re-
velaram que o embaixa-
dor havia sido ameaçado
pelos extremistas Tupama-
ros em carta que oscre-
veram às autoridades ho-
landesas em Haia.

Um repórter da UPI
comprovou que há trés
dias a Policia uruguaia
reforçou a guarda em
frente a embaixada, si-
tuada a quatro quilome-
tros a Leste do centro de
Montevidéu.

Geralmente, uma ca-
mioneta fechada das que
são utilizadas por um cor-
po especializado da Polícia
para combater distúrbios,
com vários agnetes em
seu interior, permanecia

estacionada nas imedia-
ções da residência do
embaixador desde que se
teria recebido a adver-
tência.

Os Tupamaros mantêm
em seu poder atualmente
o embaixador britânico
Geoffrey Jackson, o còn-
sul brasileiro Aloysio Go-
mide e o agrônomo norte-
americano Claude Fly.

A UPI também apurou
que nos últimos dias- o
embaixador que estava
acreditado no Uruguai
desde outubro de 1969,
teria se mantido recluso
em sua residência, sem ir
à sede da representação
diplomática de seu pais.

Van Blankenstein via-
jou no vôo 844 da Varig
cm companhia de sua mu-
lher, Jeanne du Pelt, igno-
rando-se se retornará a
Montevidéu. O avião fêz
escala em Buenos Aires,
Rio de Janeiro, Nova
York, finalizando sua via-
gem em Francfort.

À frente da embaixada
holandesa ficou o adido
civil Alexander Wülen
van Blommenstcin.

Nem o Ministério das
Relações Exteriores do
Uruguai nem a embaixa-
da haviam anunciado a
viagem de van Blankens-
tein.

Por sua vez o comando
de operações especiais ini-
ciou uma gigantesca ope-
ração em busca dos três
estrangeiros seqüestrados
pelos tupamaros, segundo
revelaram altas fontes mi-
luares.

Cerca de sete mil ho-
mens tomarão parte na
operação "pente fino" que¦ se estenderá simultânea-
mente a grandes áreas da
cidade nas quais se revis-
tara casa por casa, como
se vem fazendo em outras
operações de menor mag-
nitude.

As autoridades não in-
foi-maram sobre o plane-

jamento desta ação mas
observa-se que os policiais
e militares que a executa-
não têm instruções de per-
turbar o mínimo possível
os cidadãos.

As operações "pente fi-
no" não deram até o mo-
mento o resultado previsto.

Isto é, achar o lugar on-
de os guerrilheiros urba-
nos escondem o embaixa-
dor da Grã-Bretanha peof-frey Jackson, o cônsul
brasileiro Aloysio Gomide
e o agrônomo norte-ame-
ricano Claude Fly.

Sem embargo, conse-
guiu-se a detenção de gran-
dc quantidade de suspei-
tos, a maioria dos quais
são postos cm liberdade
cm poucas horas.

Os resultados destes in-
lerrogatorios são mantidos
em sigilo, assim como a
identidade de alguns dos
detidos que poderiam es-
tar ligados aos tupamaros.

Papa volta a pedir a unidade cristã
O Papa Paulo Sexto exortou a reno-var os esforços em prol da unidade cristã.
Dirigindo-se à multidão reunida na

praça de São Pedro para receber a suatradicional bênção, o Santo Padre, de 73anos, disse que a falta de unidade pre-judica a causa cristã em seu conjunto.
'•O mundo... não pode ter confiançaem uma religião que não tem autênticacoerência de fé ou coesão interna", disse.
Acrescentou porém que a Igreja Cato-lica, Apostólica e Romana, "apesar decertos defeitos de nós os homens e desua história", humildemente conserva odireito e o dever de proclamar-se possui-dora da comunhão absoluta e da unidadeoriginal pregada por Cristo.
A nlocução papal coincidiu com o co-meço de uma semana de oração pela uni-dade crista, promovida por numerosasigrejas, entre elas a de Roma.
O pontifico reconheceu que as diver-

gencias entre as comunidades cristãs nãosao simplesmente de caráter "formal, etni-co ritualistico ou local, mas sim que serevelam profundas e, até agora, sem so-luçao/'
O progresso ecumênico será "lento eárduo , disse, mas assinalou que varias

i^Biãlw^-. ¦'¦:¦¦¦>.¦ &f•'//}jj«íÇí>8t.-. y---\,/?£6&fBKyíímvBmt^But-v- ¦ --Y' ¦ ¦ - - '-*-*VvriTirfiiWBB

Paulo VI inicia a sema-
na de orações para a
unidade de todos os cris-
tãos do mundo

igrejas pelo menos tentam cooperar entra
lidade 

V6Z dC prescrvai' atitudf* de hosti-

O discurso do Santo Padre decepcionoualguns elementos de cúpula do secretariadodo Vaticano para a unidade cristã os
Panín Z^fT T Particular quePaulo Sexto devia adotar uma atitudemais positiva em relação à questão daunidade crista.

Esses críticos assinalaram que o nro-gresso ecumênico não foi espetacular massim constante no transcurso do ano 117-sado. em particular com a Comunhão An-
!"££&'?? foi «"-vldada especificamente
í* , a r°raa«a sem sacrifício de sualueiarquia, ritos e costumes.

O Papa salientou que "Cristo não é
rin^nm T0 d7ia se-'°- nem interpreta-do como êle o desejaria". Também disse
?^n nn™1Sa° na I-greja é ura!l contradi-çao porque o próprio vocábulo Igreja sig-mfica a unidade real e visível dos fiéis.

Paulo Sexto destacou por último a im-portancia de celebrar a semana de bra-
Ef,n^mAFro1 da. unidade crista Porque se-gundo éle, o homem dificilmente poderá
vontade 

S°mente -** SUa pr6prla^"«»

CONTINUA IS
REPRESÁLIAS Ml

MERKAIIOS El 1
Norte-americanos residentes cm Moscou

provisaram medidas de defesa própria por £
do brusco ressurgimento de atos de vándalls
perturbação.

Grupos dc vândalos que, segundo cliploms:
outros observadores experimentados, são íor*.
por agentes do governo, danificaram com rs
los dois automóveis pertencentes a norte-ara;:
nos, e destrataram um correspondente na pre;de sua família e ameaçaram na rua outro jornal

Trata-se dos primeiros incidentes desíe
que ocorrem nos últimos cinco dias. A coik
de de diplomatas, jornalistas o homens de
norte-americanos acreditava que o pior jálnu|
sado na campanha de represália pelos atos der
lencia anti-sovieticos ocorridos nos Estados Uai:

Não obstante, reapareceram indícios de
e. dc medidas de defesa própria em torno doíi
cirxde apartamentos reservado exclusivamenfí
ra estrangeiros, no qual vive a maioria dos í
dadãos norte-americanos nesta capital.

Algumas familias dirigiram-se para os &
religiosos em automóveis estrangeiros de outa
cionalidades, deixando seus carros nas
seu edifício de apartamentos, que conta con;
teção policial.

Alguns que se animaram a sair de Mostl
seu próprio carro fizeram-no levando amigos
que cuidassem dele. Outros pediram o carro em;
tado a amigos estrangeiros de outras nacioaí
des.

A maioria dos correspondentes c diplomata,
tiveram-se dc predizer quanto tempo durara
campanha de fustigamento. Não obstante, at
ria concorda com funcionários da Embaixada
Estados Unidos, segundo os quais os atos eu;
cou guardam relação com os que ocorram as
tados Unidos contra instalações soviéticas ea
Iorque e Washington."Se esses loucos de Nova Iorque chegarei.
rir alguém, então as coisas ficariam realment!
ve", declarou um norte-americano que re*
anos em Moscou.

Por outro- lado o governo israelense ta»
os "atos de terrorismo" cometidos nos Esta»1
dos e em outros paises em apoio dos p»
vivem na União Soviética e desejam emigra..
Israel. ,

O gabinete em uma resolução que oMH»
alude principalmente à Liga da Defesa Jtio»
opera nos Estados Unidos, declarou:

"O governo dc Israel opõe-se vigoro»;
emprego dc atos de terrorismo nesta luta. i--
realizados recentemente nos Estados Unia»
outras partes". ,, „_,,.;

A resolução, não obstante, "acolhe conw
ção o despertar ocorrido entre adultosej» -
deus no Exterior, assim como a decisão «r
nos e influentes organismos internacionais
rem em defesa dos judeus soviéticos c em..-

para Israel. „„.,..
Em Moscou, fontes judaicas disseram^

vêrno aprovou a emigração a Israel de. j
vieticos que se mostraram ativos em^v
los direitos humanos c a liberdade de,wí%

foram concediaos

I
;

vitaly svitgSegundo estrs fonte
de saída a Boris Zuckerman c '¦•";¦ :ia\ü
ambos conhecidos entre os jornalistas -^jj»
mo ativistas na campanha para que qu i
deu que queira possa emigrar para isw ¦

Venda de armas leva crise à
A Comunidade Britânica

de Nações ficou à beira de
um abismo de ruptura,
quando irrompeu em Cin-
gapura a maior crise deseus últimos anos. A crise
que desde sua abertura
ameaçava a decima-oitava
Conferência da Comunida-
de Britânica, irrompeu

SÓ É CALVO QUEM QUER

ijj*" l'»D PilnjjSnto pura
n» iliii:nçan i*u cabelo,

.„- .„„ tln raurn rctaoluilo ¦

nesta Capital, espetacular-
mente.

Foi a "Declaração 
dePrincípios" apresentada pe-lo presidente de Zâmbia,

Kenneth Kaunda, que se-
Parou em desacordo osmembros que compõem ocomitê especial" encarre-
gado de redigir um textocomum.

Quatro horas de dis-cussões não conseguiram
convencer os africanos danecessidade de atenuar ostermos desta "declaração",
cuja cláusula essencial
proibe aos membros daComunidade proporcionar
qualquer tipo de ajuda aosregimes que praticam adiscriminação racial.

A cláusula objeto do de-
sacordo enfrenta aberta-
mente a decisão do gover-

n3 britSr.ico de reiniciar
suas entregas: de armas ao
governo de pretoria.

Para os africanos, o re-
gime de pretoria é a pró-pria expressão do "mal"
nn medida em que encarna
ji idéia d<« uma supremacia
Branca, enquanto que pa-ra o go.yérnò de Londresa questão é puramente po-litica, eu dito de outrornode, hí necessidade detransigir com os princípios.

As razões da decisão do
prinr <ro - ministro inglês
Edward Heath de transi-
eir com um regime que"detesta" sinceramente não
provém somente da neces-
sidade de defender a rotamaritima do cabo, essen-ciai, cm sua opinião, paraa economia e a segurançada Grã-Bretanha.

Tampouco suas razões
se fundamentam exclusi-
vãmente em que a venda
de armas à África do Sul
seja aprovada pela imen-
sa maioria da opinião bri-
tanica que veria com maus
olhos toda concessão nes-
te ponto. Traduzem muito
mais a vontade do primei-ro-ministro britânico de
fazer predominar antes dc
tudo o que considera o in-
teresse global do Reino
Unido.

Para Heath, a questãosul-africana é apenas um
aspecto desta estratégia de
conjunto, tal como a luta
contra a anarquia sindical
na Inglaterra.

E', pois, muito impro-
vável que o primeiro-mi-
nistro inglês se precipitesobre essa minúscula pos-

Comunidade Brita»
sibilidade de evitar uma
ruptura no seio da comu-
nidade que lhe brindasse
o governo da Ilha Mauri-
cio ao sugerir-lhe a cria-
ção de uma base naval ali
para defender a rota do
Cabo.

Esta sugestão, se fôr
aceita, tornaria inútil uma
reativação dos acordos
anglo-sul-africanos de Si-
monstown.

O texto de Zâmbia será,
pois, examinado tal como
pela reunião plenária qnese realizará, num capitulo
intitulado "a Comunidade
nos anos setenta".

Não havia em Cingapura
razão alguma para pensarque por ambas as parlesse modifiquem sensível-
mente as posições. Contu-
do, consideraram os obser-

UB

vadores que os paises afri-
canos não recorrerão, a

i nenhum gesto espetacular
como o de abandonar aconferência pelo menosaté conhecer a decisão ofi-
çial de Heath relativa aolevantamento do embargo
das armas.

Os observadores pensa-vam geralmente em Sin-
gapura que esta decisão
será comunicada ao parla-mento - britânico no mêsde fevereiro e será então
que certos paises africa-nos, cm Darticular Tan-zania e Uganda decidirão
se põem ou não em práticasua ameaça de retirar-se
da comunidade.

A incapacidade em quese acha o mais vasto con-
1

glomerado multi-racial do
mundo de chegar a resol-
ver o problema sul-africa-
no prova que a comunida-
de se arrisca a perder tô-
da substância política pa-
ra continuar sendo, nn
melhor dos casos, uma
associação de interajuda
econômica e uma união
cultural de 900 milhões
de seres.

Tal como muitas ou-
trás comunidades politi;
cas, a comunidade brita-
nica, não é imune às fôr-
ças centrífugas dos inte-
rêsses privados. Para a
Grã-Bretanha, o futuro
está na Europa, enquanto
que para os africanos, or-
ganizações como a OUA
(Organização da Unidade
Africala) representam fi-

nalmentcrnej,
piraçóes q« -&
dade na iwj-gdade na qw -j*
lado de pjgg
trália ou a '»*

(!ade f IV1
rança de tí>£tf

nhum de ?f $
tes renuncia"-
(lamento-

confere^ <*!
bem a»1 , f;,

servar o OKjà

somprí<í
ver -Tri-Cf*1'
rabo à crise
vivendo.
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Examine o Pick-up Ford F-75. De cara, você já sente a economia:
o F-75 custa Cr$ 8.250,00 a menos que o pick-up de 6 cilindros de menor
preço. Agora, observe como a manutenção é barata. Como o F-75 consome
pouca gasolina. E acrescente: o Pick-up Ford F-75 tem tração nas quatro
rodas, reduzida, roda livre e diferencial auto-blocante, (opcional).

Capacidade para 750 kg de carga - a maior da sua classe. Três ou
quatro velocidades. Incrível resistência Jeep.

Agora, pegue o Pick-up Ford F-100, e vá verificando: exclusiva
suspensão Twin-I-Beam, aqueles eixos duplos independentes em I que
dão muito mais conforto a quem viaja íia cabine e aumentam a
durabilidade dos pneus. Luxo de carro de passeio. Força de um

caminhão. Economia de um Avarento. Viu? São dois pick-ups
Ford para você escolher. Dois fanáticos em economia.

Dois Avarentos de verdade. Conheça-os no seu Revendedor
Ford. E veja como é fácil, levar um Avarento prá casa.

CAMINHÕES
FORD 71
F-75 F-100 F-350 F-600 F-600 DIESEL

&XKI

Ford-Wlllys do Brasil e a melhor rede de Revendedores em 455 locais no Brasil."t
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ER CONTA COMO FOI
RIO, (Sucursal) — O em-

baixador Giovanni Enrico
Bucher causou surpresa
aos 100 repórteres que lo-
taram um dos salões de
sua casa, porque, ao invés
de conceder entrevista co-
letiva, leu, durante 12 mi-
nutos, um comunicado de
3 laudas em que fala so-
bre seu seqüestro.

Os repórteres já estavam
perto da casa do embàixa-
dor uma hora antes da en-
trevista, no mesmo ponto
em que permaneceram du-
rante três dias à espera do
sr. Giovanni Bucher. Às
17,15 horas chegou, ao vo-

lante do "Chevrolet" 828,
tendo ao lado um agente
federal, o encarregado de
negócios da Suíça no Bra-
sil,-sr; Willlan Roch.

Às seis horas, os jorna-
listas puderam subir e en-
trar na casa do diplomata.
No primeiro salão já esta-
va tudo preparado. As

, emissoras de rádio e de
televisão, Inclusive alemã
c suiça, já haviam monta-
do seus refletores e 10 mi-
crofones numa mesa atrás
da qual sentar-se-ia o di-
plomata. Os cinegraíistas
e o pessoal de TV pude-
ram subir antes dos jorna-
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APESNOESP
- Edital de Convocarão -

ORTEC LTDA.. encarregada cia Campanha de Ven-
das do AUTOFINANCIAMENTO DA APESNOESP. con-
voca os inscritos no plano para a Reunião de Classifi-
cação que será realizada no próximo sábado, dia 23 do
corrente, no auditório da "Associação Paulista de Pro-
paganda", à rua 24 de Maio, 208 — fl.o andar, às 14 horas.

Serão observados, rigorosamente, os seiíliintes itens:
I Somente poderão participar dessa Reunião os que es-

tiverem com o ADICIONAL pago.
f O ingresso no auditório somente será permitido me-

diante a apresentação do recibo ou da Nota Fiscal cor-
respondente ao pagamento do ADICIONAL.

5 A Reunião é EXCLUSIVAMENTE para os inscritos no
plano. Os que não puderem comparecer poderão en-

viar representante portando o.s documentos exigidos
para o ingresso.

I Os Inscritos no Interior do Estado de São Paulo ou
de outros Eslndos, excluindo os da 8.a Região Admi-
nistrativa de São Paulo, embora ausentes, serão cias-
siíicados, desde que tenham pago o ADICIONAL, dc-
vivamente registrado em nossa contabilidade.

listas, para montar os
equipamentos.

Todas a*-, dependências
estavam lotadas, inclusive
as escadas, no topo das
quais estava o redator-che-
fe do jornalzinho "Folha
de Samambaia", um meni-
no de 12 anos que, com os
profissionais, fez plantão

na rua. Manuel Miro, o
mordomo-gtarçom servia
uísque a todos, muitos dos
quais amigos do embaixa-
dor.

Às 18,11 horas, com ter-
no cinza, camisa branca e
gravata azul com listras,
surgia o embaixador. Es-
tava bem penteado, mas os
olhos aparentavam certa
vermelhidão. Nervoso, não
conseguiu esconder o tre-
mor dos lábios e das mãos.

Quando terminou a en-
trevista, alguns repórteres
conseguiram trocar pala-
vias com o embaixador: ...

— "Desculpem, mas na-
da posso dizer. E' uma de-
cisão minha".

Sem aceitar perguntas, o
embaixador leu a seguinte
declaração:

"Os senhores vieram pa-
ra me ouvir sobre a aven-
tura que durou quase 6 se-
manas. Infelizmente não
posso fazer revelações sô-
bre esla aventura, por ter*
ficado, de algum modo, à
margem do que estava se
passando. Era segunda-fei-
ra, dia 7 de dezembro, co-
mo os senhores sabem,
quando íui seqüestrado na
rua Conde de Baependi, de
maneira lão rápida que
mal posso descrevè-la. Es-
tava concentrado em refle-
xões, quando, subitamente,
meu carro íoi obrigado, a
parar. Percebi um choque '
leve. Pensei que se trata-
va de um acidente, mas
tranqüilizei meu motorista
dizendo que certamente na-
da de grave tinha acon-
tecido. Surgiu, então, um
indivíduo ao lado do meu
carro, que abriu a porta
ordenando-me a sair. Sò-
mente nesse instante, com-
precndl que se tratava de
seqüestro. Ao sair do car-

ro, causei um susto ao meu
seqüestrador: virei-me pa-
ra apanhar a minha lati-
nha de cigarros. Fui leva-
cio para um automóvel.
Ouvi, então, disparos,
sem perceber que era
ilestinado aos agentes de
segurança que estavam
me acompanhando naquele
dia. Se tivesse adivinhado
que meu agente estava íe-
rido. o choque que me cau-
*ou esse seqüestro teria si-
do muito maior. No carro
<jiie arrancou imediata-
mente, seqüestradores ta-
param a minha vista, usan-
do óculos forrados de algo-
dão. Andamos durante bas-
lanle tempo, Não sei quan-
to tempo."Durante quarenta dias,
vivi num quarto pequeno,
mal iluminado. Quarenta
dias mesmo num salão co-
mo este não gostaria que os
senhores tivessem de per-
manecer sem poder sair
durante todo esse tempo.
A gente tem vontade de se
mexer, de tomar ar e estar
ativo. Em compensação,
tive leitura e discos. Os
senhores pensam em sam-
ba. Mas tinha lambem
músicas dc Bach, e Betho-
ven, que me recordavam
minha infância. Os pensa-
mentos voltados à minha
casa paterna, ao meu ir-
mão, a minha irmã me ins-
piravam coragem."Nos primeiros dias sen-
ti-me totalmente isolado
sem receber nenhum jor-
nal. Em seguida, pude
acompanhar pela impren-
sa o andamento das nego-
ciações. Fiz perguntas aos
que ^me vigiavam que
sempre permaneciam mas-
carados com grandes ca-
puzes.

"Assim, os dias passa-
ram. Finalmente, chegou o
dia da minha libertação.
Partimos quando era noite
ainda. O carro qui; me le-
vou. parou um pouco nn-
les do nascer do sol. Saí e
fiquei parado durante uns
15 minutos á margem de
um caminho, conforme
me foi pedido. Decorrido
cssn quarto de hora. come-
cei a andar c dcscoiori que

Cresce
Dois mil homens fa-

mintos tentaram inva-
dir cidades situadas à
margem da rodovia
BR-11C, entre Brejo
Santo e .lati do Sul, no
Ceará, por não conse-
guirem alistamento na
frente de . trabalho de
Jardim. O comércio fe-
chou as portas em .Ia-
ti. receoso de pilha-
gem por porle dos fia-
gelados. Na cidade de
Jardim, ao que se in-
forma, devido à falta de
alimentos, duas pessoas
morreram de fome.

Um flagelado vindo
do Ceará, fugido da sò-
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Durval Monteiro — Luiz Ferreira Limo
J^rMediodor: Almir Guimarães

ca, custa cem cruzeiros,
na cidade de Guanambi,
interior da Bahia, se-
gundo informações tra-
zidas a Salvador.

As mesmas informa-
ções dão conta de que a
preferência é por ca-
boclos espertos, para o
trabalho braçal, que sáo
comprados e passam a
exercer as mais diversas
atividades nas fazendas,
a troco de comida, mo-
radia c roupa, sem qual-
quer outra remunera-
ção. .

As pessoas de cór
branca podem ser com-
pradas por um preço
bem menor, pela fama
de não serem suficien-
temente espertas para o
trabalho braçal. Geral-
mente, não custam mais
de 70 cruzeiros.

Alguns caminhões jádesembarcaram naquê-
le município centenas
de flagelados, que fo-
ram comprados pelos fa-
zendeiros. Informa-s>e
que cs srs. Nelson Jo-
vino ¦ e João Mascate,
são os maiores com-
pradores de flagela-
dos. Os donos dos ca-
minhões que transpor-
tam os fugitivos da sê-
ca do Ceará para o in-
terior da Bahia, di-
zem que não se trata
de venda de pessoas.— "Apenas eles pe-Üem para a gente tra-
zè-los para uma terra
onde possam arranjar
trabalho, o que cusla
algum dinheiro, visto
que toda a despesa com
o caminhão e alimenta-
ção dos flagelados e de
toda a sua familia, cor-
rem por nessa conta.
Trata-se apenas de um
pagamento das despesas
que temos, o quo é feilo
pelos donos das terras
que precisam de traba-
Ihàdorets..

SECA KM ALAGOAS
.A situação da cidade

de Santana de Ipanema
é a mais triste possível.O município cátú íican-
do despovoado, com asfamílias vitimadas pelaestiagem saindo sem des-tino e sem condições fi-nanceiras para outrosfcst-tdos. Alguns dos fia-
gelados estão indo paraa cidade baiana de Pau-lo Afonso, pegando ca-ronns nos caminhões, en-
quanto que outra parte
prefere a Transamazo-
nica.

O vereador Everaldo
Noya declarou que asituação também não é

Dr. Nelson (ayres
de Britfo

'C. R. M. 3.1641
CIRURGIA GERAL

GINECOLOGIA
Rua 7 de Abril, 230 —
13.o andar — Das 16 às 18
horas. Tels.: 34-1525. Res.

81-3692.
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Mais de uma centena de jornalistas lotaram a residência do sr. Giovanni Enrico Bucher, para sabcij

detalhes de seu seqüestro

me encontrava na região
dn Penha. Após uma ca-
minhada de meia hora, fiz
parar um táxi, cujo moto-
risla não me reconheceu.

"O táxi me deixou no
Parque Grilly, às 6 horas
ria manhã, na casa do meu
primeiro colaborador, on-
dc se achava também o
''nibaixador Schiller. Eles
estavam tão emocionados
quanto eu. Ofereceram-
me uma xícara de enfé,
tendo meu colaborador se
comunicado com as autori-
dades. Em seguida fui pa-
ra a minha residência, on-

de minha irmã recebeu-
me com alegria. Ela esta-
va à minha espera há tan-
tos dias!"Assim, chegou ao fim a
minha aventura. Enquan-
to tudo está solucionado
para minha irmã e para
mim, ôsse seqüestro criou
para uma familia brasilei-
rn um problema que não
se pode reparar humana-
monte. Penso na mãe, na
esposa e na filha do agen-
te Hélio de Carvalho
Araújo. Esta familia tão
unida está sofrendo um
grande vazio causado pelo

desaparecimento do ente
querido. Dirijo a ela, mais
uma vez, meus pensamen-
tos comovidos. Logo após
a minha volta de Brasília,
•pretendo íazer-lhe uma
visita. Enfim, expresso a
minha gratidão, a minha
profunda gratidão ao go-
vêrno brasileiro, que em-
preendeu . todo o esforço
para me salvar."Para terminar, um de-
talhe divertido em relação
a esse seqüestro: é o lio-
róscopo dc Carneiro para
a semana do meu rapto:

"Atenção Carneiro, mui-

lo cuidado, que &
paca rodando a ii
agrião. Não sal
guarde muito bem *..
que é seu. E 53's:
atenção: seoamí|
neiro dos bons. re
damos uma sesm
sair rio quarto. Si:
nem ri;i cama. Até
r que para os qu«
ram sob este sijp.31
ção está mais pan
ré do que para coü"Assim mesmo, r
a não acreditar nes
sas" — concluiu Gi
Enrico Bucher.

• SI

Dl

fome no Nordeste
muito boa para os muni-
cípios de olho Dágua
das Flores, Carneiros,
Poços das Trincheiras,
Maravilhas e Ouro Bran-
co. onde os fatos estão
ocorrendo.

— "Um copo dágua
pelo amor de Deus", —
a frase mais ouvida em
frente à Prefeitura Mu-
nicipal de Santana do
Ipanema pronunciada
por dezenas de flagela-
dos que emigram do
campo, acossados pela
sedo, fome o desespero
causado pela estiagem
no sertão alagoano.-

A situação do sertane-
jo vem se agravando dia
a dia. A falta de traba-
lho e alimentos vêm de-
sesperando as populações
rurais, cujas plantações
são consideradas perdi-
das.

Vários criadores de
gado do sertão alagoano,
devido à prolongada es-
tiagem, estão retirando
os seus rebanhos para a
cidade de Maribondo,
onde não há mais pas-
lagens; Na cidade dc
Igacy há um fazendeiro
que já perdeu mais dq
trinta cabeças de gado!

Entretanto, para reli-
rar os bovinos, os seus
proprietários além de
pagarem o frete do ca-
minhão para lr*>zê-los á
cidade de Maribondo,
ainda alugam a pasta-
gem por doze cruzeiros
por mês por cada cabe-
ça de gado.

Enquanto isso ocorre,
fornecedores de leite da
bacia leiteira de Alagoas
estiveram cm contato
com o governador Lame-
nha Filho, ocasião cm
quesolicitaram suas pro-
yjcléncias com vistas à
fixação do novo preço
para o produto.
GOVERNO INAUGURA
AÇUDE

Os habitantes da ei-
dade de Caruaru presen-ciaram o cumprimento
de uma promessa feita
pelo governador Nilo
Coelho, inaugurando o
.sistema de água prove-niente do açude "Menina
e Antônio Menini", quesolucionará em parte o
grave problema da fal-
ta de água naquela cida-
de do agreste pcrhambu-. cano.

ÁGUA PARA
PERNAMBUCO

O saneamento do inte-
rior do Pernambuco —
SANEPE — está ulli-
mando os trabalhos deconstrução do sistema
de abastecimento dYigua
das cidades de Jupi,
Santa Cruz do Capibari-
be, Ipojuca, Cachoeiri-
nha, Pombos. Vicencia,
Fxu, Lagoa dos Gatos,
Floresta e Maraial.

A execução dessessistemas, segundo o se-
cretário Carlos Américo
Leão, faz parte do con-
vênio celebrado entre o

governo do Estado, Ban-
co Nacional dc Habita-
ção e as prefeituras mu-
n i c d pais interessadas,
sendo o Fundo de Sa-
neamento de Pernambu-
co — FUNDESPE — o
órgão gestor e agente
promotor; a SUDENE, o
órgão técnico, c o SA-
NEPE, mutuário final.

Os trabalhos de cons-
trução desses sistemas
estão em etapas das mais
diversas, como o caso da
Cachoeirinha, onde as
obras civis c o manan-
ciai já foram inaugura-
dos e o de Jupi, onde
todo o sistema já foi
concluído, estando am-
bos recebendo os reto-
quês finais para imedia-
to funcionamento; o de
Vicencia já está em fa-
se operacional.

Os demais sistemas es-
tão com suas obras em
ritmo satisfatório para
conclusão dentro dos
prazos estabelecidos, e
juntamente com os três
sistemas anteriores, te-
rão capacidade para
atender a cerca de 95
mil pessoas. (Agência
Meridional — Fortaleza,
Salvador, Maceió o Re-
cifé).

Só o Amor Consto

a opinião cio povo
"Seria muito bom se nós pUdessertiMler

nos jornais a noticia de que nosso cônsul es-
tá livre como o embaixador suíço soques!:)-
do por terroristas brasileiros. .I:i quo isso ri)
e possível, pei-o 11 Iodos que ajude a cam-
ponha SO' O AMOR CONSTRÓI". Disse0
sr. José Barbosa, comerciante

Enquanto no Brasil a situação do «nta:;
xiidor suiço sr. Giovanni Knrico Bucher, M
:t9 dias seqüestrado pnr terroristas tiras:*
rus, no Rio já foi definida a campanhapara
levantar um milhão de dólares onfiidcs p-
los "tupamaros" para libertarem nosso con-
sul prossegue, dona Maria Aparecida G»
de confia na generosidade do povo brnstw
e continua pedindo que todos compareça.-
aos bancos para fazer seu depósito

•CAMPANHA

A conla-corrente de dona Maria Apor»
da Gomide, aberta nos bancos de todo ora-
recebe constantemente doações.

Eduardo Fonseca, quando veio ao ba.»
disse: "Meu dinheiro mal dá pflra mM»
milia viver. Mas, não podia deixar ac .•.-
dar essa senhora, que está precisando ji»
que eu". "Unia vida humana com P™
V.w.. ajudá-la. E' s.ó o que peço ao »

sileiros, quo como eu. precisam »»»«JS
cônsul". Explica Sirlei Saraiva, dona-ncu-

rmlt

Missa por Machaclinfl"
|E::::TiS^':^H fll
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Foi.celebrada, sábado, a missa de séti-
mo dia por intenção da alma de Augusto
M.-chada de Campos, o "Machadinho" —
como era mala conhecido entre seus amigos.
Inúmeros amigos e parentes foram à igreja(.e Nossa Senhora de Fátima levar o abra-
ço de conforto à companheira do homem
público, artista de rádio. TV e cinema, dona
Auristela Machado de Campos e seus filhos,
Augusto e Zuléio.

