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Cruzeiro expulso de
tampo em Montevidéu

(Esportes)
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Chega de ser rainha
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1 ^nos dez títulos já foram dados a Angelita Martinez, desde o de "Roi-
lios Atrizes" — que recebeu no Rio, em 1958, embora seja paulista —

<fe "Personalidade 
Magnífica do Carnaval", em 70. Apesar de famosa,

«teve algum tempo afastada da vida artística, à qual quer retornar ogo-
"ó uma ressalva: Angelita quer esquecer seus "reinados" e trabalhar
««tros gêneros, como atriz de teatro ou apresentadora de TV. (