Augusto Machado de Campos Neto. nas-cido a 28 dc março de 1918, em Piracicaba,
filoceu 10 último dia 10, em Brasília, com aioade de 52 anos. Sua morte deixou enor-
me tristeza nesta cidade, onde muito apren-deram a rir com seu jeito puro e alegre,i-empre ligado à TV-Tupi, desde os temposcm que e:a o "Canal 3", Machadinho parti-cipou de fiúraeras novelas, "shows", pro-

cramas variados eapf«raDte<
além de ter funcu*nad¦ * g*
po na seção dc EsP&ijiU *1

No serviço pubUjJ^ *g
sua carreira ao ser .jtulo & «
.oeretário-geral do Ar,,= «
do Estado de Sao (2°?;a«cio í,suu.<. ">• " «„HniioU "-,>.*

inte
iu a
con

peitado 
'por 

todOS,.<*>nV ;

cinema, radio f.-.tar amigos e """'".'vés &£à
ne que V^J$>*rf£

.cosi*"
! I

r!:ligados á arte. K^> 
^4ram ontem orarP" » $M%)

Cassiano GobusJI««* m g í
Televisão Tupi, Çf^j, »l
verino, dlirtpfeW^.O®
Ribeiro VMio.OJW^^
cos, artistas c demais
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UMA NOVA ESCOLA
prefeito Paulo Ma-

wi inaugurar a Es-
Ibraim Nobre,

/jla Alba, na re-'de 
Pinheiros. A

unidade situada
rUas cinco e sete,
ma a avenida Joa-

Seabra, possui 14
de aulas, podendo

,er em dois perío-
IJ20 alunos, além
issuir gabinete den-

galpão coberto

palco, e outras de-
sncias.

nidade de inau-
:ão contará com a

de represen-
;do Poder Judi-

do Estado, de-
> discursar na oca-

o dr. Dario de
Pereira, procura-

i Estodo.

•ÂDBES

OBERTO

16 (Meridional) — A
do deputado Newton

ro que quer enqüa-
oberto Caries na Lei
urançj Nacional por
bica "iam Cristo"
:id'*rnda pe!:).; padres
mabara como "mais

do que a do rei"

iputatio acha que a
é atentatória dos

ios religiosos do pais
res entretanto .«ão úc.
opinião, tanto que a
fixando tocar riuraii-
nissas. Para o nadrn
ária Lefos, da matriz
acabana. a música
ilido religioso, por is-
ser colocada 110 ròper-
i Igreja,

SEIRA DE TOCAK

iLemos fax cnlret.-in-
tíções á maneira pr*la'bus 

Cristo" vem sen-
fsentada riã televisão
ilguns "sliows". Se-
ile, o modo do as mo-
dançarem enquanto a

é locada (• quo r
iria à religião. No
credita que a canção

ao público o Icm
lido religioso por isto
Jo tocada nas missas
tntudi-.

roço da igreja de São
«deu, cònego Be&sa,
ainlão que a música"rto Carlos é do mui-

Çoslo, ma.s nâo é
Wa ao espirito reli-
'estaca que o deputa-
1 sendo mais realista

0 kí. pois, so a*jre-
religião, a ConferCm-
Mal dos Bispos não"1 que ela tôssp to-IS '"rojas,

is de 7 km.
vias

luzes
mercúrio
J° .Prosseguimento•» *> Prefeito Paulo"«tornar nossa Ca-«» das cidades mais""nadas do mundo
ff novas lâmpadas«e mercúrio, numa
L "*r05£ln*ada de 7tros • U0 metros.
s «ovas luminárias««taladas nos se-

ífln.ruaFlorinéa,
Í.ArDel«ad0'
jj iZ Bamo* Praça°rP^cuma, rua Al-
È»*.Pedra, rualX!r\ *-*•>& Almeida
ííWamár, "ir,
» Pestana è,a re8'ao de Santa-

ta curso
»e tiróide

.*P°r-d0 De^-
aderi» ,Vrur8'a da

i ifan,«do pei0 clr

di!- odPxn

u*p Uinicas.
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15,90 mensais
COM CONJUNTO TÉCNICO ULTRBGflZ
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SEMER PANORAM1C
MO D. 3.020

O l.o inteiramente Panorâmico I
Visor total no forno e na assadelra •em vidro
Trlplex de alto impacto (não estilhaça).
Churrasqueira central removível.
Grelha integral de aço inox.
Painel de Jacarandá com moldura de aço
inoxidável.
Nas cores Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e
Branco.

39,90 mensais
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SEMER RADIANTE DL 3

SEMER RIVIERA
4 bocas c/4 queimadores
gigantes.
Tampa branca de luxo.
Grelha superior integral.
Estuta-assadeira com
gavetão removível.
Branco e bleolor azul.

19,90 mensais
COM CONJUNTO TÉCNICO
ULTRAGIZ

SEMER RADIANTE DL
Mod. 3.030 -Duplo Luxo

8 queimadores gigantesde aço inox.
Grelhas integrais em
iço inox.
2 amplos fornos eonju-
gados.com Visor Total e
abertura independente.
2ostufas-assadelrascom
Visor Total.
Painel integral de Jaca-
randá com moldura em
aço inoxidável.
2 controles de luz interna.
NascôresAzul.Vermelho,
Verde, Amarelo e Branco.

Fornecido para gás de
rua ou gás engarrafado.

60.90 mensais

mm
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SEMER RADIANTE LUXO
Mod. 3.000

Visor Total de vidro Triplex.
Luz Interna.
Grelha Integral esmaltada.
Cores modernas.

34,90 mensais
C/C0NJUNT0 TÉCNICO ULTRAGAZ

magazine VcW/^ 24 DE MAIO ESQ. CONSELHEIRO CRISPINIANO ? PÇA. DA REPÚBLICA, 511 Q ANHANGABAÚ (VALE TUDO DE SALDOS)-AO LADO DA GALERIA PRESTES MAIA
CENTRO. Rua 24 de Maio esquina Conselheiro Crispiniano • Rua do Seminário, 149'- Rua São Bento, 92/100 • Rua Irmã Simpliclana, 45 • Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1345 • BRÁS: Avenida Rangel Pestana, 2192/2200 • IPIRANGA:
Rua Silva Bueno, 2488 • LAPA: Rua.12 de Outubro 87/89 • PENHA: Rua Penha da França, 353 • TUCURUVI: Avenida Tucuruvi, 291 • CAMPINAS: Av. 13 de Maio, 482 • JUNDIAÍ: Av. Barão de Jundiai, 919 • MOGI DAS.
CRUZES: Rua Dr. Deodato Wertheirner. 163 • OSASCO: Rua Antônio Agu, 97 • SANTOS: Rua João Pessoa. 49/51 e 150 • SANTO ANDRÉ: Rua Coronel Oliveira Lima, 27 - Rua Bernardino de Campos, 41 • SÀO CAETANO
DO SUL: Rua João Pessoa, 51 • SOROCABA: Rua 15 dt Novembro, 84.
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Durante várias horas, as autoridades procuraram a vítima dos assaltantes,

pois já sabiam que haviam sido feitos disparos no interior de seu carro

0 DotlgeDí
do japonês
assassina^
foi
encontrado
abandonadi
!ogo após
à prática
c?o crime

Está morto o japonês
Kokichi Kakamura, de 42
anos, casado, residente na
avenida Guarulhos, 1.797,
Vila Augusta, em Guam-
lhos, onde era estabelecido
com uma tinturaria, o qual
na manhã de sábado,
quando entregava roupas
a seus clientes, no auto-
movei de chapa SG-29-11,
um Dodge Dart, fora as-
saltado e seqüestrado por
dois indivíduos. Seu corpo
foi encontrado num mata-
gal existente numa estrada
dc terra batida, que liga
ao bairro S. Roque, no
município dc Gurulhos,
imediações do quilômetro
391 da Via Dutra. Apre-
sentava vários ferirhen-
tos produzidos por arma
de fogo. Os operários Jo-
sé Benedito Ananias, resi-
dente naquele local, c Mi-
guel Aguilar Paez, domicí-
liado no bairro S. Roque,
encontraram o cadáver de
Kokichi Kakamura, que
jazia em decúbito vontral
dentro de um charco, à
margem da estrada. Os
dois homens procuraram
os componentes da RP-2
— PM Joel (RE 11.722) c
Silva, os quais, depois de
constatarem a voracidade
da informação, comunica-
ram-se com o delegado Ja-
mir Alves, de pernoite
na Delegacia de Policia dc
Guarulhos, relatando-lhe
os fatos. A autoridade po-
licial requisitou o concur-
so de perito criminal do
IPT para proceder ao le-
yantamento do cadáver do
tinturciro assassinado.

Conforme a reportagem
policial do DIÁRIO DA

COMUNICADO
PUBLIVISÃO PROPAGANDA E PR0M0-
ÇÃO i/\ comunica aos seus amigos,
clientes, bancos, veículos de propa-
ganda e fornecedores a mudança de
seus escritórios para a AVENIDA NO-
VE DE JULHO, 5.132 (em frente ao
DECK).

Fone: 80-0036 - BIP. 62.3171 .A.95

NOITE conseguiu apurar,
na manhã de sábado, Ko-
kichi Kakamura procedia
à entrega de roupas a seus
clientes, utilizando-se de
seu automóvel particular,
um "Dodge Dart", chapa
SG-29-11.

Quando estacionou o
veiculo na rua Cavadas, cm
frente ao prédio 180, cm
Guarulhos, o tintureiro
foi repentinamente cerca-
do por dois assaltantes
que, de armas em punho,
o obrigaram a entregar-
lhes o veículo. O japonês,
que a principio não enten-
deu o que os desconheci-
dos diziam, limitou-se a
cumprimentá-los o, em se-
guida, tentou colocar o
veiculo em movimento,
quando viu-se agarrado
bruscamente pelos assai-
tantes. Ao resistir, o ja-
ponés foi agredido a coro-
nhadas por um dos desço-
nhecidos, enquanto que o
outro torceu-lhe o braço.
Imobilizado, o tintureiro
foi jogado no banco tra-
seiro do carro, quo partiu
dali em grande velocidade.
Um cidadão, que reside
nas imediações do local do
assalto e que a tudo assis-
liu e nada pôde fazer, te-
mendo uma represália por
parte dos desconhecidos,
logo que o veículo se afãs-
tou, dirigiu-se à Delegacia
de Policia de Guarulhos,
onde relatou o acontecido,
ao delegado Luís Carlos
Ferreira. Essa autorida-
de policial entrou imedia-
tamente em ação e com a
ajuda de agentes da sua
equipes, realizou várias di-
ligencias em Guarulhos, a
fim de localizar o veiculo e
seus ocupantes, poróm,
sem resultado prático.

Na noite de sábado, o
delegado José G. Pacheco,
da Delegacia dc Guaru-
lhos, que também estava
trabalhando no caso, ou-
vindo várias pessoas, sou-
be que os bandidos, quan-
do o veiculo parou pôr ai-
guns momentos nn avení-

AS PESSOAS IDOSAS OU NÁO

encontram ;i™2H 1.
medicamento M Km
eficaz pari os S sa 'ÜlMÉ
males da Ssj
bexiga, rins,
próstata c uretra

UROFORMINA
linnmlmlu,. itli;ru!«i:i:iili!,
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Uma luxuosa agencia do Banco Nacional de MinasGerais já está funcionando naquele tradicional edifí-cio da 7 dc Abril. O Banco Halles também.
O endereço contribui enormemente para a boa ima-
gem de uma empresa.
Faça corno o BNMG e o Halles. Instale sua firma na-
quele edifício de alta categoria.
Temos ainda alguns salões para alugar. Salões am-
pios, permitindo magníficos arranjos divisórios.
Prédio aberto dia e noite, servido por 8 elevadoresde alta velocidade.

Tratar com
QUEIROZ E BIERRENBACH S/A

Rua 7 de Abril, 59, 1.1,° andar — Tel. 35-8141
(Sind. CRECI n.° 8601)

da Périrhetral-Itapejica.
em Guarulhos, dispararam
vários tiros no interior do
"Dodge Dart", ciai avr-ti-
tando-se a hipótese do ja-
ponês ter sido assassinado
por seus seqüestradores,
hipótese essa que foi con-
firmada com o encontro
do cadáver de Kokichi
Kakamura.

Ainda sábado, à noite.
agentes da Delegacia
de Guarulhos conseguiram
encontrar o automóvel do
japonês, que estava aban-
doriado dentro da fazenda
da Pedreira N. S. rio Car-
mo, na estrada de São Ma-
teus, em Itaquêra-.': No in-
terior do veículo, ôs poli-
ciais verificaram que exis-
tiam várias manchas de
sangue, bem como dois
projéteis deflagrados c um
lenço que teria sido usado
como mordaça. Stispci-
tando que os bandidos ti-
nhám atirado o cadáver
nas matas ali existentes,
cs policiais realizaram vá-
rias "batidas", porém, na-
da encontraram.

O delegado José G. Pa-
elieco, ouvindo os parentes',
do japonês assassinado,
soube ainda que por oca-
siço do seqüestro, o tintu-
reiro Kokichi Kakamura
levava 50 cruzeiros em di-
nheiro, quantia essa quo
os bandidos roubaram,
bem como vários ternos de
roupa que o mesmo ia en-
tregar aos seus clientes.
Os bandidos julgavam que
êle levava soma maior.

Agora, todos os agentes
da Delegacia de Guaru-
lhos estão procurando
identificar c prender os as-
sassinos do tintureiro, ten-
do como principais ele-
mentos para suas investi-
gaçõos, um par de óculos
escuros deixados cair no
chão por ocasião do se-
questíoj e a descrição dos
dois criminosos. Um dc-
les, é mulato, alto, dc ca-
vanhaque, e o outro, bran-
co, de estatura baixa, que
usava camisa amarela.

^ j-v^Sy^L....¦.:¦¦• <;-\-^7%ét :amtr W$
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Com quatro
tiros,
os ladrões
puseram
fim
à vida do
tiíiíureiro

ÇâTÂHáT1' a

NAZON
As autoridades policiais estão

realizando diligencias ,a fim dc poi
fim à ação de uma quadi-ilha dc ra-
tos" de automóveis que vinha agm-
rio ultimamente na Zona Norte a»
cidade. Esses trabalhos, orientactos
pessoalmente pelo delegado i'u
Maietta, titular da Seccional jone,
c chefiados pelo agente Osvaldo va-
rela, há dias levaram á prisão «°
indivíduo Wagner Orctne vuig"
"Satanaz", cm poder do qual foram
encontradas peças roubadas do ¦'
terior de veículos. Trata-se de in»
toca-tilscos, rádios, isqueiros c ou
tros adornos. "Satanaz" cpní«P»
a autoria de dezenas dc roubos a«
sa natureza,, apontando, como cow.

parsa, o motorista de praça*. •• •

berto Gouveia. Soube-se. entãoiqt
os ladrões usando um taxi, esw
nam ao lado cios veículos que P
tendem roubar. Enquanto uns .
cam observando a aproximacau
pessoas, outros i^^^-^íio

jnvolvií0
nesses golpes, vem sendo procura
pelo investigador Varela^un J™»
viduo conhecido por 

"Titi •'>' '^j

naquela área da cidade. =ff,,Ti.
disseram algumas testemunlias, _
ti" foi visto várias vezes em

do inotor.st.'
cia, cuja ai'-

Norte

veículos, roubando

parihia de "Satanaz"
ladrão, Adalberto Gouvt

Wagner Orcine, o "Satanaz
apontou na polícia os nomes dfl seus comparsas

vidade criminosa, a Secciona .,
vai comunicar às autoridades o

partamento Estadual cio Tr.m.

Com o procedimento de 
^^;

.apreensões dc merc-idon^ da
das, a chefia dos invesUgaa01 ,0 a
Seccional Norte está soUçji«**
nresença das vitimas, a n»' .e,o;
reconheçam e recuperem os
que lhes pertencem.

í
/
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. __Bg_Lu A HORA DE COMPRAR 0 SEU PHILCOUTRO-RAMOBRAZ DESPEJA
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VEJA QUE OFERTAS!
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Eletro-Radiobraz quer acabar com o estoque do
seu antigo Depósito Motivo: mudança para

o novo Depósito - o maior do gênero na América
do Sul (construído numa área de 75.000 m2).

Porisso está facilitando em tudo.
Preço condições de pagamento, aprovação do

crédito etc. Uma ótima ocasião para
v. adquirir o seu ambicionado Philco. Chance

assim nunca mais vai se repetir.

Entrada a partir de 60,00
e pagloí. iguais a partir d<

66,40
59 cm. 123"). 5 estágios da
som totalmente transistoriza-
dos. Maior sensibilidade de
vídeo. Novo seletor de ca-
nais." Sintonia automática.
Chassi frio: garante a longe-
vidade do aparelho. Circui-
los exclusivos.

A MAIOR ÁREA
DE VISÃO EM TV:

1.793 tm2
0 MAIOR ÍNDICE

DE TRANSIST0RIZACÃ0
EM TV!

mm

m rTiiniiM

íilll £ tm «¦>«
Entrada a partir de 55,00
e pagtos. iguais a partir de

mi iwnmniiiiiiiÉ ¦¦__ '**J
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Entrada a partir de 52,00
e pagtos. iguais a partir de.

59,00
Vídeo ultra-sensível. Som '
frontal, instantâneo, com saí-
da superior, graças a transis-
tor de alta potência. Regula-
gem de freqüência. Imagem
cinematográfica. Sintonia
permanente. Chassi frio cro-
matizado.

partir de 49,00
e pagtos. iguais a partir de

66,90 58,50
39 cm 123."). A imagem per-
feita e o som frontal, instan-
tôneo e cristalino, não sofrem
qualquer tipo de interferên-
cio. Sintonia permanente.
Chassi -frio. Transistores apli-
cados nas partes vitais do TV.

44 cm. (17"). Tela giganta
com área visual maior do que
o dobro da área dos porta-
t.eis comuns. Imagem, e som
permanentemente estáveis.
Cineseópio protegido com'
vidro colorido*

PHI
_r_ á
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ISuper Transglobe
Philco

folrada a partir de 21,00
6 Pagamentos iguais a partir de

24,40
IaS0.-0 P'"10^ 10 'ransisfores. Dia!
IJBggfe 8 faixas ^ ondas. Potente.

Super Transistoné
Philco

Entrada a partir de 8,00
e pagamentos fguais a partir de,

10,00
Rádio-portátil c/3 faixas de ondas. Ante-
na telescópica. 8 transistores e 1 diodo.

Rádio Portátil Philco
Novo Trahsistono

Entrada a partir de 5,00
e pagamentos iguais a partir da

6,70
Funciona com 3 pilhas comuns da
lanterna. Gabinete em plástico de
alto Impacto, em modernas cores.

Auto Rádio Philco
Solid-State

Entrada a partir de 22,00
e pagamentos iguais a partir de

23,90
Perfeito para carros nacionais. 3 faixas de
onda, sendo 2 ampliadas. Ótima recepção.
Acompanha .alto, falante.

Condicionador de Ar _
Philco |i

Entrada a partir de 100,00 |§ jj
e pagamentos iguais a partir do p 1

113,00 I
Ar quente e frio. Funcionamento super si-
lencioso. luxuoso painel frontal em jaca-
randá. Combina com qualauer-ambiente.

PHILCO ESTA A SUA ESPERA HA ELETRO-RADIOBRAZ ATÉ ÀS 22 HS.
UTRO-RADIOBRAZ CONTINUA CRESCENDO: 26 LOJAS E15 SUPERMERCADOS À SUA DISPOSIÇÃO
Jntro:
3/29°Galt,l?e,inin9a' ,213 • Rua Bar5° de Itapetininga,
*» im i«V\Bar5o) ' Rua S5° Ben,°' 377 • Rua Li-
hi°- limeira 71* 

* Sâo Joõ°'1086/96 * Ala"ieda Ba-

eir°iuizVAniA9'elP,eÍaftna'2'151 • BELA VISTA .'Av. Briga-
* Cito íflí 

1'2M»CENTER3- Rua Luiz Coelho,73.¦ 8 Mo'16U • Av, Paulista - Defronta co Conign»»

Nacional • IPIRANGA ¦ Rua Greenfeld, 263 • LAPA - Rua 12
de Outubro,111 • PARAÍSO- Rua 13 de Maio, 1.911 »PEN-
HA Av. Penha de Çrançd, 410 • PINHEIROS - Rua Bulantã,
150 • PRAÇA. DA ARVORE - Av. Bosque da Saúde, 116 •
SANTA CECÍLIA . Rua das Palmeiras, 359/385 • SANTO
AMARO - Rua São José,, 150 • SANTO AMARO - Praça
Floriano Peixoto, 132 • SÍLVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 • TATUAPÉ - Av. Celso Garcia, 5.000 «TUCURUVI
- Av. Nova Cantareira, 1832 »VIIA .MARIA .Av.Guilher-
moCotchinfl,1968 - -

outras cidades:
MOGI DAS CRUZES - Rua Dr Deodato Werlheimér,,200 •
OSASCO • Rua Antônio Agu, 351 • SANTO ANDRÉ ¦ Rua
General Glicerio, 11 • SANTO ANDRÉ - Rua Coronel Oli-
veira Lima, 280 • SANTOS - Rua Amador Bueno, 200/2
SUPERMERCADOS:
BRÁS - Av. Rangel Pestana, 2.0791CAXINGUI - Av. Professor
Francisco Morato, 2,100 • CENTER 3 - Rua Luiz Coelho, 73 •
Rua Augusta, 1611 • Av. Paulista • Defronto ao Conjunto

t

NacionalelPIRANGA-Av. Nazareth, 720» LAPA CITV - Rua
Brigadeiro Gavião Peixoto, 354 • MOEMA • Av. Moema, 300
• PINHEIROS - Rua Butanlã, 150 • SANTA CECÍLIA ¦ Rua
das Palmeiras, 359/385 (Hipermercado) • SANTO AMARO
- Rua São José, 150 • SÍLVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 . SUMARÉ - Rua Apinagés,.1.147 . TATUAPÉ .
Av. Celso Garcia, 5.000 • VILA MARIANA - Rua Luiz Góes,
222 • CONSOLAÇÃO - Praça Roosevelt • SÃO CAETANO;
DO SUL- Av. Goiás, 2.59?
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Talvez Valeria! Vidal não soja tão popular como tantas outras, por-

que até agora não o desejou. Os convites para fazer shows, televisão e fll-

mes surgem totlas as semanas. Mas a bela mulata prefere selecionar.
' 

Ela reconhece quo uma das coisas boas que fe** há pouco, foi o filmo
«Mulher-Pecádó» de Egidio Eccio. Acha também importante a viagem que
empreendeu com à «-Brasiliana" por diversos paises, no ano passado.

íNüo tenho pressa. Gosto de dar tempo ao tempo. Ainda há pouco
acabei de receber convite para me candidatar ao titulo de «Rainha do Car-
naval Paulista», mas ainda não dei resposta. Mesmo do teatro de revista,
tenho recebido diversos convites, mas até agora, não achei um texto, um cs-

petáculo que mo .agradasse. Uma das coisas que gosto de fazer 6 viajar.
Por isso deverei aceitar um convite para excursionar no próximo mês
do março:».

A estréia de Valeria no cinema aconteceu com «A Margem» e foi
muito elogiada pela critica. Em seguida, veio «O Cangaceiro Sanguinário»

do Candeias, John Herbert, Maurício do Vale, Isabel Cristina e Tercza So-
dré.

tipo exportação
«Gostei muito do fazer «Mulher-Fecadp» - diz - tive oportunidade

de travar conhecimento com diversos, inclusive estrangeiros, ja que> era

uma co-produção. Na fita a interpretação do principal papel está *Ç«g9

de Isabel Sarli. Totalmente voltada para o lar, Valéria quase nao tem vida

noturna a não ser uma vez ou outra, quando comparece no sambao.
«Há poucos dias fui procurada para fazer um filme na Itália, mas

nada ainda é certo. Não tenho detalhes sobre esse convite que, claro, se

me parecer interessante, acabarei aceitando».

Valéria s orgulha de ser negra. Acha que sua raça está saindo da

eterna timidez para se projetar.
«Nós, as mulheres estamos tendo muita chance no «show-businoss»,

nos mais diversos setores e os homens também está se sobressaindo nos

mais variados campos sociais».

Ontem à tarde Valeria Vidal veio até a redação, foi fotograda por Jo-
sé Moura e provou porque é tão solicitada a participar de shows; sua piás-
tica é uma das mais perfeitas.
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N.° 1 — Maxi-mcinió-xadrez
com saia midi c blusa de jérsei
de lã

N.° 2 — Maxi-mantó em tweed,
ui* mistério

N.° 3 — Calça-bombacha cm

jérsei de lã com jaqueta de lã.
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a moda
•s

próximo
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APRENDA El 05JÍ4S SEMAUS
VOL. I
VOL II

Saiu o VOL. III

ÁLGEBRA ARITMÉTICA
GEOMETRIA PLANA
ÁLGEBRA 2.° CICL.O-A

O autor MAJOR KNG. ELETRQ.
N1CO J. B. LEANDRO, passou 5
anos pesquisando centenas de
estudantes deficiente-:?. Recuperou
mil alunos através de um melo-
do prático e objetivo que ensina
a maneira de se estudar Mntcmá-
tica, tornando-a fácil. Qualquer
estudante, mesmo o mais retra-
tárlo, aprende cm apenas duas
semanas lóda Matemática ne-
cessaria no secundário, art. 119,
pré-normal, concursos e vestibu-
lares. Centenas de exercícios re-
solvldos e explicados — vários
testes. Vol. I e II: CrS 1!>.00 cada
e Vol. III: CrS 20,00, nas livraria'
e tels.: 236-9471 e 25G-37.r)0 — GB
Reembolso.

F-DITÔRA VICTORY STAR
Av. Copacabana, 647 — cr, 812
Cl*. J2.152 . ZC-07 - RIO - GB

B-^ürwlWSm sBij!1 B

Embora ainda esteja-
mos com temperatura
na média dos 28 graus
os entendidos da moda
já estão preocupando-
se com lançamentos pa-
ra o próxima inverno.
Quase todos os criado-
res e costureiros nacio-
nais já estão com suas
coleções prontas (ou
quase prontas), para
que, em desfiles reser-
vaclos, sejam apreciados
pelos compradores que
dão preferência a deter-
minado costureiro.

Em geral, tanto cria-
dores como lançadores
de modelos para esta ou
aquela temporada, pro-
curam fazer seus desfi-
les da maneira mais re-
servada possível, para
evitar que a imprensa
tome conhecimento e
divulgue suas criações,
o que segundo eles, vi- •
ria facilitar ao eoncor-
rente um aprimoramen-
to, ou até mesmo a có-
pia, o que até então
era inédito. É por esta
razão que a maioria dos
lançamentos de moda,
somente chegam ao co-
•íhccimcnto do público,
qUándo os criadores já
estão pensando na pró-
.cima estação.

No último fim de sc-
mana, uma equipe dos"Diários Associados" es-
teve nos estúdios da
Tvvig Modas, à rua Frei
Caneca, onde são lança-
das as criações do cos-
tureiro Clodovil, para
tentar fotografar alguns
modelos. Devemos con-
íessar que a nossa in-
lenção era fotografar a
coleção inteira, cerca de
70 modelos, .mas Dona
Iara Dutra, responsável
pila Twig Modas e con-
s-jquentemente p e 1 o.s
modelos do Clodovil,
resistiu aos argumentos i
dos jornalistas e permi-
tiu que fotografássemos
cinco modelos do Cio-
dovil.

Desta forma, com ab-
soluta exclusividade pa-
ra todo o território na-
cional, os Diários A'sso-
ciados mostram cinco
modelos inéditos do
costureiro, que são
apresentados por Twig
Modas, dois dos quais
não são fornecidos dc-
talhes, por recomenda-
ção do próprio criador.
Todos são dc tecidos ex-
clusivos e deverão ser
lançados cm caráter na-
cional, no próximo dia
29 para compradores e
crônica especializada.

Por ordem de entra-
da na passarela e por
ordem de colocação na
exposição das fotos, os

-¦¦-.¦¦¦nBIEair«-"3r-.>'.:v.i¦-. * ^__a _^^

' il' ilL Jm i; como mãe de santo

N.° 4 — Este modelo é em jérsei

modelos são os seguin-
tes: l.o) -- Maxi-manlô-
xadrez com saia midi e
blusa de jérsei de lã.
Deve ser usado prefe-
rencialmente, com bo-
tas marrom com botões
de metal amarelo. 2.o)
— Maxi-mantò em
tweed (um dos modelos
que não foi fornecido
detalhes); bastante jo-
vem, com uma saia dc
jérsei xadrez c boti-
nhas. 3.o) — Calça-
bombacha em jérsei de
lã c jaqueta em jérsei
dc lã xadrez. Ótima
para o campo ou para
fins de semana na Hipi-
ca. 4.o) — Vestido-ma-
xi em jérsei de lã, com

couro em tecido exclu-
sivo, que o costureiro
também não deixou des-
crcvê-lo. 5.o) — Um
conjunto de sajm-maxi
em veludo exclusivo e
uma blusa dc crepe dc
seda. Outro que dona
Iara, a responsável pe-
la Twig Modas quase
não deixa fotografar.
6.o) — Um lançamento
Twig, em crepe de lã
com detalhe em poá
preto e branco. este
modelo tem sido muito
disputado pelas mane-
quins para ser apreseri-
tado. Veste muito bem
e é de bastante discri-
ção embora seja um
maxi.

.... >>j|N%^| *****

Há muito tempu Wanda KosmcstW
aíastnda do Teatro, n que náõ impediu«
o público esquecess! seus inúmero*. tr*
lhos Aquele mesmo público., que aro
ano:: acompanharia sua carreira pi'a '
visão.

,-olt .io palco,

Mito

No momento Wanda .-
tantas vezes já brilhou. Surge mmK
diferente. Ao vê-la representar *u.
fa". por certo que seus admirado
reconheceriam a interprete a° _
Glessi de "Vestido rie Noite c mais v
suas atuações em "Cha e Simpatia e
Comício".

Durante muitos nnos Wandai K»«í
tenesu so elenco das "^^Z-

rtgia e interpretava. Sua. cria?»^
ram época: O ?úblico^|mgd-j

n cora as
époc

com as criações
pnmia às personagens

derramava diante cias câmara.
lâfl!

ctue

s ?m
adordúvida, esse poder cri

do trabalho e pesquisa que a a- - .
d- enfrentar *as câmaras e . ,

senslbnMadec***
.-0 quando apen"s."
m,)Sa pelo seu

ante
zado por sua imensa

teatro ela já era fi
terminismo.

So-rh duvida, ,..':
apresentação do

: InfcWJl
teairo,

I
verdadeiro "¦•-,""yt0,í

áo vídeo" Habituada, ao regime do P^s

ser convidada a mgre
volueionou t>.< meios
vários prÊmios por

rar na
artísticos.

nas criaíoes

¦vii*. -
recebi-'-5

N.° 5 — Outro que não devia ser
fotografado antes do lançamen-
to. E' em veludo exclusivo *om
blusa de crepe

N.° 6 — Lançamento Twig em
crepe de lã com detalhe em poá
preto e branco. Muito persona-
líssimo

********--l----*---B-------Baii---i^ r~

««ifi
os interp**A<: peças que rim

q-ic ocorreu lambi
Ela criava, com
sonagens tomo
quando foi obrigada a a-*- ..
até -i simplória personagem ne 

^

lambem com >*.m0;P
com a mesif »f'^ -
no -A Bainta Eli»»-,,,,.

Idade'
Foi

Celiz
- \Vi liam inSH,',* r«n0: -i

interprete de "^ "^|V
vela dè grande audiência, aPi
Televisão lupí, Canal i.

jlr>

I

gostou dc fe de i*
m escrito»0.*,A-io. oe,!

V/anda sempre
quando trabalhava, r,
tabilidarie, freqüentava i " - 

Ca
pretsção. Deve sua t'**i( e»J •

empresário de Hennetfe ^p^
descobriu para ¦> '¦ ""•:,
Caries, ela estreou et

Cadê* 2
MorinCirii

¦""•^ **'" ...„ ter.
Antes, não sonhava si 

^ itm
- como já dissemos - Sj- 

^Queria ser advogada. P? • 
^ 

ts

padrinho, seu descobrida- ^fü
náo mais parou. Nu^.^il&B/íf
ça "Vestido de Noiva •> GlcsJi,
cues. quando criou Mndanff

Ar

-oi:»* <Uestá toda apoiada emi taa.« ^
algumas vezes no passaoo 0i;fi ,
seu espirito rebelde. e*.t ,,. &£
com, resultado de ten Pj^" ^rf
deseio do atingir a P'-,rUV;cr;-s
ciihstfinclas difíceis <

Com voz poderosa
capai cm "Ealbuia ri
do Je nome? c
Eduardo Abas,
dade dc atores
Marina Luiza
a pena vêr
tro câo Pedr

da
Iaiisa

iti'ost»,,*-ílAW';
Walderes 

«-#

e bailar»» ¦n«W „
... do ConjunW-JUf1
o trabalho de 

^y
ro. onde vive ¦
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AGORA,GE VAI PARAR EM SUA CASA:
ELETRO-RADIOBRAZ DESPEJA

Estamos mudando para o novo depósito porisso nosso estoque atual está super-remarcado;
Aproveite, estas ofertas fora-de-série sâo por pouco tempo.

E q sua chance de ter em casa toda a linha GE.
Você concorre ainda a 1 Fuscão,

1 Mini Mustang e muitos outros prêmios de real valor.
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Refrigerador GE
Modelo LD 108

À VISTA

995,00

286 litros de capacidade. Porta
com fecho magnético, e di-
visões, funcionais. Amplo con-
gelador. Prateleiras reforça-
das. Enorme gaveta para le-

Refrigerador GE
Modelo IC 128

À VISTA

1.295,00
fIrada 

desde 45/00
pagamentos iguais desde47,80 gumes. Linhas modernas.

Entrada desde  ... 53,00
• pagamentos iguais desde 66,70 nas CÔres,

353 litros de capacidade. Con-

gelador de 26 litros. Prático

pedal que facilita abrir a por-
ta. Divisões funcionais. Apre-
sentada em várias e modér-

Combinado GE
Modelo LCK 125

À VISTA

1.595,00

322 litros de capacidade. Am-

pio congelador que produz
gelo cristal. Exclusivo degelo
automático. 2 portas apro-
veifáveis. Divisão funcional.

Entrada desde 78,00 .
• pagamentos iguais desde89,00 Em varias cores modernas.

mú X . '.
*$?***««<*:

Televisor
GE Apoio

À VISTA

llllllilini-.l Mmu^^^^
^SryyyyTyT!'yyy^^íy

^icionador de Ar
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Novo GE Máscara Máscara Negra |r Rádio Portátil m
Negra Grandão GE Scort Luxo GE Apollo II fi-:i

À VISTA À VISTA À VISTA B *

1.290,00 859,00 295,00 I ——
ou entrdda desde 59,00 ou entrada desde 8,00 ou entrada' desde 14,00 Wm
e pagtos. iguais desde...72,50' e pagtos. iguais desde.. .39,90 • pagtos. iguais desde... 16,50 m

O primeiro- televisor de 61 cm (24") 31 cm 112"). Portátil. Imagem ins- 5 faixas de ondas. Transistorizado- ?-vV
|, Tela prela. Imagem o som nítidos. tontánea e, firme. Ótimo som. Sistema triplo de antena. H 

Viv***^:^ I I -v-. I w Lava Roupa GE

\\\ lW^^p^Wig^^Srai^^B^^SBiMn^Er^HyJff .'MM81HMMMri^^||^^^HH\wBM8^^B|^S^6^^^^M^^^^iBt^^^B Ifl B fl |y

1.129,00
ou entrada desde 49,00
e paglos. iguais desde.. .63,40
59 cm (23"). De mesa. Imagem ei-
nomalográfíca. Finíssimo move

11,00
56,00

Modelo VVAS. Capacidade de até 4

quilos de roupa. Lava por agitação s
seca por centrifugação, Exclusivo siste-
ma Over-Flo.

GE

85,00
99,00

"snle e frio, reguláveis para
| 

velocidades. Desumifica o*"«¦ Grande durabilidade.

da desde.

lamentos
: ^sde..

Ferro Automático
GE

em pagamentos' iguais desde

5,00
Desliga e religa. automaticamente.
Mantém sempre a temperatura ideal.

"Leve. 
Modê.lo dinâmico.

Batedeira de Bolo
GE

À VISTA

Aspirador ds Pá
GE

À VISTA

Enceradeira Cromada
GE

À Vista

159,00 299,00 215,00
.ou entrada desde 8,00
e pagamenlos iguais.desde. 9,00
Tigelas transparentes e refrolárias.
Linhas e cores modernas.

ou em paglos. iguais desde 24,00
De grande capacidade de sucção.
Completo, com diversos acessórios.
Rodízios que facilitam o movimento..

Entrada-desde 11,00
e pagtos. iguais desde.. .12,20

2 escovas, lava e lustra c/ muito
mais rendimento:-Não deixa ondas.

Jleho-^odiobwi

iH:M»JL»]:i:f:T»l'
"RO-RADIOBRAZ continua crescendo: 26

1 I
LOJAS E15 SUPERMERCADOS A SUA DISPOSIÇÃO

?rq:
podei,
fe^aBarao

^^""«NnS9?'?13^ Ru° Bar"° de Itapelininga,

fcl
lQr°. 462 • Av¦'meiro, 71

Í*ps:

«Rua São Bento, 377 • Rua lí-Sao João, 1086/96 • Alameda Ba-

Av"S?l Pestana, 2.151Wi Anlí
Aug

""'¦ 1 
"onn"'r^ * BELA V|STA " Av- Briga-

lusto, 6°i 
1-2W« CENTER-3 - Rua Luiz Coelho, 73•011 • Av. Paulista.;. Defronte ao Conjunto

Nacional • IPIRANGA - Rua Greenfeld, 263 • LAPA - Rua 12
de Outubro, 111 • PARAÍSO- Rua 13 de Maio,-1.911 • PE-
NHAAv.Penhade França, 410 • PINHEIROS - Rua Butantã,
150 • PRAÇA DA' ÁRVORE - Av. Bosque da Saúde, 116 •
SANTA CECÍLIA - Rua das Palmeiras, 359/385 • SANTO
AMARO - Rua São José,, 150 • SANTO AMARO -. Praça
Floriano Peixoto, 132 • SILVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 • TATUAPE - Av. Celso Garcia; 5.000 • TUCURUVI
- Av. Nova Cantareira, 1832 • VILA MARIA - Av. Guilher-
meCotching, 1968

OUTRAS cidades:
MOGI DAS CRUZES - Rua Dr Deoclato Wertb°imer,,200 •
OSASCO - Rua Antônio Agu, 351 • SANTO ANDRÉ - Rua
General Glicerio, 11 • SANTO ANDRÉ - Rua Coronel Oli-
veira Lima, 280 • SANTOS - Rua Amador Bueno, 200/2

supermercados:
BRAS- Av. Rangel Pestana, 2.079» CA XINGUI - Av. Professor
Francisco Moroto, 2.100 • CENTER 3 - Kuu Luiz. Coelho, 73 •
Rua Augusta, 1611 - Av. Paulista - Defronte ao Conjunto

NacionalelPIRANGA-Av.Nazarelh, 720» LAPA CITY - Rua
Brigadeiro Gavião Peixoto, 354 «MOEMA 

'- 
Av.Mpema, 300

• PINHEIROS - Rua Bulanlã, 150 • SANTA CECÍLIA - Rua
das Palmeiras, 359/385 (Hipermercado) • SANTO AMARO
- Rua São José, 150 • SÍLVIO ROMERO - Praça Sílvio Ro-
mero, 55 .'SUMARÉ - Rua Apinagés, 1.147 . TATUAPE -
Av. Celso Garcia, 5.000 • VILA MARIANA - Rua Luiz Góes,
222 • CONSOLAÇÃO - Praça Roosevelt • SÂO CAETANO
DO SUL - Av. Goiás, 2.599
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TV.ADMIRAL AQUARELA 13
(13") 33 CENTÍMETROS

m oo
1.° PAGAMENTO DESDE .....Cr$ 6,80
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 40,00

TELEVISOR EMPIRE LUXO
(24") 61 CENTÍMETROS

« 095,00
Io PA6AMENT0 DESDE....
23 MENSALIDADES DESDE.

m 9,
cr$ 52,80

TELEVISOR PHILCO B-125
(23") 59 CENTÍMETROS

cn 970,00
1.» PAGAMENTO DESDE. CrS 8,70

23MENSALIDADES DESDE, CrS 57,20

TELEVISOR PHILCO 1-1
(23") 59 CENTÍMETROS

«1.100,0
1.» PAGAMENTO DESDE....
23 MENSALIDADES DESDE

.Cr$ ,
-CrS 6(

antes os preços
^!$8« -^K^ím^^ M wM ^m ^M ~ ~ ^*^^^VÊS^^SM M M MM Mp-702^^w^^B W W W W
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CONJUNTO "PANEX" - 6.peças em alumínio resistente e indeformável.
Tampas polidas e cabos' refratários. ARMÁRIO BUFFET ARMÁRIO TRIPLO ARMÁRIO DUPLO

IM 50 50 '•pAGAMENT0DKDE *$ *» I fr$ 320,001 Cr$ 119,001 Cr$ 79,001 m ao onl'lf J//kJV 23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 3,80 LnBMIJ^HHni^i^i^HHfllH ^1$ wT#/W

sj*«

APARELHO "COLOREX" PARA JANTAR - 23 peças, Decai

1.° PAGAMENTO DESDE 01

23 MENSALIDADES DESDE dl

CÂMARA FOTOGRÁFICA
Olympus PENEE2-Automdti-
ca.ObjetivaD.Zuikol 13,5/28 mm.
Trava automática. Tira 72 fotos
com filme de 35 mm. Acompa-

•nha1 original estôjo.. «ft Aíl10 MENSALIDADES DE Cr$ 49,90
PREÇO TOTAL A PR AZO Cr$ 4 9 S, 0 0
GRÁTIS: 2 FILMES, SEND01 COLORIDO.

RÁDIO "ARGONAUTÀ" G.E.
8 faixas de onda. Sistema triplo
de antenas. Ondas curtas, super
ampliadas. Som de alta fideli-

í&ulft 375,00
í" PAGAMENTO DESDE Cr$ 18,00
23 MENSALIDADES DESDE...Cr$ 23,70

^mAt^ ^^L^J^NjfcV- ~^m^%^^^^~ klkt M^^^%B JÀ^^DMM ^^^fca ¦BÉm^W

GRAVADOR "OCEAN" - Mini-
cassette. Estôjo de couro. Micro-
.fone e fita. Importado do Japão.

Avi$«..Cr$ 248,00
fe PAGAMENTO DESDE CrS 12,00
23 MENSALIDADES DESDE.. .Cr$ 15,80

FAQUEIRO "HERCULES" - 29
peças em aço inoxidável. Cabos
coloridos. Com caixa.

avista.... Cr$ 63,50
I.» PAGAMENTO DESDE Cr$2,50
23 MENSALIDADES DESDE.... Cr$ 4, IO

FRIGIDEIRA "ROCHEDO ARIS-
TOCRATA" - Totalmente onti--
aderente. Tampas anodizadas.

Cri 24,50

CIRCULADOR DE AR "BOM
CLIMA" - 9 grades. Quente e';v°isTA..Cr$ 385,00
I.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 19,00
23 MENSALIDADES DESDE...Cr$24,40

mmmmKmmmmm mMmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm^mmmi

GABINETE TRIPLO GABINETE DUPLO

«360,00 m 2iã,oo
MOVEIS DE4ÇÕ

LANÇAMENTO/^^^ COR VERMELHA
GABINETES MAIS ALTOS. GAVETAS MAIS Alyf-'PLAS • PES CILÍNDRICOS REGULÁVEIS . PINr

i*l tf Lm m\.m l íi*l si *f 'í tf i rar n irril »»i m1 zie vr« zi avi:
EM FÓRMIPLÀC.5 

GARANTIA TOTAL DE FABRICAÇÃO

;;JNSTALAÇÃO GRÁTIS
MANTEMOS ESTOQUE PERMANENTE DE COZINHAS COM-PLETAS E PEÇAS AVULSAS - "PAULISTA" - "FIEL" -."SECURIT."

OFERTAS DA MERCEARIA
/Iftfiflàt

ATUM "MONTE CHRISTI" ¦ IMPORTADO <r$ 1,70

GELÉIA DE MORANGO - IMPORTADA., (r$ 1,90

ASPARG0S "HELOMAR" (r$ \^%

SUCO DE MARACUJÁ "MÁGUARY" (r$ 1,98

PALMITO- LATA DE 1KIL0...,, Cr$ 2,10

VINHO "BERNARD TAILLAN» - TINTO OU BRANCO .CrS 3,20
GIN'.'SEAGERS«.... (r$ 4f5Q

C0GNAC "DREHER" (r$ ^fl

WHISK1 "RÜlALLABEL- 
(r$ |Q950

NOVAS TOALHAS "MOSTEI-

RO" -"Creações Blumentrauss".
Novo colorido em desenhos deco-'

ROSÍO lf$ 7,70
m-M 19,70

j^lÍlrHefeJ2OTi5r?lf§Í5yy

JOGO DE CAMA "CALFAT" -
Casal. Em crefone extra. Barra es-
tampada em cores firmes.

m 17,70

CINTO DE SEGURANÇA-Apro-
Vado pelo G.E.I.M.O.T. conforme
norma A.B.N.T.

Cr$ 24,50

m
TELEFONE "STARÜTE"•

mático de mesa. Linhas s:-:
e decorativas, Campeias
lável. Lindas cores.

a»,s«.I'i'|149/1
!:• PAGAMENTO DESDE...
23 MENSALIDADES DESDE.

mm) x5*w*§lÉ

MMÈMm

JOGO "PANTHE0N"

bolo. 26 peças de M
balagem para presente.

1.« PAGAMENTO DESDE
23 MENSALIDADES DESDE..-»

Sü4.
SI

V,OOREIir'MIAC|J*
Gabinete Super Luxo.»'

garantia. _/*

A,ISiA..fr$369r
1.™ PAGAMENTO DESDE!..¦-
23 MENSALIDADES DESDE
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r» chegando a hora de o Corinthians mostrar o
^lsauema-71. Aimoré ja disse que a torcida

oernr uma equipe que vai impor seu jogo de
f mineira no ritmo dc velocidade ou na técni-

c ¦ HÍa 2d 
'domingo, em Alagoínhas, na Bahia.

Scêdò ôs jogadores fizeram o Interval-Trai-
1 tarde estão nas piscinas, ate as cinco horas.

h» cedo muitos torcedores deverão ir ao Parque
Sstirèín ao primeiro coletivo.
fi,, atenção nesse coletivo: ele vai mostrar as
"Sãs d» ^mlÁ0 desta noite' de diretores'
yôrá iisices, médicos e técnicos. Eles vao ana-
'ifichas médicas e atléticas de todos, já fazendo

túfè título 8Stá
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aldo Teixeira Duar-
sidente da Portugue-
Desportos elogiava

nlc Cabinho, sábado,
ógraraa da Radio e
Upi: _ "No ano pas-
sozinho ele fez mais
ue o ataque luso in-
io".
esse Cabinho que

os três gols da
>uesa na vitória so-
Goiás E.C., abrindo

leio no Estado de
e que homenageia

im troféu, o presi-
rubroverde do Ca-

indo, Arengue, Ma-
Ulisses e Fogueira
zAmérico (Roberto
ico — Xaxá (Rati-
Basilio, Cabinho e
(Wilsinho), íoi o ti-
Mista,
ecriico Avelino lan-
oberto o ex-soroca-

foi contratado
J e que promete ser
¦ensnçáo nesta tem-
i Mas a grande sur-
íoi o retorno de Ra-
Agora a lusa tem
extremas brigando
Mima posição no ti-

: cima.
mo Goiânia venceu
jmínar (2x0 sobre o
íora do Minas Ge-
o titulo será decidi-
sta quarta-feira com
luguesa.
rubroverdes retor-

ia quinta a São Pau-
niciando imediata-

os preparativos pa-
jogo de domingo á
com o Spartak de
no Pacaembu. A

propôs ao São Paulo
lização deste encon-
igunda-feira à tarde
orumbi. como preli-

do cotejo do tricô-
>m o Sporling. Tei-
Duarte pediu no en-
que as despesas dos

5 — 42 mil cruzeiros
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Osvaldo Teixeira Duar-
te homenageado em

Goiânia

— fosse paga pelo São
Paulo que não concordou.
Assim o jogo será mesmo
no dia 24 e segundo os lu-
sos se não chover a renda
passará dos 90 mil.

O que muita gente acre-
dita que possa acontecer.
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Ndenjè da Aceesp, Emilio Colelo, quer tudo
|Pra*os limpos
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| Timão,
I o físico
I em dia

| entidades já sc
fentaram nj sen-
lei ap,Urar ° que
J?J"al sóbre umaadFa caixinha no

JUtcbo1 Clube
»r jornalistas™£w da Federação.
cm Tla foi fcita
5 Passada, pu-

C* a formação

:Spxs.°p 
, do Estado de

toria o 
rcuniu Sll«

LÍdocxrnefdiu um
das nr„, -j nforman-
lass Pwvldencias to-
lcpr)is 

a A
Cronici? ^ss°ciação

uo a<| Sao Paulo

que marcou reunião do
seu Conselho Superior
para esta quinta-feira à
noite. Por fim a Delega-
cia Regional do Sindi-
cato dos Jornalistas
Profissionais, em San-
tos.

E' a voz da decência
levantando-se para apu-
rar o que existe de er-
rado. Providências fo-
ram solicitadas.

A entidade dos árbi-
tros profissionais foi a
mais expansiva em sua
manifestação pedindo in-
clusive o apoio do co-
mandante do II Exerci-
to para a apuração dos
fatos ligados à denun-
cia.

Nesta semana o as-
sunto será amplamente
debatido e a denuncia
será então confirmada
ou desmentida. Mas a
verdade deve surgir.

uma triagem e marcando a superioridade de um atleta
sóbre outro. No fim, é provável que eles tenham deci-
dido quais são os jogadores disponíveis, e que poderãoser vendidos ou emprestados. Isso refletirá no coletivo
de amanhã, bastando se ver quem vai ter pouca chan-
ce no treino, ou só no time reserva. O "listão" do Co-
rinthians não será divulgado à imprensa. Os clubes in-
teressados em jogadores do alvinegro é que terão a lis-
ta dos disponíveis. ,

Dia 27 o Timão estreará no Torneio do Povo. En-
tão é que sua torcida o verá pela primeira vez no ano
de 1971. O jogo será no Pacaembu, contra o Atlético
Mineiro.
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É claro. Sua alegria começa comprando tudo por preço
bem mais barato. Todos "os artigos estão super-

remarcados, e o plano de pagamento é você quem faz.i
Aproveite, agora está mais fácil do que nunca..
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Gravador
Crowncorder 9001

A VISTA

419,00
Entrada desde  30,00
e pagtos. iguais desde....23,50

Cassete. Funciona a pilha e luz.
P/ automóvel. Com suporte.

Toalha de Praia Artex
À VISTA

10,90
Cores firmes e modernas.
Original estampa. Macias.

iíca Invle*
À VISTA

13,50
Modelo Diplomata. Conser-
va a temperatura por mais
tempo.
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Comera Fotográfica
Olimpus Penn EES 2

OFERTA 529,00
ou em 10 pagamentos

iguais de 52,90
Sem acréscimo

35m/m. Fotòmetro acoplado.
GRÍTIS: 2 filmes coloridos.

Relógio Para Homem
Orlent Automático

A VISTA

179,00
Entrada desde............ 8,00
,a pagtos iguais desde.... 10,00.
Com calendário. Prova d'água*
Todo em aço inox. Luminoso.,
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Balde Térmico Novarte
À VISTA

39,90
Para gelo. Modelo pera. LL
nhas modernas e "decorari-

vas.

Rádio Portátil ABC
Canarinho

A VISTA

135,00
Entrada desde.. •  • .6,00-
a pagtos. iguais desde :.'. .10,70

2 faixas de ondas. Fácil mane-
jo.Tstôjo em plástico.

i*mBÍsiÍbip»-^Z^~~~~^^
Eletrola com Rádio

Invictus
A VISTA

219,00
Entrada desde.. ..10,00
a pagtos. Iguais desde... .12,40

Perfeita repr.odução.em ondas'
fjigdias. Toca-discos c/ 3 rot.

0Í& 
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Violão Gianiní
Pinochio

A VISTA

45,00
Entrada desde  .2,00
s paglos. iguais desde.....3,50

Confeccionado em madeira
,de- l.a. Ótima sonoridade.

Relógio Para Homem
Orient Automático

A VISTA

179,00
Entrada desde 8,00
a pagtos. iguais desde... .10,00

Com calendário. Prova d'água
Todo em aço. Pulseira original.'

Jogo de Tambor:
A VISTA

15,50
Com 2 tamboretes revestidos
•dó couro. 1 esporteca.2.bolas.

Eletrola Portátil
Delta 800

'A VISTA'

330,00
Entrada desde  .16,00

¦e pagtos. iguais desde....18,70

Pilha e luz. Tcca-discoscom'
partida automática.. Moderna.'

-_-v*^.—^V""—ãi-i V

Guarda Sol de Praia
A VISTA

59,90
Entrada desde............3,00
e paglos. iguais desde.....4,70,

1 x2 mts. Cores alegres. ¦Sóli-
da construção. Fácil manejo.
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^x\$\y'02ii^'^ leve e resistente. Feita comi lt§H»i -'¦ -,,'' -~ qualidade. Acabamento de '^í'-*'--— \^°*

Churrasqueira Memo ' • £•„ HbctÍI Esteira de Nylon ^^I^^^jP^^^J^ Cadeira Proia Brasil Y^-atS^/\

¦ 14^90 5^^^^1P^\ 19^° ^^^^m 3^° fj^Ti
Portátil e prática. Ideal para- / ^^^*^^Jpi\ \\ Com travesseiro inflável. leve. ^Ip^^Sp^ Em alumínio super-reforçado. L^^X Ja
pic-nic em praia e campo.. \S^ 

^"^^\ J) 
e anti-alérgica. Durpvel. ^^rjü#>" DobráveL leve e.resistente \ ^^

V A P G lll n JÍ^-T^yw^ fv\\\ :TV Empire BabyJubUèujr^jjBfo^SSj*- j.

\ e-pagtos. iguais desde..'.123,00 *íÍ^k e paglos. iguais desde... 22,40; e poglos' iguais desde ....10,60 !»,->*£ ! ^':^% /***

t 5.HP,ModêIol971.Córfosfa- \uffl 2,50x2,50 mts. lona reforçada. Robusta. Cores fosfatizadas.. «É^^g*. I Vjâ? Capacidade de 12 litros. Com;
* 'fizada. garantia cia fábrica.  Totalmente impermeável. Selim.e.letronizado. Moderna 

^^^^^&^^y^ alça. 
Conserva até 24 horas..

014/71-L
'Carta Pat. rc 320 • Claròo • Proc. SC 24534/70 • Mf

PBMI11I Compre e pague em. dia
seu ingresso" em qualquer
loja ou supermercado' Elè-
tro.Radiobraz para con-
correr a 12 Fuscões zeri-
nho, 36 Televisores e .mais
12 Geladeiras..

j/x \H2>tSY>H//

:¥¥¥Y¥¥¥¥Y*^¥¥¥
Além de todos êssês prê-
mios, vai ter Simonal e 6

Orquestras. ISS0 mesmo, é i"íTfolia 
da boa! Qualquer dú-

vida vá a Elelro-Rcdiobraz
e peça informações aos
vendedores.

INGRESSOS:
^cdsaj:-:...,.. 45,00
"'jXtpdjyidual 

masc 35/00
•¦'ÍÍPupíò.: feminino 35/00

m
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EXPECTATIVA. O QUE EXISTE NA VIU
Formiga é o técnico que ficou na Vila para trei-
nar os profissionais que não viajaram com o San-
tos para o Exterior. Nesta terça-feira os atletas
terão um ensaio muito puxado. Entre eles alguns
cobras que foram "cortados" da delegação. Car-
los Alberto e Dias têm comparecido à Vila mas
evitam falar sobre o movimento politico que es-
tá deixando o Santos nas manchetes de todos os
jornais. Os dois aguardam a definição de sua si-

tuação no clube. Três jogadores estão exigindo

mais do departamento médico — Manoel Maria

fazendo exercícios com o aparelho de bicicleta e

de barra; Òjalma Duarte submetendo-se ao tra-

tamento do pé de ferro e Clodoaldo com aplica-

ções de ultra-som. Eles querem é sarar logo a fim

de entrar no time quando a delegação retornar
do Exterior.

à

Pediram a Athié.
Mas ele nâo

quer mais
Enquanto o Santos venceu seu segundo compro-

misso em canchas bolivianas (4x0 sobre o Bolívar) a
oposição que venceu as eleições do Conscho Delibera-
tivo na Vila Belmiro começa a arregaçar as mangas
para dar nesta semana os primeiros passos para soli-
dificar os itens de sua plataforma defendida na época
da campanha.

Athié Jorge Curi não aceitou convite para ser can-
didato à presidência do clube podendo até contar com
o apoio dos que venceram as eleições do último dia
13. Acha êle que a vontade dos sócios deve ser res-
peitada e que por isso mesmo não adianta fazer ou to-
mar atitude contraria a esta manifestação.

Os componentes do grupo que venceu a "briga

descansaram uns dias após o pleito e agora entram na
íase decisiva dos trabalhos para a tomada do poder.
Dia 23 haverá a eleição da Mesa que presidirá os tra-
balhos cio dia 28 quando serão escolhidos os futuros
mandatários do alvinegro.

Vasco Faé é o candidato à presidência pela oposi-
ção. Se Athié não se candidatar êle ficará sozinho na
parada. . . .

Os mentores ligados ao movimento oposicionista
fazem questão de frisar que até agora não deliberaram
nada sobre dispensa e contratações. Só mesmo depois
que forem indicados os nocos administradores é que
tais providências serão tomadas-

O que se sabe é que fevereiro será o mes das de-
íinições. _¦• , ,.

Se o Santos tiver realmente intenção de dispensar
Antoninho, Mazei, Zito e outros.

Se o Santos quer ficar com seu zagueiro Mauro,
como técnico.

Se Carlos Alberto volta a latera direita.
Os futuros dirigentes é que decidirão sobre esses

problemas.
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Sorte da Martini,
Verá a milé

OAl

partida de Pe|
A expectativa mundial

"» <""y»o aconteceu!
¦-,.---¦- -•  (>ln torno de Pfiiía milésima partida. Assim como acoi"êle marcou o milésimo gol em Andrad

nã e o 1040 em Erechim, vai haver festa,rei do futebol conseguir mais este feito msua carreira brilhante sobro todos os 
"'"''

Quando o Santos partiu no
afPCCÍI!

dia 12 para;corrida em busca de dólares, Pele estava comittidas. Na Bolivia o time "peixeiro" 
jogou tnbamba no dia 13, vencendo - - :¦ " "

Paz, ganhando por 4 a 0.
P°r 3 a 2 e cmltaõ

»mm

Enquanto o time joga no Exterior,
Negreiros e Djalma Dias treinam na
Vila

Longe do ambiente de
agitação da Vila, Anto-
ninho vai comandando o
time peixeiro neste novo
giro pelo Exterior.

Augusto Saraiva um dos integran-
tes do bloco da oposição

Estão, portanto, somente faltando 4 ií
que o mais famoso jogador do mundo seja £alvo de manifestações do carinho, Que vertoferecido a êle outra bela festa,

Pelo roteiro traçado pelo empresário U-rá no dia 28 em Martinicn que Pele faráa»i
partida. Antes joga no Panamá, no dia 19 (-dad, no dia 22 e em Guadalupe, no dia 25. 

~

E o cotejo em Martinica, caso o roteiro ü:alterado, vai ganhar importância de grande"-cimento internacional. ":
Devem ser preparadas muitas testividafe,

muito maior sensação em torno da apresenta:
Santos. Sorte da Martinica. Ela também ira
manchetes de todos os principais jornais ir.

E' um jogo que custaria, no mínimo, 50 £res, se fosse disputado num grande centro. Si
por exemplo, onde o Santos encerra a exciiní

Mas a Martinica verá a milésima apresení
rei Pele por apenas 20.500 dolare.s.

'^^WMMzSmmWSm^™ " domingo
MflifmWmmz1 '«¦RH Wèm WM ^

HPM^WWBWH| dlogre do
uÊ ^^^^Efe-i^^pl..^^^BB lAf°l • LWÊk-é .^?w^^^^^^^^^^^^^^^^|Pllp^l^K^p<^ ^^^™$ wÊmÊ ^*m m\9ru)Wm\A\

*•'"'•'¦ '¦¦^.<*Wi*-!'--A 
'¦*->*¦¦¦'- ¦ >- ,„.<',¦,: 

yyy .,... ¦¦ m^'-m^^^^^my^y

yxyxxyyxSy^^mL^L^LWy YY
Zi^yyzXzMzzy^AmMy' :'yyyyyymxy^mzym

^m mm¦ .;:. ç...-.'.. )¦ m\ ¦

WÊÊÊ$$yyy 
'¦¦'¦ 

:¦;¦¦:''!.':'Y:

m^m^mw^

'¦¦.xx.y.- '•¦fWfcyyyyy'y~^y&yxyyy^X'

^.^mm^m^^^^LmAmàm^:;
WÊ^KÊÊwWMSyÊSWx,

Manglirs, excelente arqueiro do Colônia, em ação no Morumbi

£*; Diretores do Colônia
• •visitaram o

Os diretores do Colônia estiveram
visitando por mais de quatro horas e
meia as dependências do Morumbi.
Visitaram desde a concentração para
atletas até a parte social e a exclama-
ção foi uma só: é uma obra verdadei-
ramente monumental, cm todos os
paises que nos apresentamos, somente
aqui no Morumbi é que tivemos uma
visita a algo tão grandioso.

¦ Herman Luís Koester, que foi o
tradutor dos alemães e serviu de cice-
rone desde que chegaram a São Pau-
lo, explicou que o entusiasmo da dele-
gação visitante fpi muito grande c queo São Pulo se sentiu feliz em trazer
um time tão cordial ao Brasil.

Enquanto isso, Manoel Poço dizia
que a diretoria do São Paulo já fezalgumas ofertas dc renovação de con-trato para Sérgio, Cládio Cortegiano
e Gilberto. O São Paulo também vairescindir o contrato do ponteiro Pauloe renovar em melhores condições.

Miruca, que está esperando a che-
gada de dirigentes do Náutico para a

Morumbi
compra de seu passe, continua trei-
nanclo com os elementos disponíveis. O
pernambucano disse que nos contatos
que manteve com dirigentes daquele
clube, o interesse por seu passe é gran-
de, mas que o clube não possui dinhei-
ro par pagar 150 mil cruzeiros à vista.

— Isto é coisa de dirigente, mas se
o São Paulo reduzir um pouco o pre-
ço, pelo que eu sei o Náutico poderá
vir fazer outra oferta.

O caso de Miruca é idêntico ao de
Picasso, Nenê e Babá. Quanto ao cen-
tro-avante a situação parece diferen-
te, pois apesar do passe livre de Ne-
ves, cedido pelo Palmeiras, na semana
passada alguns contatos para uma
possível troca foram efetuados, fican-
do para esta semana um novo encon-
tro entre dirigentes dos dois clubes pa-
ra definir a situação verdadeiramente.
Babá, enquanto isso, treina entre os
disponíveis sob orientação de José Poy,
esperando também, que a Ponte Preta
venha adquirir seu passe como o de
Picasso e Nenê, que também interes-
sam ao time interiorano.
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Silvio Fiolo abrilhantou a disputa do Troféu Brasil

Cariocas nadam
mais e ganham.

ra, 14) — Guanabara, 15) é
ra; lflj _ Tumiari, NauW»
e Tênis de Campinas 191 --W

O grande resultado da g

Emerson Fittipaldi começou sua vida de automo-
bilista na base de força de vontade. E chegou ondeestá: na Fórmula-1, .categoria maior do rtutomobilis-
mo mundial, nela conseguindo um honroso quarto lu-
gar, no ano passado, na Alemanha.

Seu irmão, Wilson Fittipaldi, que ontem ganhoudefinitivamente, como campeão antecipado, o GrandePrêmio Cidade de São Paulo, vai fazer sua estréia naFormula-1, também. Graças ao incentivo do BancoComércio c Indústria de São Paulo. Será domingo, naArgentina, o que dá a entender que êle não correrána rodada próxima do Grande Prêmio.
Ontem êle teve dupla alegria. Além de ter sidocampeão antecipado, somando 18 pontos, no momentoda bardeirada de chegada um telefonema avisava In-terlagos, dizendo que sua senhora tinha dado à luzuma menina. Foi, segundo Wilsinho, o seu domingomais alegre dos últimos anos.

Botafogo venceu a disputa do Tro-
féu Brasil de natação com 425,25
pontos.

O torneio vale por um campeona-
to nacional, eis que reúne as maiores
expressões desta modalidade em nosso
País. O alvinegro carioca inaugurou
sua piscina olímpica no Mourisco e
para dar mais brilhantismo ao even-
to conquistou o troféu.

Com 349 pontos o Fluminense fi-
cou em segundo, enquanto o Corin-
thians com 232 pontos, colocou-se em
terceiro.

O grande destaque da rodada final
foi a marca de Luci Burle, do Bota-fogo, nos 100 metros nado livre regis-
trando um minuto e seis décimos e
passa a ser o novo recorde brasileiro
e sul-americano. O melhor tempo an-terior era o de Eliane Mota com 1minuto dois segundos c cinco décimos.

As classificações seguintes foram4) — Flamengo, 5) — União, 6)Mogiano, 7) — Uberlândia, 8) —
Minas Tcnis Clube, 9) _ Mocoquen-
se, 10) — Bahia, 11) — Saldanha daGama, 12) — Português do Recife,13) — Banco do Brasil da Guanaba-

foi o de Silvio íioio ¦" -;
1'6"8 para os cem metros
peito, novo recorde ojtap»:

Para muitos o tricolor.cg
veria ser o ganhador.»^
após a conquista do T«
cm -Mogi das Cruzes^(egg
tinada aos Wantis^jugg
mentos ligados ao FlU ag»>
no "Brasil" também o tituw
as Laranjeiras.

Na ultima rodada cj*
tafogo deslanchou «
importantes - Cario ,
vedo (400 metros ncd'ecLtdi
Flávio Machado (1U" ,Wjii
1100 metros livre com i» c
metros dc costas com^ 6
thians fez bonito no « „
4x100 para homens «» t
meiro e a Mocoqucns?^(
cie Maria Izabol W®^
rllcy (5'42"2) marcou 0}
no torneio.

UM COQUETEL, PARA FALAR DO MUNDIA1
Como já c dn conliecimen-

(o geral, o VI Campeonato
Mundial feminino dc basque-
tebol 'será realizado em nos-
sa Capital, no próximo mês
dc maio.

Contará o certame com a
participação das mais catego-
rizadas equipes do mundo, o
que eqüivale dizer que terc-
mos um campeonato dc ex-
cepcional categoria c de
grande sensação.

A grande arrancada para oencontro das maiores estrê-
Ias do esporte da cesta tnun-
dial será dada no dia 22 docorrente."

Tendo por local ¦> Paláciode Recepções da Sociedade
Esportiva Palmeiras, teremos
ãs 18 horas o coquetel deapresentação do certame, ao
qusl estarão presentes asmais altas autoridades gover-
namcntals e desportivas.
Nessa oportunidade serão da-
dos a conhecer vários e im-
portantes detalhes referiu-
tes an certame, sendo, prova-vel que nessa ocasião Já se-
jam conhecidos todos os par-ticipanteis. Também estarão
presentes ns dirigentes da.
Confederação Brasileira dc

Basquetebol. como não pode-ria deixar de ser.
Também no dia 22 se dará

• apresentação das atletas
chamadas para o VI Campeo-
nato Mundial, na fase de mo-billzação. A apresentação se-rá às 16,30 horas, também no
Palácio de RecepçScs da So-ciedade Esportiva Palmeiras
(Av. Francisco Matarazzo,
l.i05 — Água Branca), eapós o contato com os res-
ponsáveis pela parte técnica,as atletas estarão presentesao coquetel dc lançamento
dn certame. Deverão se apre-sentar nesse dia, com toda a

documentação já solicitada,
as seguintes atletas: ASSO-
CIAÇAO LUSO BRASILEI-
RA DE BAURU — JacyBoemmer Guedes de Aze-
vedo (Jacy), Cleonico Ma-ria Alves (Clconlce), Mariadc Lourdes Coelho (Lurdl-
nha). BELA VISTA NAUTI
CLUBE — Maria Helena Cur-doso (Maria Helena), Neu-
za Maria Maciel Fernandes
(NOuza), Maria Helena Cam-
pos (Hclenlnha), Marlene
Ritliotto (Marlene), Angeli-
na Blsarro (Angelina), Marl-na Elizabeth Jurado (Mari-
na). CLUBE ATLÉTICO PI-

RELLI — Odila Fernandes
Camargo (Odila), Nllia Mon-
te Garcia (Nilza), Darcy Cha-
gas (Darcy), Carmcn Silvia
Almeida Aranha da Silva
(Carmen Silvia), Laís ElenaAranha Silva (Lais), Nadir
L. Bazzanl (Nadir). CLUBEATLÉTICO SANTISTA —
Marllda de Oliveira Lopes
(Marllda), Virgínia Dolores

de Lima (Virgínia), HelenaRomula (Helena). E. C. SAOBENTO _ Neyde Saggcs(Neyde), Benedita AnaliaCastro (Benedita), Rltta Cá§-sla Coelho Oliveira (Riti-nha), Irene Blanck Drishel

'Irene). E. C. SAO BF.RNAR-DO — Thelma de Nazarethd» Pina Guimarães (Thel-ma), Narcisa Amália For-mentlni. (Narcisa), Tereza
Cristina Pina de Guimarães(Tereza Cristina). GRUPOGINÁSTICO HIOCLAREN-

. — Clrlenc Codo (Cirle-ne), Maria Aparecida Mas-«m (Masion). SAO CAETA-NO E. C. — Marlene JosóBento (Marlene), Rosálla
£. ?** *• Vasconcelos (Ko-salla), Norma Pinto de OH-velra (Normlnha), DelcyElcnder Marques íDelcy),Mmone Bittencourt de OH-

reira (Simone) Elza Arnc-
las Pacheco (Eltlnha), Onr-
te Batsl (Odeie). TI MS
CLUBE SAO JOSÉ DOS
CAMPOS — Maria Amélia
Rodrigues (Amelinha), Rrx<-
na Helena de Lima (Kcgi-
na). Rosângela de Almeida
Mello (Zanza).

Depois da apresentação r.
do coquetel, as atletas do In-
terior ficarão alojadas nn
DEFE.

Ainda na sexta-feira, mas
na sede da Federação Pauli-
ta de Basquetebol, »« I"'
horas, haverá uma reuniá<<
conjunta das Comissões Exe-

eiiliVJ-,'>"•¦•. , Proprt*i
vulr»çS«;^W
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o concessionáriomm além da.imaglnaçSo
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i iodos <

run dc ( islãs do Sul, dc onde saiu, cnm 2 anos dc
n ir ii Porta Alegre, com a familia, Vasco José

¦*! Pj,0jcj um homem realizado na vida. Pai (lc (rês
• '(dois'nioçi)*i, sondo um solteiro, c uma moça), c avô

i'' ncííhlios, que são o encanto dc sua vida, o futuro
¦I i do Santos I". C. "enche a boca" quando fala de"íih 

um "/jàrotão" dc 23 anos dc idade e que pare-"licsl-nndo 
a'ser um lider dc empresa.

ern IOSIÍ' F.-\K' mura na Capital, mas tem toda a sua
social rm Santos: medico, barbeiro, engraxate, mani-
.j(i s.10 ji de baixo. Ele tem um velho hábito: quan-

ltiva 
"a 

firma, no fim dá, tarde, cm São Bernardo d*>
„po, vai jantar, c

por volta de
(im os amigos, cm Santos, e só sobe a

iicras, mals ou menos.

ern Kirriiiil", fala que níio abrirá mão dc seu esporte
lííéto: Iodos ns domingos, às 7 horas, cie vai à praia pa-
ijar lamborcli, e antes das 13 horas, não senta à mesa pa-

ilmoçar. Agora, pergunto eu: será que, como presiden-
Vasco José Faé poderá continuar jogando tamboréu?
ido muito...

iCO JOSÉ" FAE' é diretor-presidente dc 15 empresas!
não queria assumir a responsabilidade dc dirigir o San-
não pm covardia, mas por falia dc lempo material. Mas,
Intimado, pelos companheiros e não pôde fugir a esse
promisso, Vasco, lenho certeza, colocará cm pouco tem-
a "casa cm ordem" ....

5
\ conceituada firma auditora, desta Capital, deverá fa-

i!n o levantamento contábil do Santos. Vasco, com ra-
quer saber onde irá pisar. E' uma providência dc ro-

, porque o noro presidente, homem dc elevada formação
ai, não tem ódio, rancor ou ressentimento de ninguém,
icu clulic, fazendo sempre questão dc exaltar o trabalho
ithii- d seus cnmpanneiros dc diretoria, que "sempre fi-
mo melhor para o engrandecimento cada vez maior do
los F. C".

JORNAIS noticiaram, cnm grande destaque, que Anto-
i Zito, Formiga, 1'cpc c Teixeira seriam dispensados.

ova díicloriíl do Santos irá estudar todos os casos, iso-
mento, mas, cm princípio, posso até garantir, que .loró
ia (Pcpc), exemplo dc correção c dignidade, como atlé-
tofissiimil, deverá continuar na Vila Belmiro! O "cs-
nl" só vestiu uma camisa, em sua carreira, que foi a
tolos, o cie desfruta de grande estima c admiração cm
sis áteas políticas do Santos. Vasco, por exemplo, sem-
Mum fã Incondicional dc Pcpe!
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7
DOIS HOMENS, do Santos, batalharam, cm 65, para que o
Santos não comprasse o Parque Balneário. Um deles, minha
gente, foi o sr. Vasco José Faé. E o tempo se encarregou de
provar, que Vasco Faé estava certo, porque o Parque aca-
bou dando enormes "dores de cabeça" para o deputado Athié
Jorge Coury...

8
ENTRE ERMELINO MATARAZZO E DELFINO FACCHI-
NA HA' UMA DISTANCIA COMO DAQUI A TRADICIO-
NAL ROMA. E| AQUELA VELHA DIFERENÇA, ENTRE
A ÁGUA E O VINHO...

9
ALGUÉM precisa meter na cabeça do sr. Delflno Facchina,
que èle nao pode mais continuar na presidência da Socie-
dade Esportiva Palmeiras...

I . ...
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SÉRGIO OREFECI, será o
vicc-prcsidcnte do Patrimò-
nio, da futura diretoria d«
Santos. Jovem, ainda, com
35 anos, Scrginho destaca-se
pela elegância no compor-
lamento social c firmeza dc

caráter.

ERMELINO MATARAZZO
é uma excelente pedida! Ele
será, provavelmente, vp fu-.
turo presidente da S,. E.

PALMEIRAS! \

CIDADE
TUPINAMBÁ

Bairro dos
Pimentas

ônibus, no largo da Concórdia. Unidades residenciais, com
.-ipeias CrS 2.100.00 de entrada. Tem rede de luz, água,
esgoto, guias, sarjetas etc. Maiores informações pelos tele-
ienes: 34-8451 e 32-7546.

s nppllS 11
fcr__—cc-,.-., ,:. ... -

10
DELFINO FACCHINA nunca pôde esconder uma pequena"dòr de cotovelo' que sempre teve do sr. Ermelino Ma-
tarazzo! Será complexo de inferioridade? Sei lá! Houve
tempo, minha gente, que o Ermelino não saia da boca do
homem...

11
OS ELEMENTOS de maior prestigio, do Parque Antartl-
ca, pretendem colocar, na presidência da S. E. Palmeiras,
o sr. Ermelino Matarazzo. No próximo dia l.o, no Palácio
do Tênis, volto a repetir, haverá uma grande convenção. de
conselheiros, oportunidade em que poderá surgir, a can-
didatura do jovem capitão de indústrias.

12
JOÃO BULUNFAS, o Inocente, passou pela minha mesa,
e naquele seu tipo característico, perguntou: "Guzman, por
que o presidente do Palmeiras não dá o fora, hein?..."

13
HA' MUITOS ANOS que não se mexe uma palha no Par-
que Antártica. Dizem que não há dinheiro, e com Facchi-
na, na presidência, o Palmeiras levará mais 20 anos para
concluir o seu estádio! Por que será que só no futebol pro-
fisslonal, os presidentes pretendem se eternizar, hein? Va-
mos dar um título honorífico para o sr. Delfino Facchina,
que éle merece, mas vamos colocar, na presidência, um mo-
ço e que tenha mais disposição fisica para o trabalho...

14
NUNCA é demais repetir: não existe nenhuma* possibilida-
de dc a oposição do Santos F. C. fazer qualquer tipo do
composição com a situação...

15
DURVAL MONTEIRO, secretário da l.a Edição do DIÁRIO
DA NOITE, não esqueceu aquela frase, cheia de entusiasmo
c otimismo, que saiu dos lábios do jornalista Aimir Guima-
rães, antes do pleito realizado na Vila Belmiro: "Athié já
ganhou as eleições!" E, depois, da vitória da Chapa n.o 2,
Durval Monteiro "pegou o pé" dc Almir Guimarães, e a
glozação foi pra valer: — "Você, meu caro Almir, é um
"PE' FRIO", e seu nome, agora, entrará, com todas as hon-
ras, para a Confederação dos "Pés Frios", que tem, como

-presidente, o famigerado "Fuinha", ou "Fufu", para os mais
Íntimos..."

16
WADIH HELU irá amanhã, para Brasília, para conhecer
melhor, o petltório apresentado pelo sr. Geraldo Jabur.
O presidente do Corintians anda revoltado com as afirma-
\ões de seu afilhado e pretende levar o caso à Justiça!

17
IDEL ».RONlS considera um crime esse movimento difa-
malórlo ^n[ra 0 sr Wadih Helu. E fala com profunda
revolta. in<c«or: i.p;m t„(ias as épocas de eleições, determi-
nados homens^ prestam a esse tipo dc campanha, conde-
nável sob Iodos ,s aspcct0s. Pelo sr. Wadih Helu, que c
meu amigo, coloco h, maos no fogo! Ejc e honesto, honestís-
simo. puro e idealista: -fcm érros é claro oomo toda criatu.
ra humana Agora, o qu. nÁ0 posso pcrmitiri é que ataquem
a sua honra, a sua dlgníd.^p dc nomcm> e de cnefc ac fa_
mília...''

' Iib^J W&Wmmwjr

» LOJASWm
ABERTAS ATÉ 22 HORAS
AS |arabraz^>

5 LOJAS SÓ NO BRÁS !AV. RANGEL PESTAN*,3.j:7/4»«a.MI
RUA MARIA MARCOLINA, 41 • 574» RUA 00 HIPÓDROMO, 1.03»

18
LUIZ MONTEIRO, diretor de redação dos "Associados" e"palcstrino" desde que veio ao mundo, há quase 50 anos, na
Bela Vista, acha excelente a idéia de os conselheiros do Pai-
meiras elegerem o sr, Ermelino Matarazzo para a presiden-
cia de seu clube: "Ermelino — disse o Lulzinho — é um
moço dc fino trato, um verdadeiro "gcntlcman" e que da-
rá, tenho certeza, um novo alento ao meu clube. A sua es-
colha significará renovação de idéias e pensamentos, e o
Palmeiras, todos nós sabemos, está precisando de "sangue
novo", porque os homens que o dirigem, hoje, embora se-
jam dignos e honrados, já deram a sua valiosa colabora-
ção ao clube. Chega, não?"

VASCO .IOSF.' FAÉ, quo
apareço na foto, ao lado dc
Mengálvio, será o futuro
presidente do Santos. Vas-

co é um cavalheiro!

PE1'E não deixará o San-
tos! O "espanhol" contínua
sendo a "menina dos olhos"
dc muita gente boa da Vila

Belmiro

19
ORLANDO FERIU causou-me tremenda decepção. Ele foi
visto, na Cantina Balilla, an lado do "liomúnculo", que tra-
balbou para sua queda, quando "Raf Valonc" dirigia o De-
parlamento Profissional do Palmeiras. Mas, que é isso, meu
Deus? Será que os homens, do esporte, perderam a ver-
gonha?...

20
ROGÉRIO E. SALTO, do posto dc amortecedores, lá da rua.
Guaicurus, 481, deverá embarcar no próximo dia 37, para a
Capital itúiana, onde irá assistir a luta entre João Henri-
que c Bruno Arcari. Rogério leva muita fé nos punhos do
João: "Desta vez, êle irá trazer o titulo para o Brasil!" Ro-
gério espera estar de volta no dia 31: "Não consigo — dis-
se cie — ficar mais de uma semana fora da minha terra..."

J*

!

I

Es! ri^t • ra conquistou

lJ Ncwton Campos, presidente da FPP, antes do
I" arque Jua0 Henrique mostrou-se muitoornado

a Itália
Os jornalistas italianos têm feito muitas pergun-

tas a João Henrique em torno de futebol.
Por isso a luta do próximo dia 30 pelo título

mundial com Arcari está sendo promovida às pam-
pas porque até Pele tem entrado, indiretamente, na
citação do combate.

João chegou falando bem de Arcari, que êle não
viu ainda em ação a não ser através de filmes.

Alguns brasileiros foram ao Hotel Garden Ro-
xy para falar com o nosso campeão. Zumbano im-
pediu que se tocasse na luta abordando aspectos sen-
timentais, pois isso poderia inibir o boxeador.

"Falem de tudo, menos no que pode aumentar a
responsabilidade dele. Já tivemos exemplos passados
que causaram muito aborrecimento".

João já está cumprindo o plano traçado pelo seu
técnico Waldemar Zumbano. Os treinos na Academia
da Marinha sâo realizados contra Fabri e Orlando.

Pela manhã o footing que o brasileiro não es-
tranhou muito porque a temperatura até que está
ajudando: onze graus acima dé zero. .

Os ingressos já foram colocados à venda. Os
cambistas têm procurado as melhores localidades sen-
do que o' interesse do páblico é muito grande e
com isso poderão ganhar as liras com mais tranquili-
dade e abundância no dia da luta.

Tanto os jornalistas como os italianos de um mo-
do greal têm elogiado o^ comportamento do brasilei-
ro. João não tem se referido à luta com a arrogân-
cia que caracteriza certos candidatos à glória. Até
agora êle se mostrou sensato e humilde em vários
pronunciamentos.

Servilio de Oliveira e Miguel de Oliveira que via-
jaram para a Itália, visitarão várias academias pro-
curando se ambientar com os centros onde se prepa-
ram os grandes campeões da Europa.

O campeão sul-americano dos moscas por exem-
pio muito brincalhão está ganhando a amizade dos
italianos. Para os jornalistas êle chegou a propor em
tom de blaque, "que se procure um adversário para
êle na Itália, a fim de não perder a viagem e ganhar
algum por fora".
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tati MaccdíT.
PNEUS

e ACESSÓRIOS

fl VISTA
QU B PRAZO

Mveo seu caso!

PNEUS PARA VOLKS e
DKW - 59,80 ou

9.30 mensais
COLOCAÇÃO GRÁTIS!

BATERIAS DELC0
para Volks
apenas
9,90
mensais

ISmmm mmmuWw

PNEUS P/. CAMINHÕES
a partir de 198,00

ou 42-00 mensais
SEM ENTRADA

®
VOLANTES ESPORTE

desde

23>50 mensais
colocado

MOTORES
RECONDICIONADOS

À BASE
DE TROCAI

em 10 PAGAMENTOS
SEM ACRÉSCIMO

1\\\\1
IXI il1 li
¦\il I H^bSI I laV

MACACOS
PARA AUTOMÓVEIS

E CAMINHÕES.
MECÂNICO E HIDRÁULICO

desde

22,00 a vista

¦ ¦ ' 
'"^ffiA^^^fiefí— * ". ¦

AMORTECEDORES"MONRO-MATIC"

em 6 PAGAMENTOS

AUTO-RÁDIOS
ZILOMAG e MOTOROLA

apenas
24,90 mensais
com ANTENA e

INSTALAÇÃO GRÁTIS

^i»l_^I

JOGO DE 4 RODAS
CROMADAS

a partir de
24,00
mensais

TRIÂNGULO LUMINOSO EM ESTO JO PLÁSTICO  apenas 8,20,
EXTINTORES DE INCÊNDIO - de 2 kg. aprovado  mensal 13,90
CINTOS DE SEGURANÇA APROVADO apenas 24,30
FARÓIS "TREMENDA0"-PAR-12V0LTS  mensal 23,70
TOCA-FITAS E GRAVADORES  mensal 37,50

COLOCAÇÃO GRÁTIS DE PNEUS, BATERIAS E
ACESSÓRIOS NA PRÓPRIA LOJA, NA HORA!

AMPLO ESTACIONAMENTO PRÓPRIO!

ENCERADOS LOCOMOTIVA
e CARAVELA,
a partir do

7,90
o metro quadrado

CAPAS PARA VOLKS
37,00 a vista ou
prestaçSes de 9,15

COLOCRÇlO GBÍIIS1

NOVO ENDEREÇO i
av. sâo loão, uoo
(antiga Loja Isnard)

f
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Máquina: serva ou
senhora do homem?

J. pERElRA

Quem está a serviço de quem? A máquina é serva do homem ou

este. afinal, se tornou seu servidor? itLjj«. «nr p«.
Sondagem de opinião reeem-ultimada nos Estados Unidos por es

pecialistas da Universidade de Harvard evidenciou que oi pensaimento

Sl de que o ser humano passou de senhor a servo.to^g;,

Na verdade, todos estão temerosos à vista do incontrolavel boom

tecnológico do seu país. , -1 p «herwin Fei-
Um sociólogo e um antropólogo, David Amor e Sherwm *e

nhandler, ambos pertencentes a uma equipe 
??«*»*'««" $$££%

sam, em termos científicos, o progresso !™?J?W«S de
bre a sociedade, interrogaram um grupo-amostra *^K5 «"

todas as camadas sociais, idades e raças diferentes *«£K3fiE8à**e

burbanas dc Belmont, Cambridge e Maynnrd, nas proximidades de

B0Sto'resultado 
foi a comprovação, antes de mais nada de que na

oninião da maioria as conquistas tecnológicas — deixando-se dc lado

oCôgrama" pacial - den até agora mais efeitos positivos quei nega-

tivos mas, ao mesmo tempo, reduziu os homens a seres parecidos com

fichas perfuradas, como "computers". „ .;'„.„, a0
A pesquisa permitiu também uma conclusão desconcertante. ao

menor grau de instrução das pessoas correspondem maior sentimento

dc alienação e uma menor aceitação com simpatia <la 5em
importante função das máquinas no mundo moderno. T!

A pesquisa, afinal, veiu confirmar o que já suspeitavam
res dos valores humanísticos, através dos seus conceitos ar*
se a máquina, na primeira revolução industrial, substituiu «7
humano, realizando trabalhos que os braços c as mãos hum
riam incapazes, pela sua fragilidade e impotência muscular^
gunda^revolução industrial, cm que a máquina eletrônica nP-S?
mais importante músculo humano começa a ser siiUstitüido
quina, ou seja, o cérebro, pois a máquina começa a pensar e"
tem ou não os incrédulos — a decidir por cie.

O ser humano, assim, através da ciência e da tecnologia
a sofrer uma terrível mutação: seus inventos, todos — segundou
Luhan — extensões do seu corpo e da sua mente, atrofiam mí|
mente o homem, que já não anda, como andava; já não calcul?

tomo |E

Pfh

calculava; já não decora, como decorava; já não lut
pois a máquina o está substituindo nessas funções,

' O homem de hoje não c o mesmo dc há meio século u,
ííovas formas de ser. Confia mais nas extensões do **¦¦ -'-'"''
sua mente — a máquina — do que nele mesmo
modismo, rendeu-se à máquina. E' um seu escravo

seu corpo,
bn* resumo, p-,

A CIÊNCIA NO MUNDO
* Significativo a conferência
internacional realizada em
Washington, objetivando sa-
ber o motivo pelo qual mi-
lhões de seres humanos na

America Latina, Ásia, África
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PALMEIRAS EM |
CAMPO NOVAMENTE |

E A EQUIPE 1040 TAMBÉM

HOJE, ÀS 20h30 DO PÀCÁEMBU:

PALMEIRAS x j'./

VITORIA DE SFMAL
Alfredo Orlando, Ànlô nio Rang^. José Góes,

Marco Antônio, Paulo Edsor e Antônio Eurico

não desfrutam da proteção
das vacinas e o que poderá
ser feito a fim de assegurar-
lhes essa proteção. A reunião
cientifica foi realizada sob os
auspícios da Organização
Mundial de Saúde da ONU.
Os países latino-americanos
presentes foram Argentina,
Chile, Colômbia, C*ta Rica,
Guiana, México e Venezuela.

# O professe* James Bed-
ford, de 73 anos de idade,
sofria de o»nccr do pulmão,
considerai» Incurável. Por ls-
so, êle nisolveu servir ae co-
bala pa*a õ processo de con-
gelaniínto para, daqui a um
século, se fôr até lá desço-
bería a cura do câncer, ser
descongelado, isto é, ressus-
citado, após a morte clinica e,
assim, submeter-se ao trata-
mento. Isto, naturalmente, se
n congelamento permitir que
fiquem seus tecidos cm per-
feita* condições.

'* No Segundo Conpresso In-
lernacional para a Preserva-
ção da Atmosfera ficou pa-
tente que a comunidade in-
ternacional Já começou a
disciplinar as suas forças pa-
ra atacar a poluição do melo
ambiente, havendo, por isso,
crescentes indícios de um fu-
turo òxitó nessa luta.

# Os EUA renovaram sua
promessa dc compartilhar os
resultados dc suas pesquisas
para a utilização pacifica do

/'

«vtpaço sideral. Chrlstopher
Phillips, representante norte-
americano na ONU disse que"são boas as perspcctiTas de
cooperação em 1971".

As doenças venéreas, no
América Latina, como em
todo o mundo continuarão a
aumentar no decênio de 71, a
menos que se controle o atual
veiculo de aumento de tais
enfermidade. Nos EUA o pro-
blema é extremamente grave,
demonstrando as estatísticas
que, a cada dez mulheres
norte-americanas, pelo me-
nos uma sofre de enfermida-
de venérea.

A superfície da Lua, sem
água c atmosfera, conserva
as marcas das catástrofes que
tiveram lugar ali centenas de
milhões dc anos atrás. E' o
que revelam oi mapas lunares
que vem sendo elaborados pc-
Ias fotogramctrlas feitas por
melo dos satélites em órbl-
ta lunar. Por sinal que ele-
vado numero dc fotografias
não podem ser analisadas
pelos cientistas porque os
satélites trabalham milhares
de vezes mais rápido que a
aparelhagem utilizada nos la-
boratórios dc análises.

Um barco que talvez tenha
mais de 1.500 ancr, acaba de
ser descoberto num local re-
moto dos pântanos dc Gra-
veney, nas costas de Kent,
Inglaterra.
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tf' Um casal dc pesquisadores
da Universidade de Havaí,
Sanford e Barbara Sicgcl,
descobriram o mais antigo
elemento vivo existente na
Terra, com a idade dc dois
milhões dc anos.

* Estudos realizados nos La-
boratórios de Pesquisas Mui-
lard, da Grã-Bretanha, trans-
formaram o que vinha sendo
há muito tempo um instru-
mento de laboratório de uso
limitado num aparelho de
grande utilidade na metalur-
gia. e na física. Trata-se do
microscópio de campo de
íons. v

tf* O presidente Nixon empe-
nhado na luta de proteção an
meio ambiente, determinou

a criação dc um miw
mo independente,}]
de Proteção ao 51*1*.]:
te.

* Um grupo de ocari
no decorrer de e-
vista à Imprensa e:
Iorque, declarou queí
perfurações geologia'
no Mediterrâneo fa
que o mar está dimis
que as montanhas,!
mente, vão encher:
te déie.
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É linda, a campeã dos vesti 'es

mw...- .. :M»Ut>.

Esta moça, linda, meiga e
moderna, foi a grande cam-
peã do vestibular da Univer-
sidade de Brasilia. Concorreu
com 4.648 jovens tirou cm
primeiro lugar, com grande
vantagem de pontos. E a
crendice popular dizia que só
moca feia era estudiosa. (Fo-
to Meridional).

BRASÍLIA, (Meridional) — Está
desmentido e até desmoralizado, o po-
pular provérbio de que mulher muito
estudiosa, é, geralmente, feia, tçm o ros-
to cheio de espinhas ou é sardtenta.

, Angela Cristina de Miranda Uchôa,
de 19 anos, tipo bem brasileiro, more-
na, linda como poucas, provou que o
ditado não tinha qualquer procedência.
Tirou o primeiro lugar no vestibular da
Universidade de Brasília.

4.648 candidatos estavam inscritos;
destes, apenas 1.200 conseguiram apro-
vação. E ela foi quem conseguiu mais
pontos: 307 dos 450 possíveis nos exa-
mes. O índice alcançado pela encanta-
dora Angela Cristina não é apenas exco-
lente. E' também o maior de todos até
agora.

Angela Cristina faz questão de di-
zer que não adotou qualquer programa
ou sistema rígido de estudo. Seu segre-
do — garante — foi uma boa base dc
estudos. Este negócio de estudar em ci-
ma da hora não funciona!

Enquanto estudava, sempre dentro
do programa mais normal, freqüentava
seu clube, acompanhava as vitórias do
Fluminense, do Rio, do qual é fervoro-
sa torcedora, comparecia todos os dias
à piscina para seus mergulhos, ia ao
cinema, não perdia uma temporada de
teatro, assistia televisão, vendo novelas;
lia muita literatura, jornais e ouvia
rádio.

"Enfim, fazia tudo quanlí
va e podia fazer..."

BONS CONSELHOS

Angela Cristina t filha do
nheiro Alfredo Moacir Uchôa, di
Econômica Federal, b de dona
Miranda Uchôa. Nasceu em Re:;:
Estado do Rio. Fez o curso gins-
Niterói, depois foi com os pai;;
Bahia, e há três anos osíá em 1
Tem irmãos. Um formado era Fi
e dois militares.

Mas repete que sempre tt
um programa normal de estudo.
sim sempre se colocou em pri*"'
gar nas suas classes. Desde o pr
no ginasial c no clássico. Beni«
Curso Pré-Universitário, mar,!;
Universidade.

"Gosto rio Brasil. Nunca.
sair do meu País. Mas adoro Bs

Qual a prova mais difícil!
tibular? . .

"A rie Matemática foi a«
cil. Talvez a rie Geografia te*
mais difícil. Talvez".

Angela Cristina ganhou o-
tradicional cie CrS 2 mil atrlW
Universidade, desde a sua cria?
candidato que obtiver o prima»
nos vestibulares. Mas esta agora
tando uma preocupação
Química.

"Estou confiante e otiroifj

já penso o que fazer depois oe

ta.(MÍ0,29 — 1
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CLASSIFICADOS EMPREGADOS PROCURADOS

MESTRE E CONDUTORES
PARA

MÁQUINAS DE PAPEL
PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S.A
(empreendimento Klabin), uma nova e mo-
derna produtora de papel kraft em Lajes —
Santa Catarina, oferece excepcional oportuni-
dade a qualificados mestre e condutores de

máquina de papel.
Informações e entrevistas: Depto. de Pessoal
em São Paulo, Rum Libero Badaró n.o 471 —
6.o andar, ou na fábrica em Lajes.

Papel e Celulose Catarinense S.A.

1 Representantes |
| p/ todo o Brasil (
= Fábrica Estopa Real Ltda., em fase de expan- =
= fão procura representantes capacitados, rcgls- §
= trados para todo o Brasil. ** =

1 Rua Conde Prates, 108 - ZP.13 — S. PAULO. =

AUXILIARES DE CONTABILIDADE

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||llllll|||||||||||||||||||||||||Ulü

| ATENÇÃO! A.B.C. |
Excelente BICO i

| ESTUDANTES, SENHORITAS, I
| VENDEDORES E APOSENTADOS |
i Temos algumas vagas para estudantes, renho- S
= ruas, vendedores e aposentados, que desejem =*** um ganho extra em horário livre. Não é ne- == cessario ter prática de venda Necessário boa 5
H apresentação e residir no ABC (Santo André, =
= São Caetano ou São Bernardo). Tratar à rua =
= Campos Sales, 106 — SANTO ANDRÉ idas I
= 9 às II e das 14 às 17 h.; exceto aos sábados). §
flllllllilllillllllllliiliilllllllllliiilii Illlllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllli

Curso completo de 15
dies para moços (as)
que gostariam de ini-
ciar nesta profissão. —

Empregamos com sala-
rio até CrÇ 750,00. Rua
Barão de Itapetininga,
50, 9.o andar, conj. 901.

JORNAL DE DOMINGO
Suplemento, aos domingos, do

DIÁRIO DE S. PAULO

DIVERSOS

Troque seu TV usado
Por PHILCO Circuito Espacial portátil oumodelos de mesa luxo. Facilitamos os paga-mentos. CASA BU0NO, Av. Casper Libero

465 — Fone: 227-4819

AGRADEÇO ao Menino
Jesus de Praga por 3 gra-
ças alcançadas. — M. L. G.
Castro.

MINICLUBINHO
Todos os dias no

Diário de S. Paulo

Para anunciar
nesta seção,

procurar o balcão
de anúncios, à

rua 7 de Abril, 230,
ou telefonar

para 239-5811,
ramais: 35 ou 57.

Carpentier vs. Chevalier
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No dia da entrega dos "Oscars" do boxe cm rarls, cerimínia '"'rpcBtler, ;

os anos, dois nomes famosos do passado so encontraram: (i0"ri*''. 
ul|jia il>'f5,:;

so pugilista francês da categoria do médios que teve a eoragçw.,"Lice CW%
o péso-pesado Jack Dcmpsey, numa luta q"c i"'»-™** 6I'0,':1' '' 

„'(r0», qu« %
grando cantor. Este ultimo provocou o primciro Para 4"1 *Sni*ai** Pl"
jues, boxeador francês que gariharam um «Oscnr»- nSo ^^f. 

'
«empo, encerrando-o logo ao primeiro "roond». (Tclcfoto Vii)>
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acau poderia
neles craques
isileiro tanto
ua promoção
truntos inter-
„ ,. fora clc
;Sla lembrar

ilios dc sua
dn ainda pe-
ífronliir «om
rlmcira cate-

depois velo
calce em to-
s nas quais
Ihores corre-
neiile. cumo
,„s Grandes
c São Paulo,
ahipeões Ia-
orum, argeh-

Sa citada
iliz, dc Bar-
le Dutra fo-
a ver quem

o Sebastião
nele seu ar
ssc à slmpá-
lular ilo ba-
0: "Não teu-
ente dn meu,

ATÉ PAEECIA O POTRINHO PACAU
po.s irão perder a carreira e
o recorde que ainda é do
Gaudcamus". Dito e feito,
Dutra foi para a frente na
partida e o Barroso tintou
pegar a dianteira, dando co-
mo resultado um ritmo verti-
ginoso, que o Qulz não aguen-
tou c no final os relógios
marcavam menos de um mi-
nuto e trinta segundos, que
era o tempo registrado pelo
Gaudeamus para os 1.500 me-
tros.

Novo recorde. Risonha pro-
messa. que um desses im-
previsíveis acidentes de pis-
ta (chocou-se com uma po-
tranca em exercícios e qua-
se despaletuu) nâo permitiu
que se concretizasse. Mas o
filho de Gabari, mostrando
extraordinária fibra, conse-
guiu recuperar-se, parcial-
mente é claro, mostrando da-
li para diante apen:'.s uma
pequena parcela fc scu lin-
pressionante poderio locomo-
tor. Foi para uns páreos e

outros, correndo com razoa-
vel regularidade, num estilo
de galopar totalmente diver-
so daquele que exibia nos
compromissos de potrinho.Meio desengoçado, sem mui-ta energia, chegando a as-
sustar aqueles que nâo co-
nheciam os percalços sofri-
dos. Mas sempre possuidortie muita "garra" e com
aquela qualidade típica dos
autênticos campeões.

Ontem, no galope de apre-
sentação do "Piratlnlnga"
foi o de sempre, não che-
sando 1, entusiasmar. Em
cr-rrida fransnítitou se e o
P ndico logo o colocou em
segundo, na perseguição do
ponteiro Normando, para na
reta dominar calmamente a
situação, com aquela impres-
slonante classe que o "cabo-
clinho" possui e com muito
cuMado foi paru o disco, nu-
ma vitória autoritária, sem
muita vantagem sôbrc os ri-

vais. Êxiio de conteúdo alta-
mente meritóriu para o Se-
bastião Garcia, treinador dos
bons e de muita alegria para
os titulares do haras Mato
Grosso, que ainda têm muita
lenha para queimar com o
seu Pacau.

O favorito Copernique
correu no bloco da reta-
guarda, progrediu na reta e
teve tempo de dominar
Computador no "olho mecâ-
nica". Êste filho de Código
andou sempre por perto, bem
levado pelo José Alves, mas
na reta não progrediu o cs-
perado, talvez sentindo aquê-
les males das vias respirató-
rias, que impediram o apare-
cimento, de outro campeão.
Normando, sempre pontean-
do, protagonizou boa corri-
da, pois terminou pertinho
dos primeiros. Líder deu
alguma impressão na curva,
desaparecendo logo a seguir.
Nada dos demais.
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PACAU PROCURA
CARREIRA — Logo
depois de passarem
pelo disco na primeira
vez, Dendico vai
procurando colocar
Pacau (ainda é
terceiro, à retaguarda
de Normando
e Computador)
em carreira, firmando,
logo a seguir,
o filho de Gabari
na segunda posição.
E desse modo a prova
foi totalmente
do defensor das sedas
do haras Mato Grosso.
O quarto colocado
é Líder (foto
de Otávio Esteves).
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Cr<i 1.1110,00

58

m — A.L. —
Mar lUci. J. G.
clelcso, E, Gun-
Liuir: Ultimato,

Tempo: r'7 e 12"!). Ven-
.Ia (12) 0,31 —

0,15.
I m - A. L, —
Elenna, A. Bar-
ra, E. Amorim,
Ir.nela, Lilica e
1"2 10. Finais
icedor: 0,11 —
Placas (2) 0,10

Gogó
.lorcl.il
Louksot ... .
T-apoleão ... .
Nico
Tio Lin ... .
Tuíidlnha ...
Grau Blau ) ,
Colosso ) ,,
Best of You )
Imberlje )

58
5,1
38
53
58
58
56
53
58
58
58

2.0 PAREÔ
1.200 m - ás 20IUO - CrS 2.000,00

Gelra nio ...
Charme ...
ínfima
Jarsa 
¦lacciue Bell
Lady Divina
Literata ...
Matmota ...
Nicolcte
Ubennut ...
Galplatler )
Sorciere )

3B
56
56
55
56
56
5C
56
56
56
55
56

1.300 m
3.0 PARKO

ás 20h50 - CrS 1.100,00

Belle Blonde
Farnd ... ...
Escáler ... .
Gay liorse .
Muratex ) ,

r"ross Bow ) ,.'-j!;y
• .üirles 
Souvléns Tol ..,
Turnu Severln .,
Cocho ) ...
Blue Jack ) ...
•Tohnny Yurna I
Monstro )

58
58
57
58
57
57
58
57
57

4.0 PARKO
1.200 m - às 21h30 - CrS 1.400,00

Adonio ... ,
Aramayo ...
Caryâozlriho ,
Uon Augusto
Infinito ... .
Nawkridge ...
Poderoso ...
Ro::o 
Snntoro ... .
Tlctô 
Fárame ) ...
Hot ) ...

58
56
53
56
52
53
57
58
55
57

5.0 PA* O
G.P. .'• X I MA

1.600 m - às 22hir CrS í.000,00

Atlurve 52
City Boy 50
Escudo Negro 56
Inconfidente 53
Garboso 55

Parllament ... 36

Quotidiano
Sif lage ...

55
53

6,0 PARKO
1.800 in - às 22li50 - Crf 5.000,00

G.P. FRANCISCO KOUARDO
DK PAULO MACHADO

Adonio ... .
Delantero ...
Dilúvio ...
Don Augusto
Jinks
Mindlenne ...
Nidro
Nylon
Poseidon ...
Prudente ,..
Renovado ...
Sauvage ...
Sorto ) ,..
Sanatíio ) ...

51
54
56
51
5-1
58
54
56

58
51
57
54
53

1.10o m
7.o PAREÔ

às 23h30 - CrS 1.100,00

Alu 
Chlquino ...
Fargo
Flismdam ...
Gostoso ... ,
Lumuc ... .
Machan ...
Mago
Respiro ...
Clocheman )
Dumnkopf )

56
57
51
53
58
57
58
58
57

RESULTADOS GERAIS
*.o Páreo — 1.200 m — A. L. —

Variante — l.o Mah Jong, G. Mas-
soli, 56; 2.0 — Fuleira, J. M.
Amorim, 56. A seguir: Baja Ve-
rapaz, íiicora, Lamuca e PJatera.
Tempo: 1'15"4|10 — Finais 23"6
c 13". Vencedor: 0,26 — Dupla
(45) 0,24 — Placés (4) 0,12 (3)
0,11.

4,o Páreo — 1.G0O m A. L. —
l.o — Janota, G. Massoll, 58; 2.0
— EI Sevillano, J. M. Amorim, 58.
A seguir: Bovoline, El Relicário,
Hardtop e Eitlngo. Tempo: 1'40.'
OilO. Finais 25"6 e 13". Vence-
dor: 0,41 — Dupla (45) 0,26 —

Placés (4) 0,10 (5) 0,10.
5,o Páreo — 2.000 m Al. —

Variante — l.o Pacau, D. Gar-
cia 61; 2.o — Copernique, E. Le
Mener F.o, 60. A seguir Compu-
tador, Normando, Lider, Trevi-
san e Mindienne. Tempo: 2'07"
1110 Finais 25'6 * 13"1. Não
correu: Negroni. Vencedor: 0,31
— Dupla (26) 0,30 — Placé* (6,
0,15 (2) 0,12.

6.0 Páreo — 1.300 m. — A.L.
Variante — l.o Dose, O. Nobre,
56; 2,o Tit&nla, J. P. Martins, 56,
A seguir Irenéa, Oiana, Malta,
Efeméride, Helnlta e Xlvlan..
Tempo: 1'22" 1|10 — Finais 26"1

e 13"5. Não correu: Terra. Ven-
cedor; 0,28 — Dupla (17) 1,72,
Placés (.1) 0,19 17) 0,4!).

7o Páreo — 1.300 m. AL. —
Variante — l.o Ranlna, ,i. M.
Amorim, 56, 2.0 Efedra, U. Bue-
no, 56. A seguir Hullah, Rotis-
serie, Medieval. Expandatale, Ma-
rua, Muamba, Columbana e Ras-
qulada. Tempo: 1'22' 5 10 — Fi-
nais 26"1 e 13"2. Vencedor: 0,31
— Dupla (14) 2,40 — Plucés (4)
0,20 (1) — 0,32.

Movimento das apostas: Cr?
1.032.425,00.

Movimento dos portões: CrS
1.066,30,

PROGRAMA - RETROSPECTOS - INFORMES
ab Jóqueis Tratadores Ultima colocação Ultimo tempo Possibilidades

— 1'RKMIO "RENOVADO" — AS 20 HORAS — Cr$ 3.550,00 — DISTANCIA 2.200 M — P. AR. VAR.

51 A, Cassante N. Monteiro
57 F. S. Machado N. BUInclU
59 S. Lobo F. V. Navarro
r.r, J, Fcmanles A. Nobrega
59 A. Barroso J. Oliveira Jr.

7.0(11) Renovado, Kartoum
ll.o(ll) Renovado, Kartoum
4.o(ll) Renovado, Kartoum
7,o( 8) Maitlry, Urmarino
3.0(11) Renovado, Kartoum

1.600
1.600
1.600
1V3C0
l.n

AE
AE
AE
NL
AE

l'42"f,
1'42"6
l'U"6
1'21"5
1'42"6

Andn corre:ido pouco.
Nada tem feito. Fraco.
Melhor animal da prova.
Não sentindo i rival.
Folgando rj perigoso.

SUPERVILLE Diferençai ZETILO Melhor aiar: UNIVERS

- 1'REMIO "BARREAU" — AS 30,30 HORAS — Cr$ 5.500,00 — DISTANCIA 1.400 M — P. AR. VAR.

ley ."7 2
Ia 53 5

r,7 7
57 3

os 57 6
rsla 57 1

55 1

W. Mazalla J.
J. G. Costa
O. Nobre
L. Cavalheiro
A. Masso
F.. Amorim
L. Quintanil.

S. Garcia
A. S. Ventura
W. Marraclni
N. Port«lla
C. Amarantc
L. Osório
P. Polldoro

6,o( 9) Oblde, XIlon
6,o( 6) Jeremias, Telgoso
3,o( 6) Unclnado, Xelo
2.o( 6) Barreau, Blef
8.o( 9) Condal, O.D.X.
6,o( 9) Condal, O.D.X.
2,o( 6) Unclnado. Foganazo

1.400 - NL
1.100 - AP
1.800 - AE
1.200 - NL
1.300 - AE
1.300 • AE
1.R0O • AE

1'29"2
1'08"8
1'55"4
1115"
1'21"6
1'21"6
1'35"4

Serve como pule alta.
Só ligeiro e nada mnls,
Na areia corre pouco.
Mais aguerrido vencerá.
Péssimas corridas. Azar.
Terr, decepcionado. Placés,
Diferença do favorito.

e: HF.RODOTO Diferença: XELO Melhor azar: XA DA QUERSIA

) - PRÊMIO "UNCINADO" — AS 21 HORAS — Cr$ 5.500.00 — DISTANCIA 1.400 M — P. AR. VAR.

57 E. Amorim W. Marraclni 5.o( 6) Rojacomar, Dosalto 1.800 AE 1'5G'' Melhor azar da prova.
" 57 A. Masso L. Prcvlattl l.o/ 6) Dosalto, Portlnari 1.600 GP 1'43"9 Subiu de lurma. Azar.

57 G. Amorim M. Tibério 3,o( 6) Rojacomar,' Do6alto 1.800 AE 1'56" Mal na distância. PlacGs.
m 57 A. Barroso A. J. Martins l.o( 5) Paesano, Alcyonito 1.4C0 AL 1'22"2 Turma forte. Risquem.

57 ", j. Aliaga W. Mazalla 2.o( 6) Condal, Telgoso 1.300 AE 1'21"6 Multo regular. Favorito.
57 L. Cavalheiro J. G. Leite 4,o( 6) RoJa«omar, Dosalto 1.800 AE 1'56" Tem corrido bem. Rival.
57 J. G. Silva A. Prcndlm 2,o( 9) Oblde, Rojacomar 1,400 NL 1'29"2 Grande forma. Dupla,

ei O.D.X. Diferença: XILON Melhor, atar: TUFÃO

0 — PRÊMIO "JANOTA" — AS 21,30 HORAS — Cr$ 4.500,00 — DISTANCIA 1.200 M — P. AR. VAR.

|ae 55
te: UAC

R. Pinheiro
J. C. Avtla
L. A. Pereira
A. Masso
.1. R. Olguln
A. Barroso
R. Diniz
L. C. Silva

L, B. Gonçal.
W. Garcia
E. Camporanl
O. Gattl
A. Altermann
A. J. Martins
O. Ulloa
C. L. Salles

S.o(7) Janota, Uaearu
3.o( 8) Xiaroüto, Halcyoni

10.0(11) M.Dllema, D.Augus.
3,o( 7) M. Bonito, Enrico
4.0(11) M. Dilema, D.Augus.
2,o( 7) Janota, Hardtop
6,o( 7) Norvlo, Vanadlo
2,o( 7) Prendador, Aliviado

1.40o
1.200
1.400
1.400
1.400
1.400
1.200
1.300

AL
NL ¦
AP
NM
AP
AL
NM
NL

1'28"2
1'15"3
1'28"2
1'27"3
1'28"2
1'28"2
1'15"8
1'22"2

Bem na distancia. Rival.
Reaparece bem. Bom azar.
Não Inspira confiança.
Aqui corre pouco. Nada.
And» bem. Pode figurar.
Pela última ê força maior.
Tem atuado na Prateada.
t o maior rival do favorito.

ARU Diferença: PERUGINE Melhor azar: CANADÁ

0- PKEMIO "UMAIA" — ÀS 22 HORAS — Cr$ 4.500,00 — DISTANCIA 1.300 M--PISTA AR. VAR.

IVO
Bela

linha
ring

55 3
VI 3

57 7

A, Masco
L. C. Silva
R. Pinheiro
W. Mazalla J.

6 C. Taborda
J. P. Martins
A. Artin
A. Bollno
S. Lobo

Raphael
Gattl
B. Ivo
Garcia
Slpjiorcttl

Oliveira Jr.
Oliveira Jr.
Gosik
Goslk

Hei HAPPY SPR1NG

7.o( 8) Larga, H. Spring
3,o( 8) Larga, H, Spring
l.o( 5) Dllene, La Citmol
5,o( 6) Umala, Azcoitia
3,o( 6) Umala, Azcoitia
4,o( 6) UUmala. Azcoitia
2,o( 8) Larga, B. Spot
2.o( 9) Azcoitia, Goleada
4.o( 8) Larga, H. Spring

1.600
1.600
1.200
1.200
1.200
1.200
1.600
1.400
1.600

AE
AE
AM
AP
AP
AP
AE
NP
AE

1'41"6
1'41"6
1'16"9
1'15"4
1'15"4
1'15"4
1'41"6
1'28"4
1'41"6

A turma está forte.
Figurou bem na última.
Aqui não va) dar.
Nesta turma aguardará
Chegou grudada. Bom azar.
Inferior à companheira.
Excelente estréia Força.
A baliza atrapalha.
Deverá melhorar. Dupla.

Diferença: SHERRY Melhor azar: NAGAL

°-Pn. 'ASSOC. BRAS. DE ENG. SANITÁRIA"— 22,30 H — Cr» ,V500,0O — DIST. 1.200 M — AR. VAR.
pçura O. Nobre

E. M. Bueno
J. Aliaga
J. Fagundesc
L. A. Pereira
A, Masso
J. Fernandes
A. Barroso

L. Prcvlattl
N. Portella
W. Mazalla
A. Morales
E. Goslk
S. llaphael
R. P. Corrêa
A. Altermann

'"«: M1NTTA 
"

0 ~ pt- 'VI CONG. BRAS. DEÜNG
7

4.o( 7) Myrt«i, tj, Paradise
3,0(12) Undanela, Jaclana
2,o(10) A. Doçura, Q. Para.
2,o( 7) Q. Paradise, C. Lin.
4j>( 7) Q. Paradise, Lábia.
l.o( 8) Oedl, Xixarra
2o( 8) Minlta, Xixarra
6,o(10) A. Doçura, Jaclana

1.3C0
1.200
1.100
1.400
1.400
1.200
1.200
1.100

NP
NL
AP
Al
AL
AE
AE
AP

1'23"
1'14"9
1'08"6
1'27"9
1'27"9
1'15"S
l'15".r>
1'08"6

Multo ligeira. Rival.
Reapareceu correndo muito
Bem Jogada no placé.
Veloz e bem na distância.
Há melhores. Esperará.
Venceu fácil. Força.
Forçando turma. Azar.
Nadi deve pretender.

Diferença: IttGIA Melhor azar: LABIANA

SANITÁRIA" — 23 H — Cr$ 5.500,00 — DIST. 1.200 M — AR. VAR.
" 58
JU 54 2'" 57 3
" 57 8onlto 53 4
° 57 6
n« 57 5

57 1
í»e: AGANAT
ÍÕVT

D. Garcia
J. Fernandes
Não correrá
A. Barroso
J. G. Costa
M. Padial
W. Mazalla J.
E. Sampaio

S. Garcia
S. S. Corrêa
E. Goslk
R. Mesquita
A. S. Ventura
W. Marraclni
D. Altran
J. Marlanl

3,o(l0) O. Preto, Oguario
l.o( 6) Heródoto, Blef
9.0(11) O. Vivo, Aganal
7.o(10) O. Preto, Oguario
l.o( 7) Enrico, Mar Pd
3.o(ll) O. Vivo, Aganai
7.0(11) Rílals, M. Bonito

11.0(11) O. Vivo, Aganal

1.300
1.200
1.300
1.300
1.400
1.300
1.000
1.300

NL
NL
NL
NL
NM
NL
GL
NL

1'21"1
1'15"
1'20"2
1'21"1
1'27"3
1'20"2

58"7
1'20**2

Diferença: CONDAL

nlss
'Sby
brera
erénc,
lha

PKEMIO "ALO GIRL" _ AS 23.30 HORAS - CrS 5.500,00 - D"

Agora deve ganhar.
Subiu de turma. Azar.
Nada fêz na última.
Prejudicado. Rival.
Tem corrido bem. Placés.
Outro que torn m| chance.
Na areia não gostamos.
Pegou ballz» ruim.

Melhor azar: PETISCO
1.300 M — P. AR. VAR.

57
57
57
53
57

K. Nakagaml
J. C .Ávila
E. Amorim
G. Antônio F.
G. Amorim
J. M. Amorim
O. Nobre
J- G. Costa
C. Caires

ÜKãÊÕNÒRE RIGBÍ

R. Pereira
L. C. Mello
W Marraclni
J. B. Gonçal.
M. Tibério
A. Oliveira
L. Prevlatti
J. Lourenço
N. Raphael

3.o( 7) I. Média, Flambrera
3.o( 8) Halda, A16 Glrl
2,o( 7) I. Média, Cadlmlss
6,o(U) Al* Doçura, Jubeia
5.o( 8) Halda, Alfi Glrl

ESTREANTE
4.o( 8) Halda, Alô Glrl

Hlo(10) Hegesi, Flambrera
2,o( I) Jubeia, La grande

1.200
1.400
1.200
1.000
1.400

E
1.400
1.200
1.400

NL
AE
GL
NL

Í.YTdll
NL
NP
GU

1
l1
1'

1
NTE

1'
1'
1':

16"8
D0"9
16"S
60"
30"9

30"9
16"7
27"«

Não correu mal. Rival
Chegou a tua vez. Força.
E" a maior diferença.
Apenas ligeira. Difícil.
Tentará uma colocação.
Estreando tom chanes.
Nada deve pretender.
Muito fraca. Risquem.
C'.rreu bem na grama.

Diferença: FIAMBRERA Melhor azar: CADIMISS

Aruji )
Dr. Gustavo )
Espanador )
Fort Prince )
Irresistível ) ,
Squalo ) .

Vy.Y.\

57
50

ÍIXTA-FEIRA

1.100 lll

Dengue 
Eleito 
Mandei 
M,-,r KIng 
Noroeste ... .'..
Romance
Welscr 
Atico ) 
Espliil ) 
Caplláo Dilema ) ,
Ubrlàcò ) .
Brian ) 
Orphan ) 
Cat Bailou )
Favorito do Rei )

l.o PAREÔ
ás 18h00 - CrS 1,800,00

57
57
57
57
57
57'57

57
¦ 57
57
57
57
57
57

1.2C0 li
3 PARKO

I!)ii2ll - Ci-$

Arone ... ... .
Balbelí
CHuJseu 
CUy Boy
Don Rodolpho .
El Müchqcho ..
Inquérito 
Mlercolcs 
Prelúdio
Tomágg 
UpamoroU ... .
2;aK'cl 
Márazo ) ..,
Quid: Joy ) ...
Piclp.c i 
Plat ) 

51
51
34
56
54

1.000,1)0

... 56

. i:'* 56
.. 56
.. 56
.. 56
.. 56

... 36
,.. 56
... 56
,.. 50
... 55
,.. 56
... 56
.. 56

... 56

... 50

1.000 m
2.0 PARKO

às 18IU0 - CrS 2.000,00
Canisse 54
Cluria '... 54
Iperoíque rc
Kanchu 56
Plrlrico 56
Radiado 56

l.o PAREÔ
1.3 - ás 2!.'.U)0 - CrS 1.800,110"Ãh: 

: ... .;..;. .V. ...":..'*." 57
Agr vante 54
E. 51

Lyn:: 57
Ilabaguá 57
Nlcoty 52
Pinturicchio 57
Quimanga 53

Ultimo Baccio
Xenorcós ... ,
bftcàlò ) ... .
Nixon ) ... .
NUoxj 
Olide I 

57
57
54
57
57

5.0 PARF.O
1.200 in - s '"II! - <>S 5.0I10.IIII

G. P. J. ÁDIIEMAR DE ALMEIDA
PRADO

Adorve 
Aganal 
Assustado
Enrico
Jocoso 
Lnto 
011:s 
Po.rllntnent
Ouilarce 
Sauynga 
Sunailíindia ... .
Urhhnnk 
Obcilo 
-•Cíinun 
Zoíco
Arca dá Formosa )
Rabaul )

50
51
56
52
Kl
54
58
56

55
54

C.o PARF.O
!.100 iii - às 2lli3!) - Cr.1! 15.030,1.0

G. P. S. VICENTE
Baraçau ... .-•  60
Don Cncliola  60
Eal Don  53

LlRlit Roniu 60 '

Maclgllo "°
Negroni ^
Olhn Vivo 53
P;ic. ;i m
Pelilú 55
Quarlbu 5S ¦
Trevlsan _ • • • 60 _

7.0 PAREÔ
l.MO m - às 221113 - CrS 1.800,01)

Aguapehy 53
Enigrafo 57
Flauto 57
tlardan ^2
Lngfige 57
Nidro • SB
Sanafilo 55
Unminan 55
Xllofono 56
HnU-.íii I 56
Rosalia ) 51

8.0 PAP.EO
1.300 m - às 23h00j Cr? 1.100,00^

Ambrozio 58
Doar Son 55
Kartoum 58
Ncmlil 58
Niiiübci 57
Rivelino 56
Taarup 55
Who Kríows 56
Cabo Martin ) 58
Chantagista ) 56

BURACO DE FERRADURA

<ani{

No quarto páreo tem um cavalo que é francamente
do barro.

No dia 7 de janeiro o gorducho Nilson Genovesi, premiou
os melhores do ano no Jantar da Sorte. Vários profissionais
do turfe, assim com o Albenzio Barroso, Milton Signorettl,
,T M. J-moeim. .1. Borja, Oli Nobre, Sabino iodice, L. V. Clu
niargo rwam três de Sáo Vicente). Eduardo Gosik, Joaquim
Amorimfilho e outros compareceram no Tobogan da Au-
custa, onde foram recebidos de braços abertos pelo gentlhssi-
mo Paulo de Albuquerque Castro, que mais uma vez mostrou
suas qualidades de "gentleman" e turíísta autentico.

Mas infelizmente, sem que eu pelo menos saiba qual foi
o real motivo, só não compareceram os senhores diretores
do Jockcy Club de São Paulo, numa festa que foi tão bem
preoarada pelo gordinho, no Tobogan da Augusta.

Cs DIÁRIOS ASSOCIAiDOS e os demais jornais premia-
dos lá estiveram, prestigiando o Jantar da Sorte, que e o
maior programa de turfe do rádio nacional, sem jogar con-
1eti- •

.Antes dc meter os dedos porá cafar o meu milho, eu ptn-
sei muito, talvez o nosso turfe não mereça tanta colaboração,
quem sabo nem mesmo as criticas, porque a atenção sobre
nós é pequena, não só na Rádio América, que dá aquela co-
bertura, mas para todas as estações de rádio e jornais, ondo
tudo é grátis, sem despesa alguma para o próprio Jockey
Club.

Necessário se tomp um contato mais intimo entre os se-
nhores dirigentes e ns homens de Imprensa, mormente nas
épocas de grandes pre mios, quando as campanhas promoclo-
nais precisam ser melhor orientadas, em moldes atuais, com
bons resultados, a curto, médio e longo prazo. O que fazem
determinados técnicos c?l) em publicidade está de longo
supera do.

Vejam poT exemplo o próprio gordinho, o Nilson é um ho-
mem que está revolucionando o turfe com suas criações, co-
mo o Jantar da Sorte, Nos Bastidores do Turfe, entrevistas
com profissionais momentos antes das provas serem realiza-
das e quem sabe outras grandes idéias. E' assim que o turfe
vive, sem interesse próprio, porque o turfe não c de ninguém
e é do nós todos. ,

Seja lá como fôr, vou deixar o primeiro pároo por conta
e risco do apostador. porque não gosto mesmo de meter a
mão errf.-cumbuca.

Na segunda carreira, o negócio já é outro, vou procurar
acertar o máximo, um vencedor e uma japonesa certinha
mesmo. O vencedor até que não vai ser dificil, mas a ja-
ponesa, vai ser um problema.

E' que desta vez o Heródoto não perde de jeito maneira.
Na última faltou oquêle tostãozinho e êle acabou por entre-
gar a rapadura. Agora, quando virarem a reta, vai dar até
vergonha, possa feito um foguete e dá o seu "tchau mesmo".
Como ia dizendo a formação da dupla já é um problema
mais sério, já que tudo indica rala pesada mais uma vez, e
o que é muito importante vejam quem esto, na prova!!!...
o CHICO GAIOLA, pelo menos este não mete medo cm nin-'
guem e nem vou precisar me preocupar com o PELADO e
nem com o Rafael Rondelli, quando a seção estiver no ar.
estou a 100 quilômetros de distância, mas a dupla, fica para
o Xelo.

Ji.uue o negócio está na base do X, vamos de Xilon nes-
te terceiro páreo. Já ganhou de Oblde que é bem melhor
que o oux. A dupla "é dar em morto-'. Basta não man-
dar c u-iií» a 57, para não ficar pronto antes de terminar
as co-iliaas;

Eçtou contando com n chuva, mais que pobre esperava
o "resu.jdo do jogo de bicho"'. Tudo Indica que o Pedroca
vai abrir as torneiras e se os meus prognósticos se confir-
marem, Canadá sal e chega na frente. Êle até parece ser
um cavalo nadador e não cavalo corredor. No barro, podem
jogar fiado que o Walfrido já o tinha -preparado para ganhar
nas vésperas do Natal. Como espero corridas na lama, não
fico nem com Uacarú e nem com o Perugine na dupla, vou
de Trabuco.

Depois da carreira de estréia a tal de Happy Spring nao
tem jeito de perder. Vejam que as forças do páreo continuam

sendo as componentes da párelha do Eduardo Gosik, mas a
filha de Mehdi já faturou as duas e leva a vantagem no peso-
mosca. Estou avisando, depois não vão ficar sentados na
cadeira chorando. A dupla 67 é pra jogar fiado, só não dá
se as nossas favoritas cairem no percurso.

Como já estou ficando encabulado com a minha boa
gente de Campo Grande, mais uma vez não vou falar que a
Minita ganha este páreo. Faço de conta que não sei nada,
prefiro ficar com a Labiana para a dupla, deixando a Hegia
como ótimo azar. Se quiserem meter ficha na Minita, nada
lenho com o peixe.

Como sou um sujeito chato, não vou deixar de lado o
tal de Crysler. Êle é melhor que a turma 43 metros, cada
dia o páreo fica mais fraco, nem o Condal lhe assusta. Agora
o páreo ficou bom a jeito, vai largar em baliza favorável
(é ligeiro), está bem na distância e tem trabalhos para pas-
sar por cima. A dupla é aquela mesma, com o Condal que
na última deitou modéstia.

Como está na hora de fechar o escritório, vou tratando
de me mandar o mais rapidamente possível, pois o último
páreo hão está para brincadeira, já que a Lénia estréia com
o dedo no gatilho. Mas não posso ficar só com ela, porque
neste páreo tem uma Toninha que é fanática para ver a
Nudista banhar-se sem Irreverência.

Tudo isto para contar que a dupla 36 vai dar pelo meno»
por meia quadra.

Depois da quinta prova não quero ver ninguém na
cadeira, chorando.

Todos eles são de Herodoio..
Os votos de todos os cronistas quo concorrem ao con-

curso de palpites promovido pela entidade de classe per-
tencem ao cavalo Heródoto, no segundo páreo da jornada
de hoje à noite no hipodromo paulistano de Cidade Jar-
dim. É que o jeitoso filho de Royal Forest logrou re-
comendável segundo posto, mesmo tendo carreira alta-
mente contrária e reaparecendo após ausência de mais de
um ano, com muitos quilos a mais, numa demonstração
que tem evidentes sobras nesta turma, mais ou menos a
mesma do que na oportunidade em que foi derrotado pelo
Barreau. Dessa maneira, em condições normais, o pilo-
tado de Loacyr Cavalheiro tem obrigação de figurar cn-
tre os primeiros no final, sendo o mais provável ganhar
dor. Claro que esse favoritismo é exagerado e os riscos
não são compensadores, mormente em se tratando de uma
companhia constituída por cavalos nacionais, sem mais de
uma vitória.

Eis os votos atribuídos aos parelheiros inscritos na
reunião desta noite:

l.o PAREÔ — Superville (13) — Zetilo (G) — Ara-
mayo (4) — Unlvers (1).

2.0 PÁREO — Heródoto (24).
3.o PAREÔ - O.D.X. (20) — Xilon (3) — Ever-

way (1).
4.o PAREÔ — Uaearu (12) — Perugine-Jinmun (9)

— Aliviado (2) — Canadá (D.
5.o PAREÔ — Happy Spring (10) - Nagal (8) —

Sherry (6). _ . ,
O.o PAREÔ — Minita (12) — Jaciana (7) — Lábia-

na (3) — Oedi (1) — Maga (1).
7.0 PAREÔ — Aganai (19) —

(1) — Monte Bonito (1).
8.o PAREÔ — Fiambrera (13)

— Lenia (2) — Irreverência (2) — Cadimiss (1).

Condal (3) — Petisco

Eleonore Rigy (6)

GRANDE PRÊMIO SÃO VICENTE
ta-íeira, dia 22, às 21h30m - 2.400 metros - Cr$ 15.000,00 - Pr imeiro páreo às 10 horas - GP J. Àdhemar de Almeida Prado -
Quinta-feira, dia 21, GPs Cirne Lima e Francisco Eduardo de Paulo Machado - Começo às 19 horas e 30 minutos

'ÍI:

5.

V

1

m



g 
<DN — Segundc-feira, 18 de janeiro de 1971 2.° caderno

u

Olha a cara

% do "Muçum

Depois dc faturar horrores com o
último LP dos "Originais do Samba"

(depois vêm o velho papo que música

brasileira não vende) a BCA botando na
rua um compacto duplo extraído do

mesmo. Na capa, meu considerado "Mu-

çum", o mais infernal réco-réco do
Brasil, lenço no pescoço, tá um manguei-

rense deslocado do resto da turma, tudo
do Salgueiro. Manjem a pinta do crioulo,

ali à esquerda e recordem que êle
é a maior revelação de humorista, nestes

últimos cem anos de televisão...

__jg mMjÊMMÊ1 "* "" K ImvA •"• J*» 
^af-^0-

L. _*_r_Bj AMÈ^^ÊMm1 m\*í 31

___V'^_____ / m K» BStiI

Onde meteram o
dedo do Paulo?

Esdrúxula a queixa dc Paulo José Leme, na Dc-
legacia de Osasco. O Paulo foi lá procurar seu dedo.
Se o dedo foi preso e éle não? Nada disso, cavalheira
e não adiante pensamentos outros sõbrc o dedo do
Paulo, que estará cometendo injustiças, já que éle não
andou metendo o dedo onde não era chamado, nem a
mão em cumbuca. Acontece que ao descer do ônibus
Lapa-Osasco, o motorista do coletivo, pouquinha coisa
mais afoito que o comum dos sinesiforos que servem
ao público com tanta lhaneza, fechou a porta e ar-
rançou antes que o Paulo saisse inteiro do veículo, ou
seja: o dedo ainda não tinha desembarcado e con-
tinuou viagem. Paulo foi buscar o dedo com "sèo"
doutor, más até agora o dito não foi localizado e não
se sabe cm que paragens se abrigará no momento.

A cara de madeira
do Papa Doe!

Em matéria de cara-de-pau internacional, o mé-
dico de aldeia haitiano François Duvalier, tá se rc-
velando "hours-concours". Não é que o presidente vi-
talicio do Haiti resolveu escrever uma autobiografia e
vai distribuí-la aos amigos (que são tão poucos que a
edição mesmo dada, tá encalhando) e aos embaixa-
dores haitianos? De uma coisa a gente tem certeza:
no livréco não se encontrará referências ao horror
que domina o povo haitiano; às crueldades dos "ton-
ton-macoute" a terrível guarda palaciana do Papa
Doe; à preparação do filho do ditador para substituí-
lo '-legalmente" no poder e ao inferno em que o pais
íoi transformado nestes 13 anos sob o guante de Du-
valier. No livro, tudo são rosas no Haiti.

Querem acabar
com êle ...

Kla, Pernambuquinho Imortal! Sc
dependesse do deputado Newton Car-

nclro, lá do "Leão do Norte", Roberto.
Carlos a estas horas tava em cana,

guitarra metida no saco, carreira encer-
rada. Pois "seo" Newton tá indignado
com a composição "Jesus Cristo", do

Bob Charles e botou a boca na tuba:
"Prendam esse cabeludo blasfemo!", dito

o que, requereu à Assembléia Legis-
lativa, sugerindo que R.C. seja enqua-

drado na Lei dc Segurança Nacional.
Utza!
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H- Maria Valejo, a mais portuguesa das mini-
saias do mundo, ameaçando voltar ao Brasil,

pra alegria da turma da paquera. A portuguesinha
linda ainda não disse onde vai cantar, mas o agudo
faro.deste repórter quotidiano do vocês diz que a
coisa vai acontecer na adega "Lisboa Antiga".

•Y- Logo mais, às 19 horas, no bairro do Morumbi,
vai acontecer a inauguração do prédio onde fun-

cionará a primeira Faculdade de Turismo do Bra-
sil, da Organização Bandeirante de Tecnologia c
Cultura. Aos poucos vamos abrindo os olhos para
o filão de ouro que é o turismo, totalmente incx-
piorado neste País.

•'{• Premio Halles de Jornalismo, referente ao ano
de 1970. vai ser entregue amanhã, no auditó-

rió da Bolsa de Valores — rua Alvares Penteado,
i'5'1 — às Í8 horas.

H- Na base do couro, o convite que o Mondo Cane
e o Miguel Vnccaro Neto tão mandando. Pra

inauguração — amanhã às nove da noite — do
'Mondo Cane Lounge", na mesma rua Augusta,
atrás do numero 2(556.

•Y- Muito estranho um anúncio visto ontem, num
jornr.l ria Capital. Ofereciam-se 2 mil cruzeiros

mensais de salário, para "pessoas de ambos os se-
xos". A gente tom a impressão que pessoas dc "am-
bos os sexos' podem faturar muito mais em circos
ou quejandes.
•Y* Por falar em estranho, o carera-bigodudo, o

cronista mau-caráter aquele "rides again'. .lá
que sua cuca não consegue pensar (que para tanto
é necessário cérebro^ vai ôle imitar novamente ai-
fruem. Desta feita o copiado será o colunista cá da
casa, Ronaldo Esper. Ninguém perde por esperar:
o que o Ronaldo faz aqui aos domingos, vai acon-
tecer igual no "caderno" do cara. Quem viver, verá.

•Y- Anhcmbi continua "incendiando" samba, nos
fins-de-semana. As escolas de samba "Camisa

Verde o Branco" e mais "Ncnê da Vila Matilde",
ensaiando todos os sábados no Parque e lotando o'hangar do Caio', com batucada pra valer.

Bares - Iloites - Restaurantes
Hong-Kong Palace-Boite

Kua Consolação, 2.55G (esquina da Avenida .Paulista)
Todas as noites um mundo de atrações. De hora emhora, números com ns mais belas rainhas do "strip-
tcase". Para dançnr: 2 conjuntos de ritmos modernos.

j Zfif"'dai**
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Drinlc, "sliow", pleta do danças, tr
condicionado. Aos sábados, FEIJOADA

COM "SHOW". Atrações: BENITO DI
PAULA, ÍTALO NASCIMENTO, ROBERTO
BRAOA o o Regional dc Nelsinho c Carioca.
AV. ANGÉLICA, 2.113 — TONE: 2S6-12B5.

TERRACINHA
BAR E RESTAURANTE COM MESAS AO AR LIVRE. —
PRAÇA D. JOSE' GASPAR, 100 - J.o ANDAR — LOJAS 35E 36 — OALERIA METRÓPOLE. ESPECIALIDADE: FRANGOA CAIPIRA. TODAS AS NOITES, DAS 20 HORAS EM DIANTE.
O MELHOR REPERTÓRIO DE MUSICAS POPULARES

INTERPRETADAS POR G1LDO SOUZA.

CARLOS LOMBARDI
O melhor cantor brasileiro de tangos, convida vocô e os sena

..«mico» para conhecerem o "PALÁCIO DO TANQO", onde esto,todas aa noites cantando com sua típica. A16m do tangos, outros"ritmos" Internacionais sSo focalizados. — RUA DONA ANANERY, SM - CAMBUCI.

I

Churrascaria Dom Pedrito
'CHURRASCO 

A OAUCI1A, NO R O D I Z 1 O 13 TIP03 DE
'5ÜAPA.E 8 *'P0S DE CARNE; MASSAS EM GERALCRI 10,00 por PESSOA: AMPLO PLAY-GROUND. JANTARF'5
iCpMOlMENES E SEU CONJUNTO. AMPLO SALÃO DETESTAS. - R. SEROIO TOMAS. 489 - TELEFONE: 51-4983
.; (BOM RETIRO).

ABRIL EM PORTUGAL
RUA CAIO PRADO. 4* - PONE: 250-5160. "Shcws"
diários com FRANCISCO JOSE', ILDA DE CASTROMA.^°5.L„JA^RA' TRI° MANUEL IMRQotS:RANCHO FOLCLÓRICO LUSITANO. Na tela-Aspectos dc Portugal. (Fechado aos domlncos).Llnüa completa de produtoi ANTARCTICA.

SAUDOSA MALOCA
RUA BARÃO DE TATU!, 114

«122*. OE SAMBA* TODAS AS NOITES com DEMÔNIOS DA
?,A.R.2ítD,0.R0,! C08TA- ARAOY DB ALMEIDA TONYMARTINS, MAURO (pandelrlsta) a LEANDROtantír). EEr£dalldade.: pia» „» Frlildel*-, Fechado «os domingo» P

BEL BOLICHE
IA» [ MSTAUKANTI MUSICAL

AVINIDA SAO |OAO. 1 140
EM SEU AMBIENTE FAMILIAR PÕE A SUA
DISPOSIÇÃO SUAS 8 PISTAS E UM ÓTIMO
SERVIÇO RESERVAS DE PISTAS TEL 52-3343

BAR BAVÁRIA

fimum\

AV. IBIRAPUERA, 3.012 (MOEMA). Admlnls-tração em oslllo alemão. Cardápio à la. Curte.Notsa especialidade: vinhadalbo, orenquea, orne-''ins dn batata. lombo com teiíao branco etc

Chopp
ANTARCTICA

W%WUtf&
RUA CUBATAO, 09 — FONE: 2S3-S021.
Diariamente fi Mlnl-Bhows, a pitrtlr das 21
horas. Dircç&o Artística: J0 Martin. Tara
dançar: 2 conjuntos: "Rota 70" c "Conjunto
Dl Mônaco*. Hoje: SHOW com CHICO
BUARQUE DE HOLLANDA, CONJUNTO"M.P.B.-4", e MANUEL DA CONCEIÇÃO.

TELECOTECO
Itun Snnto Antônio, 1.015

Dpleiti--sn ouvindo u musica de NOEL BOBA o a atual de
CHICO BUARQUE DE HOLANDA o outros Brandes autores
populares, dlarlamento naa vozes de: JOROINHO. "AOADEMÍ-
COS da PAULICÉIA", "TELECO-TRIO", ANTÔNIO CARLOS,
ZEZE' MOTTA, DIONE FONTANA u ao violão AÍRTON.

O BECO"
R. Bela Cintra, 300 - Fones: "50-1520 e 250-5418. Espetaculares"mlnt-Ehows" tle ABELARDO PIOUEIREDO, com: MIRIANZAMPACH, ANA MARIA SOEIRO, Joyce, Rose, Ollvla. Fablo,Arnaldo e GAQUINHO. Para dançar: Conjunto "Som Beco" e"Trio 300". Cantorcí: Djalma Dias, Ellcn Blanco, Marlen»Marques e Jo:;ó Toledo,

CANDIEIRO-DRINKS
UUA BENTO FBEITÁS, 38

Tódns as noites, depois das 18 horas, aperitlvos-daiicantes com-TRIO REAL, VIOLETA GOMES, MARIZINHA o a fabulosaRODA DE SAMBA de Raguinlio. As melhores c mais íamosaimarcas de uísque pelo menor preço da noite.

CARAVANA
ClIUItltASCARIA

PIZZARIA
,,,.„„ "OA BARÃO DO RIOCLARO, .11 Idotronto au HADKEÜ c ao lado da CABEÇA DEP0U8O do Aeroporlo.de Conuonhas). Especialidades, em: TBonno Btocck, Cliulcta, Plcanha, Costela, Xlxo, Galeto. Cama-rôes o Pintado na Brasa. Produtos ANTARCTICA.

"- Albuquerque Lins, 43» • Fone: &H-S15Gl|rA9l f'ir.1 o nperltivo recomendamos o
ISaJI "CAJU-AMIGO".a**!!»!» Todos o.-, dias r.liwlo ]iara o almoço. A nt.lte

,.., 
^^"^ Jantar - musicado, abrilhantado pelo "TRIO

INDO, LATINO" e outras atrações. Cozinha Internacional.Estacionamento lacll.

m
^.KT»RC1IC'N

O PINGÜIM
TRADIÇÃO DESDE 1035 *

ESTAURANTB - PIZZARIA . LANCHONETE."OW3 MUSICAIS DIARIAMENTE. - AV.
TELEFONE! 37-6404.

Chopp
ANTARCTICA

BOITE LA LICORNE
JUA MAJOR SERTORIO, 061. Om estabelecimento de dlvereilo» aitur» d« um» nova a. Paulo Para dançar, dois espelaculareaconjunto» • »|nd» ura mundo da outras atrações.

GOLDEN DRAGON
Restaurante clitucs. Prato» e decoraçio típicos.Corlnha intcrnaclmjl. Única na AméricaLatina. Quatro "mestres-cucas" diretamente deIlong-Koní. SHOPPINO CENTER IQUATEMI(ultimo pavimento). Fone: "82-5202.

WmÈ
/uiucnt»\ Chopp
ANTARCTICA

OJogtal
uma escòlü de samba na noite paulista

nvanhandava 16 - fone 25663B4

CHEZ MAYA

Lustrão-Drinks Dançantes

\jp
HARÉM

BOULEVARD
RESTAURANTE - AMERICAN BAR
E TERRAÇO
Cozinha internacional. Aos sábados
a melhor FEIJOADA do S. Panln.
No bar, música com JOITNNY
ALF-TRIO e ao vlolío Zí: LUIZ e
KELODY. Estacionamento próprio.Ar condicionado. Praça Roosevel
(ao lado da iRceJa da Consolação)— Telefone: 25G-3459.

CAPTAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO)

Av. Duque de Caxias, 625 — Fone: 220-1211.do segunda a sábado das 18 às 2 horas, unibom "drink" com musica do um formidávelconjunto do ritmos, acompanhando as can-toras: CONSUELO VILLAR, BRI01TE ooutras. Aos sábados, SUPERSÔNICA FE1.JOADA com musica e multas atroçõea.

RESTAURANTE, rossutdcr do Selo de Conliançad-i Secretaria de Turismo. R. dos Inrleses, 35S-1próxlmi ao Teatro Ruth Eseobar. coiliUia trn^fllcional Italiana. "A lartura e o caloroso «co-ltilmento toscano ao seu dispor". DiariamenteBtccto ás scgundas-íelros, aberto par» o almôcoe o Jantar,

(Direção de MAYA E "TATU")

apresentações especiais com: ERNEST e MAYA. Atracõo»permanentes: AUDYR ribeiro o CHICO DUNDUM. na ma"quento das -RODAS DE SAMBA". Ambiente à vontade ma.estritamente familiar.

Alameda Itu. Aberto das 10 horas era
??„, • Dtcrvl"Í10 0S m"" dlvm« »P«™nos. Para dançar: os últimos grande»lançamentos musicais • "w- - nícion.lJ• internacionais. " "

CONJUNTOS DE fSrScn PiS?. \ ? S»ntar: DOIS
ANTONINHO IUTM03 «ob t dlrecSo de: 8AKAU E

RESTAURANTE BUDAPEST
RUA BENTO FREITAS, B5-B9 . FONE- 1» sim

I ? fiS.llr!es,iMMU » la «-'te. Almoçolanta (P^hado as scRundas-Iclraj).

Chopp
ANTARCTICA
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Éloina, caindo de

plumas, na praça

;-1 .Moça Eloina, uma das nUe u
im® mente com todas às forças pata 

™

l dito rebolado teatral não rnor^
i tá na praça. Ela que já estrelou'
¦ grandes musicais no Brasil |nt(j

ií Portugal e «províncias 
ultrama2

\ 
ta «condida ali no Teatro Q-u

\ Avenida, na Rio Uranco. Vale
dar um pulo até a casa do ajj.f
Américo, ao menos pra Se ^saudades.

Acontecerá
Guampatock

Aquilo que o meu considerado Moraes Sar-
mento chama tão propriamente de "macacobrás"

está em plena e entusiasmada atividade. A proje-
ção do filme sobre o Festival de Woodstock acen-
deu luzinhas no cérebro (eu disse cérebro?) da ma-
caçada e já lá vamos nós ter o nosso festivalzinho
"hippie". E sabem onde? Nada mais, nada me-
nos que em Guarapari e com a cobertura das au-
toridades do Espirito Santo, naturalmente envaide-
cidas com o pioneirismo capixaba no setor. O pia-
nejamento diz' que a coisa vai durar quatro dias e
quatro noites e custa baratinho: quarenta cruzeiros
apenas, com a presença dos maiores "cobras" da--
quilo que eles chamam de "gênero". Milton Nasci-
mento, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Gal Costa,
Luís Gonzaga Júnior, Jorge Ben, Elis Regina, Os
Mutantes e — se os ventos soprarem favoráveis à
bujarrona — Mano Caetano. O que significa: os
meninos vão fazer aquele programinha maroto da
Globo, o "Som Livre", sem as câmaras e ao ar
livre. Uma única exigência: a Policia capixaba vai
estar presente e ninguém vai puxar fumo ou desfi-
lar peladão. Que afinal, o festival é apenas o Gua-

raparock, não vamos exagerar.

I
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Chico, com barba

e bossa, no "Dl" I

Apesar do período dc ferias, o iiij
c "quente" mesmo e tá lotando tÜ
às noites (no fim dc semana), o h
da rua Cútabáo. Chico Buarque ti
temporadinha paulista c se você ti

um caminhão de dinheiro, eslivtt
posto a comer mal, mas mesmo i
fãzoco do Buarque, não hesite: é si
ao Di Mônaco, dc quarta-feira ea
diante. De quebra, o sensacional ti
dc Manoel da Conceição.

Moteiro Noturno

DIA 28 NA "LA LICORNE" acontecera
mais outra fabulosa "Noite do Hawal".

*
A SECRETARIA DE TURISMO DA

PREFEITURA promoverá no próximo dia
25, aniversário da fundação da cidade do
São Paulo, mais uma grande concentração
artistlca na Praça Roosevelt, apresentando
e homenageando inúmeros cantores popu-lares. Um deles será Alternar Dutra, quereceberá troféu em reconhecimento peladivulgação que tem feito da nossa música
popular em países da América do Sul.

*
MARIA DEL CARMEN e Maria Naza-

reth estáo felizes da vida porque estão can-
tando para uma legi&o dos "cigarras", quelonge de suas esposas vão acompanhados de
outras "cigarras" saborear os churrascos
e ouvi-las bem como os dois conjuntos quefazem carreira na "Bambu".

*
E O SAMBA, esse tocado e cantado no

melhor estilo, continua tendo como morada,
o "Telecoteco" da rua Santo Antônio, queconta com "Os Acadêmicos da Paulicéia" e
mais uma dezena de outros interpretes.

O "AMERICA",
mente um excitai*
vocal, c agora um*
excelente "duo'.i er-
atrações que desfila
as noites, no palco f
dieiro-Drinks", esse Ia
vel estabelecimento O
bém apresenta MM
í.snmbn.s-caiiç6es).
Gomes (taneos-boM"Roda tio Samba,"
fuinho (cora êle no £

UMA JUVENTUDE ALEGRE,!
mesmo tempo despreocupa". «^
tando todas as noite.-; o I»y
que se tornou logo dep ob * s;'.
na rua Pamplona, o bar-dançanie
cxlto. *

OS "STRir-TEASKS" OgjjJ
uma forma excencialmenw «W
lizando verdadeiras escuiuras ' .
sou a ser o principal .motivo *£
porque não, o responsável^'" ^
roanènte da "Boite Harém da rua

. iTALO NASCIMENTO, JgJe Bonito Di Paula, sáo o, «gj
revezam todas as noite to™« ,
ca e agradável cntretenlni n »

procuram o "Ia Fontaine P»ra J
simplesmente bebericar.

O VHNGUm», w&ffi
importante choperia do cen.»
vai indo muito bem oM£.,
tisfatòriamente na Sao João
baú.

jM^M^M^mj èiíSffiffiWliSm
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A CANTORA JULI RIBKI-
RO, já casadinha com o cx-
celente contrabaixista Itibe-
rê, do Conjunto "Bossa-Jazz,
atendendo o pedido dc seu
marido, começou a cantar
usando seu verdadeiro nome.

-que é: Rosali. — Foi com ês-
te. sendo anunciado, que a
voltamos a aplaudir em suas
lindas canções, cantando com
os aromuanhomentos do
"Bossa-Jazz". uma das atra-
ções diárias do "American-
Bar' do Restaurante "Boti-
lcvard'. na nova Praça Roosc-
velt.

CARNAVALESCO SERÁ' O
PRÓXIMO "SHOW" DO
CA1'TAIN'S BAR" — O
sr. Paulo Henrique Meim-
berc* (foto), diretor-superin-
tendente do "Captain's Bar"
e do Hotel Comodoro, está-
se movimentando no sentido
de contratar os cantores, nui-
sicos e demais artistas, nuc
deverão brilhar no nróximo
espetáculo de sua casa. —
Músicas do carnaval antigo.
e outras tantas do moderno,
Interpretadas pelos maiores
astros e estréias, serão foca-
lizadas num luxuoso espe-
táculo a ser montado sob sua
supervisão, j

pi»
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otas de Arte
'¦•Lília

QUIRINO DA SILVA

ka-pliitòra Lilia A. Pereira da Sil-
espertando Interesse no estrangei-
ários os escritores e críticos que já
m sóbre a poesia, a prosa e a
ja artista itaplrense.
uma e vários. Ela está com tu-

) está prosa.
agora chocou-nos uma aprecia-
jiníora napolitana Rosa Maria
qUe diz assim:
vive num momento poético de
de realidade. A.s suas obras ex-
alegria e dor, sombra e luz, pin-
poesia, entrelaçadas harmônica-
; toda um frito de alma na es-
tendência moderna com fervoro-
;ia, arte c equilíbrio",
e sua recente exposição, reali-
"Galeria Azulão'', o escritor e

i Maranhão, deixou seu parecer
jltr.ura de Lilia no livro dc re-

ora fa?. o espectador entrar pa-
quadro com a própria sensibi-

as figuras, por seu lado, estão
em perene missão de altura.

m nesta tela aqui, naquela ali,
rara descarregar sua mensagem
mos do seu próprio sonho; mas,

alçam vôo, de novo, sem partir
iue os retém da figura anterior a

e, sucessivamente, porque Lilia
>m pleno vôo velocíssimo dos asas
ispiração de poeta lirica. De re-
itlmos o seu pique vertical, céus
abre nossas posições estupefatas-
urpresa. Desce do infinito de sua
mulher em pique sobre sua branca
ima explosão de gênio livre, mas
Spida, como um supersônico "sky-
xando, em derredor, borbotões de
Ida de suas figuras sobre nosso
mortais.

Eeides-relampago de uma alma Imensa,
sempre municiada de novas riquezas in-
terlores, com que, volta a nosso süspense
por ângulos, imprevistos — ou jà desenho
ou já pintura — e, sempre em seu tre-
mendo impacto de poesia, tendo por con-
teudo sempre e só a figura humana. Lilia
e sua eterna procura dos traços marcan-
tes da alma humana".
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O clichê reproduz a foto
de uma tela de autoria
de Lília, intitulada "Pa-
lhaço".
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TEATRO PAYOL — Amaral Gurgel,
164 — Telefone: 51-9236 — "A Vinda
do Messias" de Timochenco Whebi com
Berta Zemel, a melhor atriz do ano
passado. Curta temporada.
TEATRO SAO PEDRO — Rua Albu-
querque Lins, 171 — Telefone: 51-3348

"Balbina de lansã" de autoria de
Plinio Marcos'que também dirigiu o
espetáculo. A ação se passa num ter-
reiro de macumba. Wanda Kosmos e
Walderes de Barros estão no elenco.
TEATRO GAZETA — Av. Paulista,
.900 — 3^o andar — Telefone: 287-0881
"A Relação" de J. C. Carriére, o mes-
mo de "A Bela da Tarde". No elenco
Jairo Arco e Flexa e Teresa de Al-
meida.
TEATRO BRASILEIRO DE COME-
DIA — Rua Major Diogo, 315 — Te-
lefone: 36-4408 — "O Preço" de Ar-
thur Miller com Rosamaria Murtinho,
Mauro Mendonça, Miguel Rosemberg
e Jayme Barcelos. Curta temporada.
STÜDIO SAO PEDRO — Rua Albu-
querque Lins, 171 - Telefone: 51-3348

"O Interrogatório", a melhor peça
do ano. Foi escolhida pela Associa-
ção Paulista de Críticos Teatrais.
TEATRO ALIANÇA FRANCESA

General Jardim, 182 — Fone:
34-7759 — "Putz" comédia de Murray
Schisgal. No elenco: Eva Wilma, Ju-
ca de Oliveira e Luís Gustavo. A pe-
ça já estreou com sucesso.
TEATRO DE ARENA — Rua Teodoro
Bayma, 94 — Fone: 256-9463 —
"Zumbi", musical contando a Guerra
dos Palmares. Já fêz muito sucesso no
Exterior. Curta temporada.

0
Luz dos meus olhos cansados da
chuva, da noite, do dia; do abis-
mo que cerca o mundo, do pran-
to vestindo alegria...

Noemia
. fmé^mÉF^mor

assim

C^y

REINALDO — Santos — ".. .por tudo isso Jà nem sinto prazer
em namorar. Será que elas não desconfiam o quanto se tomam
enfadonhas perseguindo a gente dessa..."

Rcinaldo, já ouviu dizer que embaixo do angu tem carne? Pois
olhe, rapaz, aqui estou eu procurando o que há atrás de tudo que
você afirmou com tanta categoria. Penso que deve ser um recalcado,
cheio de complexos e para disfarçai atira pedras nas meninas que
náo ligam á mínima ao Sr. frajola, acertei?

Nao queira bancar o santo por cima de mim pois conheço bem •
seu tipo. E* convencido e acha que todas as garotas deviam cair de
amores por seus lindos olhos e eomo isso náo Montece você vem
com essa conversa de enfado.

Procure ser mais simpático que sairá ganhando em todos os
pontos de vista, vai ver.

—0O0—
LEONTINA — Capital — "...De que maneira agir, Noêmia, se

estou profundamente apaixonada? sinto que éle também me a ma
demais e só nao deixa a..."

Minha cara amiga, ponha a cabeça no lugar e esqueça essa
paixão. Paixão é como trovoada, chega rapidamente com muito es-
trondo, escurece tudo até parece que vai acabar o mundo queimado
por raios fulminantes que riscam o espaço. E* uma Husfo, Leontina,
pois logo tudo volta ao normal e o sol brilha como sorrindo do
nosso medo. Assim é a paixão, passageira e enganadra. Não se deixe
levar por ela para não chorar depois.

O homem que você pensar amar nada tem a perder e também
não tem o direito de estragar sua vida. tle é casado, está multo
bem com a mulher e os filhos e Jamais os deixará para se dedicar
plenamente a você. Acredito que esteja enamorado mas fuja dele
de qualquer maneira. Você é multo inteligente para raciocinar com
calma mesmo estando apaixonada e vai perceber que, com raa
idade, bonita e charmosa como é, tem uma vida inteira para viver
com segurança e amor ao lado de alguém multo amado e que terá
todo seu amor.

Procure reagir, não se deixe levar pela paixão e vai ver como
tudo passará e logo mais minha amiga estará sorrindo dessa ilusão
tentadora. —oOo—

CORRESPONDÊNCaTA — Noêmia — Rua Sete de Abril, 230 —
l.o andar — REDAÇÃO.
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Ray
Charles

vez
Atendendo a inúmeros

pedidos, a TV Tupi vai re-
prisar o vt de Ray Charles
quando de sua apresenta-
ção em São Paulo, no Tea-
tro Tupi-Brigadeiro, acom-
panhado de sua orquestra
de vinte e oito figuras e do
fabuloso conjunto de can-
toras "The Realets".

Palavras Cruzadas
Milton Ayres

HORIZONTAIS: 1 — Sigla
da Força Aérea Inglesa; Sol-
teirona; 2 — Que tem sabor
ácido; 3 — Sobrenome; Letra
de nosso alfabeto; Interjeição
de dor, aflição; 4 — Consisto;
Símbolo do actínio; 5 — Coi-
sa sem valor; Restos Inúteis;
6 — Iniciais do autor desta
cruzada; Pequeno rio da
França; 7 — Péssima; O mes-
mo que guri; Símbolo do ru-
ténio; 8 — Fécula em pé ex-
traída dos vegetais; 9 — Des-
provido de; Caminho orlado
de casas.

VERTICAIS: 1 — Cabeça
de gado que serve de alimen-
to ao homem; Espaço de tem-
po; 2 — Antiga flauta pasto-
rll; 3 — Nota musical; Re-
bordo de chapéu; Sigla do
Amazonas; 4 — última letra
de nosso alfabeto; Indivisível;
5 — Campo-santo; 6 — Letra
de nosso alfabeto; O substra-
to instltlvo da psique; 7 —
Porco; Fileira; Sufixo de
agente, autor; 8 — Encontrar
por acaso ou procurando; 9
— Mulher de estatura muito
pequena; Fruto da vldeira.

Problema n.° 712

Programação
CANAL 4

11,30 Redação Esporte 17,45
12,00 EdlçaV» Extra
12,15 TV Educativa 1»,15
13,00 Balanço da Tarde

Nino, o Maltanlnho 18,45
13,30 Guerra, Sombra 10,30

Água Fresca 19.45
14,00 Katty 2J.J»
14,30 ídolos da Tela 22,00
15,00 A Noviça Voador» -3,20
15,30 Sessão Rataplâ
16,45 I Love Luey 23.30
17,15 Meus Três Filhos

Ene. Balanço da Tarde
01,00

CANAL 2
18,00 Senda do Futuro 20,55
18,30 Aula de Alemão 21,00
18,50 Curso de Madureza 22,00
19,10 Curso de Madureza 22,20
19,30 Convite ao Japão 22,45
20,00 Clube de Cinema
20,30 Musica Brasileira

Historias do Velho
Oeste
Meu ré de Laranja
Lima
Simplesmente Maria
Ultranoticias
A Selvagem
Show Sem Limites
Ray Charles Especial
Diário de S. Paulo
na TV
Tupi nos Esportes —
VT de Palmeiras vs.
Vitória de Setúbal
Poltrona 4

A Moça do Tempo
Judd
Curso de Madures»
Curso de Madureza .
Os Grandes Temas do
Esporte

CANAL 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11,30 Curso de Madureza 19,00
12,00 Ultranoticias 19,45
12,30 Vigilante Rodoviário 20,00
13,00 National Kid 20,35
13,30 A Próxima Atração
14,10 Romance na Tarde 20,40
16,30 Coelho Pernalonga
17,00 Super-Homem 21,55
17,25 Aventura Submarina
17,45 Os Monkees 22,00
18,25 O Globo em Dois

Minutos 22,40
18,30 Bat Masterson 22,45
18,55 O Globo em Dois 00,20

Minutos

A Próxima Atração
Jornal Nacional
Irmiog Coragem
O Globo em Dois
Minutos
Faça Humor, Náo
Faça Guerra

O Globo em Dois
Minutos
Assim na Terra como
no Céu
Ibrahim Sued
Sessão das Dez
Sess&o da Mela-Nolte

CANAL 7
10,30 Curso de Madureza 18,00
11,15 Seriado 18,30
11,30 Jonny Quest 18.50
12,00 Batman
12,30 Desenhos 19,25
13,00 Pimentinha 19,30
13,30 Gasparzinho
14,00 A Feiticeira 20.15
14,30 FHntstones 20,30
15,00 Longa-metragem 22,15
16.30 Filmes 22,20
17,30 Rin-Tin-Tin

Jeannle é um Gênio
Os Trés Patetas
O Príncipe e o
Mendigo
Mappin Movietone
As Pupilas do Senhor
Reitor
O Homem do Tempo
Oscar
Mappin Movietone
Os Campeões

CANAL 11

RESULTADO DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS: 1 — Abel — Trés; 2 — Noticioso; 3—
Ita — Aba; 4 — LI — Ir; 5 — Cadáver; 6 — Ra — Ir; 7 —
Are — Ata; 8 — lota — Slsa.

VERTICAIS: 1 — Anil — Rabi; 2 — Boticário; 3 — Eta
Est; 4 — LI — Ca; 5 — Cadarço; 8 — TI — Is; 7 — Rosa
Atl; 8 — Espíritos; 9 — Soar — Rasa.

17,15 A Gazetlnha
—. Curso pré-primirio

18,15 Clarice Amaral em
Desfile

19,15 Paulista 900

20,00 Gazeta nos Esportes
20,15 Telejornal
20,40 Multiplicação do

Dinheiro

CANAL 13
11,15 Curso de Madureza 19,00
12,00 A bola está na mesa 20,00
12,30 Titulares da Noticia 20,40
13,30 EUa 21,00
14,30 Comédia 23,00
15,00 Xênia e Vocô 23,30
17,00 Proibido, para Maiores 24,00

Dr. KUdare
Agente 86
Titulares da Noticia
Nosso Cinema
Jesse James
Cidade Cruel
Titulares da Noticia

Programação sujeita a alteração, per p«ite das
Emissoras

WlOS AO TEATRO
míãTe variedades de
amsterdam diretamente

da europa
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BALE
"SOUL"

ACROBATAS
MÁGICOS

CANTO
HEBRAICO

.MARIONETES
DANÇAS

rSPA-
NHOLAS

PATINAÇÃO
COMÉDIA

PARA TODAS AS IDADES

JEATRO OLÍMPIA
«ANtpW' 288 - TEL.: S3-532S

HORAPme ^ E CHANCAS 50%
21 H0RaPS: D! TERCA A SEXTA AS
B0RÀS A£~ SABAI>OS: AS 17 e 21
»»r-tto, T 

D0MING0* AS 17 e 21 II.
Rua Sete de Abril, 127 - Loja 9 -

IBahetçrlí Te'<*one: 32-0283
1 Srfe.?„Sat*lr. *>» » hora tia manhainclusive èi 2*s.)

Horóscopo OMAR
CARDOSO

InTrc «1 *• »arajo a
AKIüí 20 de abril
Segunda-feira favorável a todos os seus pro-
jetos pessoais, principalmente no tocante a
trabalhos e iniciativas novas, visando eleitos
imediatos. Conte, hoje, e nos próximos dias,
com todo o apoio de terceiros.

T O U R O 21 de abril a
20 de maio

A boa disposição mental com que você atuar
em seu seior de trabalho, trar-lhe-á signifl-
cativas promoções, contentamento e alegria.
Não se deixe levar pelo pessimismo. Esque-
ça definitivamente as dificuldades superadas.

21 de maio a
20 de JunnoGÊMEOS

As pessoas de Gêmeos, como você, estão che-
eando ao final de uma das suas fases neu-
trás do ano .odiaoel. Tudo lhe será bem me-
lhor após o próximo dia 20, quando o Sol
entrar em sua Nona Casa de influências. Dia
neutro.

Lu 
t 22 de Julho a

Íj AV tt de agosto
Um dia esplêndido para você estudar novos
métodos tt«s ação, visando incrementar suas
Tendas e conseguir novas amizades. Favo-
rabilidade* paro a vida sentimental. Possi-
vel êxito em viagens de curta extensão. No-
tícias.

VIRGEM 23 de agosto a
22 de setembro

A disposição com que você atuar em sua es-
lera de atividades, trar-lhe-á enormes com-
pensações. Pessoas nascidas em Câncer, Es-
curpião e principalmente em Touro e Ce-
pricórnio deverão dar novo colorido a este
seu dia.

LIBRA

21 de Junho a
21 de JulhoCÂNCER

Uma data feliz é o que está previsto para
você de Câncer. A segunda-feira é o seu
dia da semana, razão porque o(a) beneficia
até na f.ise mensal da sua Sétima Casa As-
trai. Boas noticias estão em perspectiva.
•I

21 de setembro a
-_— 22 de outubro

Libra denota muito sucesso nas artes, nota-
damente no campo da música e da pintura.
Dê mais itenção aos seus verdadeiros ami- -
gos, a fim de aproveitar o beneficio de suas
boas intenções. Retribua o que receber de
.«eu semelhante. ________________

23 de outubro a
ti de novembro

Sua nativldade zodiacal deverá receber uma
influência muito felir neste ano de 71. Con-
te com « colaboração de seus melhores aml-
gns, nesta segunda-feira, e terá grande pro-
veito.pelas atitudes que tomar neste sen-
tido.

SAGITÁRIO n ie ne-sssbro a
21 do desembro

Você, de Sagitário, terá hoje um dia total-
mente propicio às iniciativas importantes no
pli.no financeiro. Com toda certeza, aumen-
terá facilmente as suas rendas. Novas aml-
zades em evidência. Cuide mais da* saúde.

PRICÓRNIO

ESCORPIÃO

lt de desembro a
20 4o Janeiro

Excelentes perspectivas de realliaçáo pes-
soai em evidência. O trânsito do Sol sob a
constelação que presidiu ao seu nascimento
marca o «eu periodo mais favorável para
cuidar da sua saúde o melhorar sua aps-
réncla. '

AQUÁRIO 19 de fevereiro
Para você de Aquário, ser-lhe-á recomenda-
vel mais prevenção no começo desta semsna.
Melhoria progressiva virá a partir do fim
desta fase da semana. Urano, seu estro be-
néilco. geralmente o (a) beneficia na quarta-
feira.

PEIXES 20 dr fevereiro a
20 de março

Aproveite a boa influência desta segunda-
feiro para dar prosseguimento ou concluir
tarefas e compromisso» do seu-interesse pes-
soai. Novas amizades e noticias vindas de
longe em evidência. Exito em viagens curtas.
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LOUVAM OXÓSSI

Mangu e N-8B6 juntos
ita roda ds samba

;Mq;^4 , | W**»*WMi -funfrBBBS?

Tendas umbandistas
de'Guaratinguelá. Cr--
zeiro, Taubaté, Franco
da Rocha e Atibaia u-
tiveram reunidas du-
rante toda a tarde e co-
meço da noite de do-
mingo, no Centro Edu-
cacional da Mooca. Par-
ticipavam da festa de.
Oxóssi, que se realizava
pela primeira vez, aqui
na Capital, por inicia-
tiva do Primado de
Umbanda do Estado de
São Paulo.

Na linha do sincretis-
mo umbandista, Oxóssi
corresponde ao São Se-
bastião da religião ca-
tólica. E' um dos seis
orixás e, portanto, cul-
tuado, como os demais,
por cerca de 120 mi-
lhões de adeptos um-
bandistas espalhados
pelo Brasil inteiro, nu-
mero que tende a crês-
cer a cada dia que pas-
sa.

Confirmando obser-
vação feita por frei
Boaventura Kloppen-
burg, grande pesquisador
do ritual umbandista, a
maioria dos componen-
tes das tendas era for-
mada por brancos, co-
mo brancos também
eram os dirigentes.
Donde se conclui que os
cultos afro-brasileiros
estão, realmente, in-
fluenciando sobrema-
neira a classe média.

No ginásio do Cen-
tro Educacional da
Mooca, centenas de ba-
bás, babalaòs e ualori-
xás, todos vestidos de
branco imaculado, sim-
bolo da pureza do cul-
to, entregavam-se a
louvaçôes, cantavam hi-
nos e pontos, voltea-

-vam e balbuciavam pa-
lavras incompreensi-
veis. Alguns, homens ou
mulheres, rodopiavam
loucamente, como piões,
dando a impressão de
assim poderem ficar
evoluindo indefinida-
mente. Tudo isso ao
som de atabaques e afo-
chês, acampanhados por
um ritmado bater de
palmas de uma assis-
tência, quase hipnotiza-
da pelo ritual.

Em certo momento,,
as louvaçôes e cantos
deixaram de exaltar
apenas Oxóssi para,
«empre dentro da linha
africana, estender-se
também aos outros on-
xás, como por exemplo,
lemanjá, Xangó. Ogum
e Zambi.

A festa de Oxóssi ter-
minou às 20 horas,
quando os umbandistas
já manifestavam visí-
veis sinais de cansaço.
Mas, se por acaso a fes-
ta devesse continuar,
babás e babalaòs se de-
claravam dispostos a
passar a noite inteira
volteando e cantando
sem parar em louvor
dos seus orixás.

— "A gente lica le-
ve, leve. Não sente ca-
Ior, fome nem cansaço.
São os espíritos que
descem e tomam conta
da gente e fazem todo
mundo se sentir como
pluma, flutuando no ar,
entre uma e outra tra-
gada de charuto".

Rostos suados, abati-
dos, os trajes brancos
amassados, os compo-
nentes das várias ten-
das so retiram lentos c
silenciosos, sob a prote-
ção de Oxóssi, rumo a
uma noite profunda.
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DESDE 9 HORAS OA MANHA" PMCRAMACA"0 SERRAD0R

LIVREMENTE O POVO SRA6ILEIR0 ESCOU
.ESTE HOMEM SIMPLES E ARTSSTA -SSNIAll
COMO REI DO CINEMA NA< ,/

A MAIOR BATALHA DO SÉCULO ^TRAVADA
CONTRA OS

Kò*
*<*»t

Antecedendo às fes-
tividades carnavalescas
em São Paulo, a Escola'de 

Samba Nenê da Vila
Matilde, realizou em sua
.quadra uma roda de

í samba, que contou, ain-
;da, com integrantes da
Escola de Samba Esta-
ção Primeira de Man-
gueira, 2.a classificada
no carnaval carioca de
1970.

Segundo o diretor ge-
ral da Escola da Vila
Matilde, sr. Benedito
Justino, todos os traba-
lhos estão sendo cuida-
dosamente elaboradtes

, para a apresentação da
escola este ano, cujo en-
redo será: "Os Sonhos de
Aladino", e que conta-
rá também com mais de
300 passistas. Alguns
compromissos já foram
assumidos pela escola,

; que deverá se apresen-
¦ tar nas cidades de San-
; tos, São José dos Cam-

'pos e Jundiai.
,'{-Por outro lado, a Es-
tação Primeira de Man-

i gueira, apresentará no
Rio de Janeiro o enredo:"Moderno Bandeirante",

|; além de dois blocos em
: homenagem à Força Aé-

rea Brasileira e a San-
; tos Dumont, o pai da

aviação.

APROVEITE
SUA TARDE

1 hora: NINO, O ITÁLIA-
NINHO (reprise)
c meia: GUERRA, SOM-
BRA E ÁGUA FRESCA

e comédia)
horas: KATTY (come-
dias inéditas)
o meia: ÍDOLOS DA
TELA (nova série iné-
dita)
horas: A NOVIÇA VOA-
DORA

3 e meia: SESSÃO RA-
TAPLA (Desenhos ani-
maeios)

CARLOS
ESTRADA

MARCELA
L0PEZ REY• HECT0R
PELLEGRINI

A ERVA
IALDITA
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SEMANA DE SUCESSO
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JULIO_ 70 i"1Wd dia 23 ART PALÁCIOAvsAooofol ejmmwh Sala SAO PAULO
¥' I. IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIAV. SAO JOAOIIIIIIIIIIHI mini SRANDE"

É gargalhada na coita, garanti-
dissima. Ninguém resiste a Lucy.
A séri» que imortalizou Lucille
Bali como a maior comediante
do cinema.

S • quinze:
MEUS TRÊS FILHOS.

comedia.

Passe bem a tarde com a

f-rhfpi
SAO PAULO ¦ RIO

aDamaeo
^agabundo]

Walt Disney
TECHNICOLOR
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HOLLYWOOD
DULCE DAMASC1NO DE BRITO CONSIGLIO

BIÓGRAFO DE DISNEY

A própria viúva de Walt Disney escolheu um inglês para

escrever a biografia do seu famoso marido: Richard Collier.

Muito honrado com :i seleção, Collier declarou: "Meu últi-

livro foi sobre o Jrano Mussollini; portanto, terei grande
de espírito biografando um homem do quilate de Mr.

Disney!" Collier e~tá sendo esperado esta semana em HoU

]v\vood, a fim de iniciar a série de entrevistas que necessita

para o livro, devendo fazer uso, também, dos preciosos ar-

quivos dos estúdios de Disney.

TRAGÉDIA POUCO DIVULGADA
_ . H.va Hararcet — a "estrela" de ,;Ben-Hur" com Charlton Heston

rim revelou uma tragédia que não chegou a fazer "manchete": sua
fl. israelita Hanna Meron perdeu uma perna quando terroristas

'"w nuzeram uma bomba no seu avião em Munique. Hanna também é
h| (ou era) do cinema israelense e já havia visitado Hollywood ha

guns anos.

COMPOSITOR NÃO PERDE TEMPO
Fnouanto a Warner resolve quem escolnerá para dirigir e interpretar

ml7 nl •¦Mame", no cinema, o compositor Jerry Herman anuncia que já
rTvcu 5 novas melodias especialmente para o filme, Como se sabe, Angela
ansbury foi a criadora do papel na Broadway, mas Ann Miller, Ginger Rogers
Hiiwn Havward também já interpretaram "Mame" no palco. A versão não
So - "Auntie Mame" — íoi criada por Ethcl Merman na Broadway
interpretada no cinema por Rosàlind Russell. A nova "Mame" devera .saber
inçar o cantar.

VOLTA DE PERRY
De«de que abandonou a televisão, Perry Como retirou-se na sua pito-

isca mansão na costa da Florida, alegando que estava cansado do mundo
i "show business". Mas em fins do ano passado, a 20th. Century-Eox en-
ou-lhe uma cópia do seu velho contrato cinematográfico com um pedido
ira êle voltar às atividades artísticas, pois ainda devia dois filmes aquele
túdio No entanto, Perry poderá escolher: filmes cinematográficos ou para
televisão O veterano 'showman" ainda não se decidiu, mas parece inte-

ISSado em interpretar um dos principais papéis na versão cinematográfica
. "The Godfather" (O Chefáo), de Mario. Puzo. Só que o filme será feito
i Paramount Talvez a Fox o acabe "emprestando" àquela companhia.

CINELÂNDIA
Bin Santa Eflgèr.ia, 72 — Fone: 32-6032 -•
I raivados" — "7 vcr.es 7" — livre — pri-
ueis.o às 7.10. Ultima sessão às í,45 h, da

USCi: — Cine no Ar — "Boeing 707" —
, Hio, Paris: "Angellque et le Sultan";

, 81o, São Paulo: "IVetolle du sud".
CA - Rua Joa(,uiir. Gustavo, 40 — "O mor-
ii ventos uivantes'' — livre — desde 12 horss.
tUCIU - Av. São João, 410 — Fone: 34-1426
ithaio para reforma.
IIS - Av. Iplranca. nos — "Hercules, Sansáo,
Isto c Ursus, os Invencíveis" — 10 ». — 19 íl.
I- H. São Joaquim, 179 — Fone; 278-6844 —
Ise estar" - lluc — 16, 17,40, 19,20 e 21 h.
IA - Av. Rio Branco, 49 — Ferie: 220-4422

i mandamentos de v.m pistoleiro" — "Um
io de vampiro" — 18 a. — desde !) h.
IUS - Av. Rio Bitnco, 300 — Fone: 32-0103
Sedentas dc orr.or" — 18 a. — às 11,50, 13,40,
, 17,50, 20 e íl. 10 horas,

Hua Aurora, 322 — Fone: 36-0335 —
liberes, musira e rtrtp tense" — "Apartsmen-
los sidlcos" - 21 n. — desde 10 h.

11. Barão tio Itapctlr.inga, 255 — Fone:
ISJ9 ¦- "O transplante" - 18 a. — às 11,50,
, 13,10, 17,00, 20 o 22 horas.

?r:ça Roosevelt, 172 — "Satyricon" —
desd» ",4 horas.

VAM) - Rua Antônio dc Godói. 83 - Fone-
3111 - "Marlhtiana, s erva maldita" — "A
l solitária" — 18 a. — desde 9,30 h.
GSF. - Avenida Rio Branco, 123 - "Matri-
lo pe-Ieito" — 13 a. — desde 12 h.

Hua Dom José do Barros, 306 — Fone:
!3J - "Cromwell — O homem de ferro" —
i. - il 11,20, 14, 16,40, 19,20 e 22 horas.
VS - Rua Conselheiro Nébias, 19 — "Ilcpulsa
lexo" — "Êslo mundo nu, louco e escanda-

I a. — desde 9 h.Rua Foiraosa, 401 — Fone: 33-0340 —
ekiioo, a Winchester que nâo perdoa" —
inhy West. o canhoto" — 18 a. — desde 9 h.

Av. Ipiranga, 220 — Fone: 311-5328 —
«nhor das ilhas" - 14 a. — às 14, 18,40, 19,20
horu,

•ORO CINERAMA - Av. São JoSo, 1.462 -
: 22Clf36 - "Guerreiros pilantras" — 14 a.

1 H.30, 17. 19,3(1 e 22 noras.
»•- Traça Júlio Mesquita, 73 — "Origem

ezo" _ "Er.seada dos desejos1' — Jl a- —
! 9 horas.

¦ Hua 7 de Abril. 3tl — Fone: 33-1466 -
wffli, gigantes da Copa" — livre — desde
mu,

¦ Av, São João, l .640 - Fechado pira re-

MM - Praça Júlio Mesquita, n.o 3! —
li v'ío c disparo" _ ' O helo, o bruto, o cre-

fcér " '• _ dcs'le 9 n-
IM - Av. Iplrantja. 7B0 — Fone: 34-7020 —

leo vagabundo" — livre — 32,20, 14,
'! >W 13, 10,40 o 22,20 heras." P»ca Cario. Gomes, 82 — Fone: 37-6487Bindo de asfasslnos" - 18 a. — 12, 13,40,1.19.10. 21,40 h«GELES - Rua Aurora, 501-B — "Diabóli-
mie tua" - "Como conquistar as mulheres"1 «. I- iesde 10 horai.

MARCO POI.O — Av Ipiranga, 957 — "Peça per-
dão a Deus. nunca a mim" — 'As virgens im-
pacientes" — 18 a. — desde 10 horas.

MARROCOS — Rua Cons. Crlsplniano, n.o 352 —
"Sabata, o liomem que veio para matar" — 14 a.
desde 12 horas

MARABÁ — Av. Ipiranga, 157 — Fone: 230-3S17
"Sartana à 6ombra da morte" — 18 a. — des-

de 10 horas.
METRÓPOLE — Av. São Luiz — Fone: 239-2848 —

"Cromwell — O homem de ferro" — 14 a. —
14 a. — às 13,40, 16,20, 19, e 21,40 h.

METRO — Av. São João, 781 — Fone- 34-7030 -
"Os girassóis da Rússia" — JU a. — desde 12 h.

MOULIN ROUGE — Rua Conselheiro Nébias, 211 —
"Os adultérios" — "A desejada" — 18 a. •- desde
9 horas.

MINI-PIGALF. - Largo do Arouche, 420, s/loja
"A primeira noite de urr. homem" — 18 a. —

desde 14 horas.
NOVO COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Nébias

"Meu nome é Coogan" — "Jogada decisiva"
"Atira primeiro, pergunte depois" — 18 a. —

desde 9 horas.
NIPPON — Rua Santa Luzia, BO - 23!l-26»2 -

"O cair da tarde" — 10 a. — deádc 12,50 lt.

NITITióI — Avenida Liberdade, n.o 031 - "Amor

de um desclassificado" — 18 a. — desde 12 h.

NORMANDIE - Av. Rio Branco. 133 - "Parabém

gigante da Copa" — ¦,"21 horas de um americano
em Paris" — desde 12 li.

OÁSIS - Pça. Júlio Mesquita, 123 - Fone: 33-4465
"O terceiro tiro" — "A batalha no deserto"
18 a. — da« 10 às 1 da madrugada.

OURO — Largo do Palssandu, 69 - "O preço do
poder" - 18 a. - às 11,20, 13,30, 15,40, 17,50, 20
e 22,10 horas.

PAISSANDU — Largo do Palssandu. 60 — Fone:
239-1570 — "Qual é o caminho para a guerra?"
_ nvre _ 12,20, 14,15, 16,10, 18,05, 20 e 22 hora».

PIGALE — Lareo do Arouche, 420 — "A furta do.-
intocáveis" — 18 a. — desde 13.30 h.

PREMIER — Av. Rio Branco, 62 - Fone: 239-5380
"Extra conjugai" — 18 a. — desde 14 horas-

PEDRO II — Rua dos Tlmbiras, 144 - Fone: 221-0639
"O tirano da aldeia" — "Os cruéis" — 1B a.
desde 9 horas,

RANCHO — R. dai. Couto de Magalhães. 140 --
"Estranho desejo" — "Estigma maldito" — 21
a. — desde 9 horas,

REPÚUMCA — Praça da República, 305 — Fone:
30-8009 — "Copa 70" - livre - desde 14 noras.

REGINA - Av. São João, 1.140 - Fone- 230-2737
"A« sete maravilhas do mundo' — 13. 14,:™,

10,40, 18.30, 20.20 e 22.10 horas
RIO BRANCO - AV. P Branco, 500 - Fone: 221-4807

"Lili, minha adorada espia - livre - 14..I0,
17. 19,30 e 22 horas.

SACI — Av. S João, 285 — Fones: 34-6330 e 34-0493
_ "Caça aós violentos" - "Klngo era seu no-
mc» _ 14 a. — desde 9 horas.

SC.ILA - Rua Autora, 720 — "O fantasma do Bar-
ha ncra" — livre — desde 14 horas.

VVINDSOR - Av. Ipiranga, 974 - Fone: 37-7707 -
"Cromwell - O homem de ferro — 1* a, —

às 14, 16,40, 19,20 e 22 horas.
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Sargento israelense foi a pedra no caminho

Sargento roubou
o amor de Sylva

? moça que teria substituído a linda atriz '
Sylva Koscin», no coração de Raimondo Castcl-
li, chegou tempos atrás a Roma, procedente de {Telavive, para participar de um concurso de be-
leza. Lutou na cuerra; agora é atriz.

— "A senhorita não se encontra em casa"
— responde invariavelmente ao telefone a em- •
pregada da pensio onde esta hospedada Aliza
Adar, a Jovem atriz que teria substituído Sylva -
Koscina no coração de Raimondo Castelli. A"starlet" israelense chegou a Roma procedente.
de Telavive, dezoito meses atrás para participar
de um concurso de beleza.

Acabou entrando no cinema. Hoje em dia é s
o pivô do fim do romance entre Sylva •;
Raimondo. ¦;

Também o telefone do novo apartamento'
ocupado por Castelli esta mudo: é uma defesa,.'
por certo, contra a sensação provocada por tudo-,
quanto aconteceu. '¦

Verdade ou mentira? Aliza Adar seria a.
causa do naufrágio do longo e feliz romance en-;.-
tre a atriz e o produtor?

A estrelinha israelense está com 24 anos de -
Idade. Nasceu em Casablanca e é realmente
muito bonita. Seu pai é musico; sua mãe, uma
perfeita dona-de-casa. Tem dois irmãos e uma
irmã. Aliza chegou à Itália por acaso, meses"
atrás, representando o seu pais num concurso de
beleza, realizado em Marina de Ravenna.

Fugiu de Casablanca por razões de ordem
política. Sargento do exército israelense, viu-se
envolvida — ainda que não na primeira linha
— na Guerra dos Seis Dias no Sinai. Em Roma,
a jovem acabou conhecendo um jornalista, que
ajudou a encontrar trabalho. Graças à sua no-.
tavel beleza, logo conseguiu entrar no mundo
do cinema, aparecendo em papeis secundários.

Conheceu Raimondo Castelli no Festival de "
Cannes, onde ela representou o cinema israelen-;
se. Voltou a éncontrar-se com êle em Taormina,-
por ocasião do Festival cinemantografico do.,:Donatello". Foi então que nasceu um romance,
de amor entre os dois? A atriz sorri e permanece^
silenciosa. 1

— "Nenhum comentário, por favor" — re-;
pete. Está multo feliz, porém e isso é evidente. ;.

Depois de Taormina, Castelli e a nova "star-
let" voltaram a encontrar-se freqüentemente,;
em Roma. Foi justamente nesta época que fU-j
união entre o produtor e Sylva Koscina chegou
a uma inesperada e melancólica conclusão.'
Raimondo Castelli, há 15 anos companheiro de-
votado de Sylva — enfrentou, por ela, inclusive;
um processo de bigamia — separava-se repenti-;
namente da atriz iugoslava. As relações de ne-,
sócios entre ambos — ao que tudo indica — não',
sofrerão, porém, nenhuma alteração.

A jovem israelense gaamte agora que Rai-.".
mondo Castelli, o produtor, pretende lançá-la en>
grande estilo, assim como fez com Sylva' ,'

Nos dias passados, êle fundou uma nova
casa produtora e distribuidora, a CBA, que já
contratou Aliza Adar, com exclusividade, por sete
anos. E' um bom começo, para quem já foi um
simples "sargento"...

KROS
- «. Caribaldi,
S» estranho ca-"«W - 20,10 h.
-Avenida CelsoMtí.- "3 ph-^ <*tt de san-

Kahg Kwg,
t,'01 e a mortea,?m" - IS a.' "' 1 21.30 h.

'„- Pça. Padre'', 7 "Moto-
Hrmtes" _
dt. Carlitos"
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U. 17,20
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Paulista,,nt: 287-4517

TlNAIll - "Mowall, o
menlno-lobo" — livre —
desde 14 horas.
SALA VIIaLA LOBOS -'Com o diabo sob o tra-
vcsselro" — 18 anos —
diict 14 horas.

B1ARIUT7, - Av. Brií-
tui? Antônio, 423 •¦

"Parabéns, gigantes da
Copa" — livre — desde
14 horas,

BGHEAL - Larga S. João
Batista, 4 - "Dlks d*
'.rr.' - 18 alies.

BltAMLANDIA - Ru» t»a-
rapnã, 1,169 — "Como
se vive em Shtnjuku"

"Estranho desejo" —
18 a. - 19 h.

KRISTOI - Av. Paulista,
2004 - Fone: 288-1788

'Uin honem chama-
do cavalo" - 18 anos —
13,30, 13,(9. 17.50, 20 •
82,10 notas

BIÍIJNI nUA» - Av. Cci-
so Garcia, B09 — "Crom-
v.ílt — o homem de
ferro" — 14 a, — às
13,50. 16.30, 19.10 e 21,50
horas.

BRUNI SANTO AMARO
Av. Santo Amaro. 764"Cromwell — O ho-

inrm de ferro" — 14 a.às 13. 15,40, 18.HC e
21 horas.

"RUNI VILA NOVA -
Av. Santo Amaro, 794 -

"Cromwell — O ho-
rr-err. dc lerro" — 14 a.
a» 13.50, 16,30, RIO e•!l,ra0 horas.

CANDELÁRIA - Av«nlda
Ciuilherme Cotching —"Se meu dólar falasae"

"Às 7 da manhã, o
Mundo ainda estüi em
ordem" — livre - 14 e
19,30 h.

CAiMti - h Domingos de
Morais — "Matrimônio

perfeito" — 18 a. -
desde 14 horas.

CARRAO - Avenida «,'on-
selheiro Carrão, 1741 —
Fone: 295-3003 — "Copa
70" — "Implacável colt
de Ringo" - livre - às
19,30 horas.

Cr.NTKR — Rua Iguateml,
1.191 — Fone: 282-1336

"Os girassóis di Rus-
sla" — 14 anos — àtn-
de 14 horas

CENTER - LAPA - Rus
Gualcurus. 1.465 — Fo-
ne: 260-4283 - "Os gl-
rassols da Rússia" — 1*
anos - 14,50. 17. l»,10 t
21,20 horas.

CINEMAR - Av. Adolfo
Pinheiros, 204 - Fone:
209-1318 — V3 pistolas
com ">ede <le sangue"

"Onde as balas se
cuizam" — 18 a. •- is
11.30, 18 e 21,20 h-

CLÍMAX - Rua Espirito
Santo, 330 - Fone:
278-0614 — "Suécia, In-
ferno e paraíso" — 18
a. - desde. 18 h.

COLISEU - Av. Luiz Sta-
matis, 1.967 - "A bata-
lha do deserto" - 18 a.

20 e 22 horas.
CONTINENTAL - Av.
Imirlm,. 1.283 - 278-9178

"Se meu dotar falas,
se" — "As 7 dc manhã
o Mundo «lnda está em
ordem" — livre — 19,30
horas.

COSMOS 79 — Rua Au-
gusta, 962 — "Positiva-
mtnte Millle" - livre

às 14, 16,10, 18,20,
20,30 e 22,40 horas.

CRUZEIRO - Rua Do-
mlngos dc Morais, 486
Fcne: 71-8480 •- "Lema-
nade Joe" — "Aque-
les fantásticos loucos
voadores" — livre — às
14. 17,20 c 211.40 h,

DEL KEY - Av. &. Ama-
ro, 526 — Fone: 80-5929

'Os rebeldes" — livre
desde 14 horas.

UOM JOSÍ - Rua Anto-
niela, 23 — "Com 007 só
se vive duas vezes" —
"Rivais do volante" —
19,30 h.

ESMERALDA - Avenida
Gen. Olímpio da Silveira

"A dama e o vaga-
bundo" — livre — des-
de 14 horas. '

ESTORIL - Av. dos Au-
tonomlstas, 8.54! —
"Se meu dólar falusie"
— "As 7 da manhã o
mundo ainda está em
oídem" — livre — às
19,30 horas,

ESTRELA - Av. Bosque
da Saúde, J84 - Fone:
71-2396 — "Jeff> ° h°-
mem marcado" — "Ser*
viço secreto em ação" —

18 a. — 18,30 h.

FESTIVAL - Rua Dep.
Ijacsrda Franco. 6') —

"A dama e o vagabun-
do" -r livre — 14, 15,40,
19. 2<rw e 22,20 b.

FIAMETTA — Ri:a Fradi-
tine Coutinlio. 391"Matrimônio perfeito" -

18 a. — desde 14 h.
Gárcía! 213 — "Uma
certa c.v,:. em Chicano"
— IG a. — desde 14 h.

GAKDEIa-PALACE - Av.
Guapirn. 146 — Fone:
lílS-^llii1 — "Errado pra
cachorro" — 'Tillema
tle um bandido" — livre

às 19,30 hor.-,.«,
GAZETA — Avenida Pau-

lifala, 000 — "O traiu-
jiluntc" — IR a. — Hs
13,40, 15,10, 17,50, 20 e
22 horas.

GAZETAO — Av. Paulista,
!l00 — Fone: 287-4405 —
"Mulheres apainon-idap"

18 a. - às 14,30, J7,
19.30 e 22 hciras.

GAZETINHA — Av. Pau-
lista, !'00 - Tone: 1:5-9117

"Coisas da vida" —
14 a. — ;losde 14 horas.

GOIÁS — Rua Butantã,
100 - Fone: ?8V-1356"Motorista sem llml-

les" — "Um j.eriíe todo
rie ouro" — livre — às
14, 17,20 e 20,40 h,

GRAUXA -, Av. Santo
Amaro, 1.634 — "Que
delicia de guerra" — li-
vre — desde 14 horas.

GUANABARA - Avenida"Cinturão da C.xstida-
de" — "\ morte de um
pistoleiro" — 14 a. —
desde 18,30 horas.

GUARU.IA - Av. Santo
Amaro, 1.634 — "O
grande caçador," — li-
ra — 20 e 22 li.

HAITI — R'.ia Cnnímlé, 630
Fone: 227-2475 —

"Adeus Buenos Aires"
"Se meu dólar falas-

se" — livre — 18,30 h.

HAWAY — Rua Turiassu,
734 — Fone: 62-0IO4 —
"Os girassóis do Rússia"- — 14 nnos — desde 13,30
horas.

HOLLYWOOD — Run Vol.
da Pátria — Fone:
298-3580 — "Motorista
ÇÕm limites'* — "Bu-
ckurro, a Winchester
que não perdoa" — li-
vre - às 14, 17 20 e 20,40
horas.

IGUATFMI - Rua Igualo-
ml, 1191 - Fose: 282-5162

"A lagrima secret?."
18 a. — desde U li.

IMPERADOR - Rua Bli-
gadeiro .lordüo, 598 -
Fone: 237-3218 — "Com
007 só se vive duas ve-
7.es" — 14 a. — 19,15 e
21,15 h.

IPANEMA - Av. Juruca,
B87 — "Peça perdão a
Deus, nunca a mim" —
18 a. - as 19.30 e 21.30
horas.

ITAMARATI - Rua Ba-
rão de Tatul, 304 —
"Django, o bastardo" —
18, 20 c 22 horas,

ITAPUHA - Av. Prefeito
Passos 5 - Fnne: 36-4760

"Django, o bastardo"
18, 20 c 22 horas.

JACIMAK - Rua N. S. da
Lapa, 210 — "Crom-
well" — 14 a. — às
13,40. 16.10. 18.50 e 21,30
horas.

JADE — Avenida Cabuçu,
43 — Pais quadrados, fl-
lhos avançados" — "O
menino c o elefante" —
livre — 19.30 horas.

JAMOit - Rua Domingo*
de Morais. 2833 - Fone:
70-9991 — "O pequeno
polegar" — desde 14 h.

JAPI - Rua Emílio Ma-
rengo, 82 — "O ouro de
Maltena" — livre - as
19,30 horas.

JARDIM - Rua Fradlquc
Coutinho, 277 — "Crom-
v/ell" — 11 a. — às
13,50. 1630, 19,10 e 21,50
hores.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro, 400 — "A dama
e o vagabundo" .—"Canções e confusões" -
livre — desde 14 horas.

LAPENNA — Sio Migitél
Paulista — Campos Sa-
les, 2 e 4 — "Se meu
dólar falasse" — "A
vingança dc Urais" —
10 a. — 19,30 h.

LUMIERE - P-. Joanuim
Florlario; 539 — "Copa
70" — livre — desde 14
horas,.

51A.1F.ST1C. — R. Augusta,
147,-, _ Fone: Z87-C300 —
"Lili, minha adorável
espia" — livre — 14,30.
17, 19,30 e 22 horas.

MARACANÃ - Rua Sal-
vador Simões, 436 —
237-2829 — "4 partiram
a cavalo" — "Quadrilha
em pânico" — 18 a. —
18,40 horas.

MARACI1A — R. Augusta;
778 _ "Os girassóis ila
Rússia" — 14 n. — íis
13.50, 15,40, 17,50, 20 t
32,10 horas.

MÔNACO — Itua Marques
Abrantés, 36.1 - Fone:
02-3724 - "El Cid" -
10 a. - 19 horas.

MONUMENTO - Rua En-
litnhelro Ranulto P. Ll-
ma — "O yankee" --
"O Incêndio de Roma"

livre — 19,30 horas.

MOON AUTO CINE -
. Av. Interlagos, 1370 —

Fone: .275-20:17 — "De-
safio na pista" — 16 a.

às 20 c 22 horas

MORUMBI — Av. Morum-
l)li 3704 — 271-1230 -
"O segredo de Santa
Vitória" — 10 a. — des-
de 14,30 horas.

NACIONAL - Rua Cliilla,
1517 — Fone: 62-7209

"A daina e o va-
gabundo" — "Onde cs-
tava? quando as lU7aes
so apagaram" — livre

18,50 horas.

ORIENTAL — Av. Eull-
na, 68 — "A ilha dos
paqueras" — 19,30 horas.

ORLY — R. Augusta, 2075
Fone: 282-0213 —

"Meu pé de laranja 11-
ma"' — Livre — desde
14 horas.

OURO VERDE — Rua da
Mooca, 2519 — 93-200*

"Romeu e Julleto"
14 a. — 15, 17, 19,

21 horas.

PALADIGM - Av. Fran-
cisco Morato, 3690 —
"Como se vive cm Shln-
juku" — "Dimensão 5"

18 a. — 19,45 horas.

PALMELA - R. Pamplo-
testemunha" — 18 a. —
10. 20 o 22 h. — "Crom-
vaell" — 14 a. — às
16.40. 19.20 e 22 horas.

PARK — Rua Augusta,
2822 - Fone: 80-8079 —
"Os girassóis da Rússia"

14 a. — desde 13,50
horas.

PATRIARCA - Rua Ora-
tórlo. 890 - 93-4043 —"Certo, certíssimo, mais
que provável" — "Pro-
flssionais do crime" —
18 a. — 18,30 horas.

PAULISTA - Rua Augus-
ta, 2767 — 282-8626 —

"Qual é o caminho
para a guerra?" — li-
vre - 14,15, 16,10, 18,05,
20 e 22 horas,

PAULISTANO - Av. Brl-
gadelro Luiz Antônio —
"Tora-Tora-Tora" — 14
anos — is 13.30. 16,20
19.10 e 22 horas.

PENHA PRÍNCIPE - Av.
Penl.a de França, 345 —
295-4470 - "Cem rifles"
— "L.S.D., a droga
alucinonte" — desde 14
horas.

PENIIARAMA - Praça 8
de Setembro — "007
contra chantagem atômt-
ea" — "O ladrão de
Bagdá," — desde 14 h.

PIRATININGA — Avenl-
cia Rangel Pestana, 1554

"A batalha do mar
do Japão" — "Django
mala por dinheiro" --
18 a. — desde 13,15 h.

PI.AZA — Praça 13 de
MMo, 4% — "Pepa per-
dão a Deus. nunca i
mim" — "Os soldados
virgens" — 18 a. --
dc.ídr. 14 horas

PRATA — Av. Júlio Buo-
no, I34'í — "Krakatoa"

"O aventureiro de
Tortuga" — 10 a. —
19,30 horas.

RIAI.TO — Rua João Tco-
237-0886 — "Erotíssimo"

"Cavalga e mata" —
18 a. — 18,30 horas.

RIO — Avenida Paulista,
1074 — "Cronv.vcll — O
liomem de ferro" — 14
.-.nn? — às 14, 16,40.
19,20 e 22 hbrsh

RIVIERA — Av. Lins de
Vasconcelos "Woods-
tnck" — 18 a. — 18 e
21 horas.

ItO.MA — Rua Mendes Jr.,
711 - For.e: 92-4490 —
"Mowgli, o menino lo-
bo" -- livre — 19,13 e
21,15 horas.

ROXI — Av. Celso Garcia
499. _ »3 p molas com
sede de sangue" - "On-
de ns balas se cruzam"

18 a. — desde 14 h,

SABARaV — Rua Domingos
de Morais. 198 —
"Pinoeliio" — livre —
desde 14 horas.

S>. BERNARDO — R. aMa-
rechal Deodoro, 1223 —
"Magnífico estangeiro"
— "Capitão Nerrlo" —
livre — uesde 14 horas.

S. GERALDO — Trav. N.
S. da Penha, .'4 -- "A
cidade dos roo flí lei"

— "A ferro e fogo" —
desde 14 horas.

S. JOÃO — Rua Dona Mi-
tilde, 171 — "Se meti dó-
lar falasse" — livre

SAO JORGE — Av. Celso
Garcia, 5.332 — "007
contra chantagem atômi-¦ ra" — "Ladrão de Bag-
dá" — 19,30 horas.

SAO MIGUEL - Rua Ar-
bnrlo Colaco, 27 — "Pe-

ça perdão a Deus, nun-
ca a mim" -- "Acon-
lece cada coisa" — 18 »-
às 19 horas.

S. SEBASTIÃO — Rua Ma-
ria Carlota, 870 — "Rita.
i mosquito" — livre —

tit.sde 13,30 horis.

S. VICENTE — Ab. Cel.
Francisco Inácio, 895 —
fone: 273-4225 — "Sar-
lana não perdoa" —
"Cruel sentença dt um
assassinato" — 14 ». —
às 19.30 horas.

SAN REMO — R. Doiiyjl-
j£03 de Morais, 770
"Os girassóis da Rüs.íiá"

14 a. - às 13.S0, 15.30
17,30, 19,30 e 21,30 h

SANTA ISABEL - Rua
Parauna, 50 — "Oa S
fantásticos super - lt o -
mens" — "Os grandes lt-
deres da Bíblia" — II-
vre — 18,30 horas.

SATURNO — Av. Itagua-
çu, 783 — "Aeroporto"
10 anos.

SOBERANO - Rua Ver-
guelro, «.487 — "Django,
o bastardo" — "Voltarei
a teus braço»" — livre

18,30 horas.

SNOBS AUTO CINK -
Ar. Santo Amaro, 5.462

"Os girassóis da Rus-
sia" — 14 a. — as 20 t
22 horas.

SOL - Av. General Au-
liba Leonel '— Fons:
298-4053 — "Jeff, o ho-
mem marcado" - "Fran-
kesteln tem que ser des-
truido" - 18 a. - 19,30
horas.

S. TROPEZ - íl. rVjjÚsil,
310 — Fechado para re-
forma.

TATUAPÍ - Av. Celso
Garcia — "Se meu do-
lar falasse" — livre —
18,30 horu.

TROPICAL _ Rua Romi,
731 — Fone: 260-2004--f"M.A.S.H." — 18 ».-r
19,20 e 21,30 horas. .~-,

UNIVERSO - Av. Celso
Garcia — "Satirycon"--^-
"O pistoleiro marcado.'

18 a. — desde 13'h.
VALPARAISO - AV. Tu-

euruvi — ifai".: 298-IS4*"— Peç* perdão ¦ Deus,
nunca a mim" — 18,.a.

19,30 e 21,15 heras;;

VERA - Rua Água ír.i,
"Terror das mulhej-

res" — "A caminho di»
rocio" — livre —.."as
19,30 horas.

VILA RICA - Av. iaf.nío
Rua Água Frit.lTIfl
"Se meu dólar falas-

«e" — "Aí 7 da maríKi
o mundo ainda estijèm
ordem" — livre — 19.30
horas. '. S

VITÓRIA - A.-. Alvar"1.
Ramos, 2.250 — "Perdi-
dos na noite" — 18 a.

IS e 21 horas.

YARA — Av. dos Autono-
mlstaj, 465 — "Meu nn-
me i Lampião" — "A
duquesa diabólica" -
19,30 horas.

YPt — R. Maria Amália
Lopes de Azevedo, 1,039

"Se meu dolir filas-
se" — "As aete da ma-
nhi, o mundo linda tcU
em ordem" — llvr» —
19,30 horu.

INTERIOR
Campinos

ALVORADA — R. Rfgen-
Io Feljó, 377 - "Um
dólar cnlre os dentes"

J4 a. — .is 19.30 e
21,30 horas.

BRASÍLIA - ii. ÍV.' ' •
Leme, 37 — "Vida e gló-
ria de um canalha". 18
a. 15, 20 e 22 hs.

CARLOS Gu.MIáS Hua
Campos Saks, t;05 —
Fone: 3-.212 - "Vou,
vejo e disparo" — 10 a.
às 14,30, 20 e 22 hcris.

JEQUITIBA — H. Anchie
ta — "Caminhando sob
a chuva da primavera',!

desde 14 horas.

OURO VERDE - Av. Cen-
ecicão, :'5il -• r'om*
9-4643 — "Copa 70". 14.30

20 e 22 horas.
REAL - R- r- P^dro -

Fone-. 9-1843 - "Mttl;
vai de filmes eróticos —
18 anos - iV 18 honii.

BEGENTi: - H. Regem»
Feljó. 1.303 - "Tf" -
"Errado pra cachorro"

livre — desde 14 h,
SAO JOSf: Iv'..' "a1"'1

Souz-i. «92 PnjJ!
9-6997 — "Movidos pelo
ódio". 18 a. 20,15 hs.

WISDSOR - Rua Gfhtral
Osório, 931 - Fone:
2-7328 — "O louco dese-
jo" — 18 i. — desde 14
horas.

Güarulhos
S. FRANCISCO - R. te-

resa Cristina. 36 - "Sr
meu dólar falas*»'' -

. livre.
Itu

MARROCOS - R. Paul»
Souza, 703 - "Um ma-
rido de reserva" — 14
ar.os - à» 19.JS e 21.15
horas:

SABARA - PÇ'- f?dr»
Miguel. S4 — "Oa «lei-
lianos" - 14 » — à3 20
horas.

VERDI SALTO - R José
Galvão, 104 — "Deus os
cii», eu os mato" — 10
anos — às 19.30 h.

Jundiai
ALVORADA - hu« Pr©».

Joaquim Ladeira, 113 —
Fone: 2903 - ''Aa »vtl>
tnru de Mary llaed" -
llvte — -) horas.

IPIRANGA — Rua Bario
de Jundiai, 806 — Fone:
4304 — "Fortaleza do
inferno" — 14 a. — 1»
e 21 horas.

MARABÁ — R»a do Ro-
sãrlo, 311 — Fons: ISi2

"Mash" — 11 a. -
às 14, 19 e 21 horas.

POLITEAMA - RIU Ba-
rão de Jundiai, 182 -
Fone: 5012 — "Alfredo,
o grande'" — 14 a, —
as 14, 19 • íl hora*.

REPÚBLICA - Rua G«-
neral Carneiro, 106 —
Fone: 5012 — "O yan-
kee" - 14 a. — 20 he-
rüs.

VITÓRIA - Rua Nela Pe-
trone, 8» — "Um con-
vidado bem trapalhão"

10 a. — 20 horu.

Osasco
ESTORIL — Estrada de Itu

"Se o meu Fusca fa-
lasse" - llvr» — desd»
13 horas.

GlaAMÓUR - R- R- João
Batista, 50 — "Mapnlfi-
co estrangeiro" - "O ba-
cana do volante" —
10 a. às 14,30 h.

Santo André
ART - Rua ater, 369 -

Fone- .44-1900 - "Aero-
porto" — 10 ano».

CARLOS GOMES - Rua
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 — "Se meu
dólar falasse". Livre.

ROXI - Rua Inglaterra, 7
Fone: 44-4110 - "Ua-

trlmónlo perfeito".
TAMOIO - R. Cel. Sea'

bra, 231 - "A garota
genial" - 14 i, - u
20 horaa.

TANGABA - R. Cel. Oli-
veira Lima, 54 — "A
rapoaa do Sinal" — 14
anos — às 30,15 h.

São Bernardo
S. BERNARDO - R. Ma-

rechal Deodoro, 1.J2S —
"O pistoleiro de Av»
Maria'' — "A manalo
dos desaparecidos" —
10 a. - desde 14 I).

São Caetano do Sul
DOM JOSt - R. Anto-

nieU. 33 - "Um dólar
entre oa dente»" —
"Duelo doa homens eem
lei" - 18.30 horaa,

LIDO — R. Manoel Coe-
lho, 508 - Fon» 42.31»
- "Um dia em duas vi-
dal" — 14 a. — is 1» «
21 horu.

MAX - Av. Conde Fran-
cisco Mataraazo —
"Fslcose do medo" —
"O arcanjo" — 18 a. —
às 19,30 hroai.

PLANALTO - Vila Bar-
celona — fone: 42-1391
-- "Aaroporto" — 10
anos.

8. CAETANO - Rua Car-
los de Campos, 401 —
"Um colt para ot filhos
do demônio" — "Aven-
turelro de Marrocoi" -
10 a. — às 1130 horu.

BARABA - Rua do Ro-
•ário. 311 - Fone: 2332

"Oa herdeiros.' — 14
anos - às 1» e 21 horas.

VITÓRIA - Rua Baraldi,
(BI - fone: 42-18*8 -
"Se meu dólar falasse"

livre.
PRIMAX — Rua Amazo-

nas, 1092 - Fone 42-2831"Adlos Gringo" —
"Nascidos para perder"
14 a. — 19,30 horas.

Síe Carlos
AVENIDA - Av. S. Car-

los, 1.260 - fone: 2817
"A volta ao mundo

nn SO dias" — às 18,30,
20 e 21 horas

JÓIA - Av. Salum, 711
lont: 44-1930 — "Gran-
«le roubo do banco" —
às 19,45' horas.

Moji dai Cruies
AVENIDA - Av. Vol. W-

nheiro Franco, 560 —"Romeu • Julleta". 10 a.
20,15 horaa.

ODEON - Praça Oswaldo
Cruz - Fone. 2372 —"África eterna" - 10 a.ii 20,15 hroas.

rAMUE — Rua Dr. RI-
eardo Vilela, 433 -"O homem mala engra-
«ado do mundo". Ll-
vre. 20,15 horu.

UBUPEMA - Praça D.
Flrmlna Santana — Fo-
ne: 2-S7S — "Filmes Ja.
poneeea". IS » 20 horu.

Sontoi
BRASÍLIA - Av. Pedro

Lesaa, 4S7 — "O lagos
doa danes" - às 14,30
e 20,80 horai.

CARLOS GOMES - Rua
Lueas Fortunato. 80 -
"Um qulxot» atm man-
•ha". 10 • 12 horaa.

CAIÇARA - Av. Cons»-
lhelro Kébiu, M» -"Os girassóis da Kuaia"

1 _ 14 ». _ desde 14 h,

COLISEU — Rua Amador
Bueno, 237 — "Quando ea
brutos se defrontam". 18
a. 13, 20 e 23 horaa.

GONZAGA - Av. Ana
Costa, 544 — Font:
4-3998 — "Paia quadra,
dos, filhos avançados".
Desde 14 horu.

GLÓRIA - Av. Vicem»
de Carvalho, 1» —
"Submarino X-l". 10 a.
15, 20 e 22 horaa.

GUARANI - Praça doa
Andradas. 100 — "Mu-
lher leviana'" — "Oa
.-.mantea de Ladv Hamil-
ton" — 21 a. — desde
12 horas

IND AH — Av. Ana Cej-
ta, 429 — "O fantasma
do Barga Negra" — li-
vre — desde 14 horas,

INDEPENDÊNCIA - Av.
Ana Costa, 44S — "A,a
coisas da vida" — 14 á.

às 14,30, 16,30, 20 e
22 horas.

tPORANGA - Av. Ana
Costa, 469 — "Corrupto»

sanguinário»" — 14 a,
14,30, 20 e 22 hora».

ITAJUBA - Av. Preai-
dente Wilson. 1.Í55 -
"R, C. e o diamante cor
de rosa". Livre. 15, 20 a
21 horu.

OURO VERDE - R. Car-
valnho de Mendonça, 515

"Maldito dia de togo".
14 a. 20 e 22 hs.
ROXV. - Av aVia CeSa,

433 — "Bob, Carol, t«4
Alice". 18 a. Dead»

14 hora». ~~-
SAO JOSt - Rua Cam-

no» Melo, 171 - "O aá-
dico de alma negra". IS
a. 20 e 22 horaa. . ',

PRAIA PALACE - Av.
Ana Costa, 410 — Ferie:
4-9797 — "7 homena.de
prata • 2 d» ouro". VW-
pera!. "Acoaaado", k nei»
te. 18 ano».

São Vicente ~;
JANGADA - Rua Marti-

tlm Afonso, 451 — "Sa
meu fuaea falaaaa". Li-
vre. 15, 20 e 22 horu.

pmWPOLIS - Av. An-
tonto Emerich, 8*5 —
"A outra face da tora-
gem". 14 a. 10,45 e 21,45
hora».

SAO JORGE - Itua 1*1
Gaspar, 2228 — "A mu-
lher sem nome". 18 a.
20,30 horas.
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Quando entregaram as novas vi0|tll
delegado passou os olhos por aqueU,
po de investigadores formados à suo|
e disse:

Rapazes, antes de mais nada,
deixar bem claro o seguinte: estos viit
não são minhas e também não são dotai
Estas viaturas são nossas.

No meio da turma uma voz mutiro
Ótimo! Então vamos vendê-lsi

MJ[\ 4Q'J1 Dlrotor: EDMUNDO MONTEIRO |
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Esta oração acompanhava sempre o guarda
assassinado. No úm fatídico, êle a esquecera
em casa ...
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QUADRILHA que ocupava um
. Opala amarelo, composta por

seis desconhecidos, além de rou-
bar suas vitimas, estava decidida
a descarregar uma fúria assassina

contra todo e qualquer vigilante noturno
que encontrassem. Um, eles conseguiram
matar com vários tiros, sendo, umf cer-
teirc, no coração. A vitima, Inácio Paulo
da Silva (50 anos, casado), como as que
se seguiriam, ingenuamente tentou pres-
tar informações ao bando, recebendo em
troca a fuzilaria que o prostrou. No mo-
mento da agressão, que aconteceu no
inicio da madrugada e íoi presenciada
por alguns de seus colegas, a polícia ,iá
procurava o bando. Não muito distante
daquele local rua Wenceslau Flexa, cm
frente à residência de n.o 62, a quadrilha
já deixara sua marca de violência. So-
corridos por populares, dois outros vigi-
latites noturnos apresentavam ferimentos
a balas, disparadas pelos mesmos ele-
méritos,

Foi na Vila Mariana. 'As vitimas, José
Lima de Sousa e Hugo César Reis, in-
ternadas no i^-Jspital das Clinicas, sòmen-
te não receberam ferimentos mais graves
do que um tiro na mão e outro na coxa,
respectivamente, porque ao lado delas ha-
via outras pessoas, o que não permitiu
aos assassinos, melhor alvo.

A tarde, o vigilante noturno, Inácio
Paulo da Silva, após descer de um ônibus,
na av. Brigadeiro Faria Lima, conversou
com algumas pessoas num bar próximo e,
a seguir, dirigiu-se à rua Wenceslau
Flexa. Lá, no n.o 100, colocaria seu uni-
forme de vigilante noturno, para enfren-
tar o serviço. Domingo, dia em que os
moradores do bairro aproveitavam para
passear, as residências ficavam sob sua
responsabilidade. Era dia de entrar mais
cedo em serviço das 15,00 às 6.00 horas
do dia seguinte, numa longa jornada ame-
nizada pelo bate-papo com os demais vi-
gilantes do bairro. A noite caiu. Antes de
chegar até á casa dc n.o 100 da rua
Wenceslau Fle;:a, encontrou-se com um
de seus colegas. Com êle, NeLson Pereira
de Araujo, comentou entre outras coisas,
a sorte que tivera em encontrar uma pes-
soa como o proprislárío daquela residên-
cia. que lhe oferecera um quarto nos
fundos, para morar. Residindo em Osasco,
no Jardim Santo Antônio, pouco tempo
lhe sobrava para descansar.

Nesse momento, em outro ponto da
cidade, um Opala amarelo, com seis ele-
msntos. rumava pela cidade à procura de
suas vitimas. Na quadrilha, a vontade
de aE.saltar e investir contra os guardas-
noturnos.

As horas se passaram e o "Opala"
amarelo, com seus ocupantes, por volta de
meia-noite, dobrou a esquina da rua Bar-
ros Cruz. na Vila Mariana. Caminhando
calmamente na calçada, cumprindo sua
missão de zelar pela segurança das resi-
dencias próximas, o vigilante noturno, Jo-
sé Lima de Sousa (38 anos, casado, rua
Ordenação Afonsina, n.o 211, Caximgui)
estranha a lema aproximação do veículo.
O carro pára á sua frente. Um de seus pas-sageirps que não devia ter mais de quinzeanos. moreno, chama-o íolicitando-lhe uina
informação Sem esperar, o vigilante é es-
pancado, Cai ao chão, c'á uma meia voltae tenta correr, enquanto tira seu revo!-ver, mas é alcançado peloy marginais.Sem a arma só não morre porque algu-mas pesroas param na rua, observando t>estranha cena. O "Opala" sai em dispa-rada. C<-.rre alguns quarteirões. Seus ocu-
par.te, levaram seu revolver. Na 16.a De-legacia, os policiais já se movimentavam
a procura do bando. Ferido na mão queieve um dos dedos decenado o vigilanteJosé Pereira dos Santos (30'anos c0lfi-
rs, rua Adolfo Pinheiro 2097. Santo Ania-ro) apó.i medicado no Hospital das Clf-nicas, cantava o lance dramático que vi-vera no eneontro com a mesma quadrilhaNa intenção de prestar informações pa-a

seis ocupantes de um "Opala" amarelo,
quase encontrou a morte.

Foi na rua Peixoto Gomide, esquina
com Alameda Franca. Ao aproximar-se de
um dos rapazes que estava ao volante,
levou um tiro disparado ent direção ce
seu rosto Por instinto de copservaçâo. ao
pressentir o revolver sendo apontado para
si, levou a mão à frente recebendo nela o
projétil disparado. Vários outros tiros fo-
ram disparados contra si, mas não o atin-
giram. O "Opala" amarelo foge. Não mui-
to. lotíge dali, na mesma rua, o carro di-
minui sua velocidade e os revólveres são
novamente apontados, desta feita, para o
vigilante Benedito Diniz dos Santos (50
anos, casado, rua Quirino dos Santos, Bar-
ra Funda». Um dos tiros alcança-o na
coxa direita. Caido ao solo, o guarda saes
de s;u revolver. Os ladrões partem, en-
tão, desaparecendo.

Pouco depois, êleg surgiram com o car-
ro na rua Wenceslau Brás. Rodando l«n-
tamer.te, o veículo se aproximou de uma
esquina, dobrando-a. Foi dar na rua Bene-
dito Chaves. O carro parou em frente ao
no 161. Sentado no muro da residência, o
guarda noturno, Nelson Pereira de Araújo,
descansa, após caminhar pelo quarteirão.
Os olhares se cruzam e o carro segue, sem
molestá-lo. Os bandidos parece que desta
vez, não tiveram oportunidade para ati-
rar. Dobrando mais uma vez a esquina,
o carro estaciona na rua Agraio de Sousa,
em frente ao n.o 160.

O vigilante Adão da Conceição (42
anos, rua Campo Limpo, 35, Jardim Ira-
cema) vé um dos elementos saltar do Opala.
Desconfiado, segura seu revolver ainda no
coldre. Poderia ser um assalto. O desço-
nhecido rão ousa aproximar-se. Chega até
o muro. Tentava desviar a atenção do
guarda psra que seus companheiros o ata-
cassem. Mas, ante • possibilidade de rea-
ção, eles seguem.

Na rua Wenceslau Flexa, Inácio Paulo
da Silva (50 anos, casado) cuida da vlgilan-
cia das residências. Caminhando pela cal-
cada, olha para dentro de uma das resi-
dencias, a fim de constatar se o Volks
de chapa AM 63-80, estava em ordem. Con-
tinua, logo após, caminhando pela calçada.
O Opala amarelo já está frente a êle. Foi
nesse exato momento que os bandidos re-
solverám atacá-lo, antes que esboçasse rea-
ção. Vários tiros pelo corpo, um atingin-
do-o no coração. Seus bolsos são revira-
dos. Seus documentos são levados, assim
como todo o dinheiro que possuia. O Opala
foge rapidamente. Atraídos pelos tiros, vá-rios colegas seus compareceram ao local,
No chão, o corpo da vitima.

Nelson Pereira de Araujo, que tentou
auxiliar seu colega, ainda pretendeu levá-lo
para o Pronto Socorro. Mas, constatou logo
que Inácio estava morrendo. Lembrou-se
do que a vítima lhe contara dias antes. Erasobre uma oração que escrevera para pro-teger-se de todo o mal.

E ali, curioso por ver a oração que ocolega lhe exibira, ficou à espera do térmi-no dos trabalhos policiais. Todos os per-tences da vitima que os bandidos deixaram,foram examinados. Então, foi à residênciade Inácio. A oração estava ali, no bolso deuma das fardas que o vigilante usava nosdias de semana. Em certo trecho, dizia:Se os meus inimigos vieram para me pren-der, terão olhos e não me verão; terão ou-vidos e não me ouvirão; terão boca e nãome falarão; Serei armado com as armas deS Jorge. Serei coberto com a espada deAbraão. Com as chaves de S. Pedro sereifechado onde não me possam ver, nem fe-
tirar"6"1 

m&{*r' nem ^^ °> meu corpo

.^iÍÍ? P0llda' V mea"idas de rotina foramadotadas. A madrugada chegou ao fim Ecom ela, sumiu também o Opala amarelo e
íí™a0 m a n2itada em 1ue os bandidoscaçaram os guardaí-noturnos, dispostos amata-los.

Um furorinho que, espe-
to, n4o maíoe os coleguinhns:
com a anunciada sairia anto-
clpadn do bom amiga c?l. Da-
nllo de Sa Cunha e Mel», tia
Secretária do Segurança rú-
bllea, a fim dc poder con-
correr à promoção, vai res-
ponder Interinamente pela
pasta o sr. VirgiHo Lopes da
Silva, secretário do Trabalho
que., assim, acumulará as duas
fonenes (Êle foi secretário
da Segurança no periodo (I-
nal do govemo Cravalho
Flnto).

DISQUE

239-SI

Ramal

reportagem |

BLITZ
Depois dp cantar o samlia-canção "Caií:
boate La Ronde, perguntaram para o tini

do Roubos: — "Você é assim mesmo ou
avesso?...

O E. C. Sereno tem nova diretoria. 0 escrtó
ter" ou melhor, o "sen" Eduardo dc Pieln

nho foi eleito por unanimidade, presidente ih!
na da Madrugada".

Começarão a ser examinados pelo Constlt
nal dc Trânsito, os noves sinais aprovados

Reunião Técnica Intcramcricana e que si"
atuais em uso no País.

Quem estiver interessado em ser (nveslfp
policia pode procurar a Academia de F

Praça Um, Cidade Universitária, para fazer r
criçao a partir de amanhã.

O engenheiro Ivan do DET, encarresaío ti
do Cambuci, faria bem cm conhecer n bafe

soalmente, porque a coisa ali, como está nãop*
tinuar.

Vêm-se reunindo, em lugar incerto e i
os cardeais da polícia, visando "esquema

quando da mudança do titular, no próximor
Disse-me um deles, que aprova muito®

quemas' ou, oelo menos, os que estão sena
lados: "Velho, é"uma briga dc foice no escutt
qual quer ver rolar a cabeça do outro...

CUIDADO COM ELE
Benedito Rapini, vulgo "Di-

to Bilheteiro", brasileiro, na-
tural de Alvorada do Sul, Pa-
raná, íilho de Francisco Ra-
pini e Sebastiana Rapini,
nascido em 10-2-1952, pardo.
solteiro, de olhos c cabelos
castanhos. MODALIDADE

— (Passador de Bilhetes Pre-
miados) — Procura bilhetei-
ros para trocar bilhetes pre-
miados na extração anterior
por bilhetes da extração se-
guinte, escolhendo de prefe-
rência pessoas com doficién-
cia visual. Na maioria das
vezes costuma adulterar íò-
mente o último algarismo,
substituindo-o pela "final"
premiada. Sua prisão inte-
ressa ao delegado Expedito

Marques Pereira, -
cia E-'peci«
lionato, tel. Z-<

JUCÁ TIRA
Abilso Orrea

GRANDE CALOTEIRO]1


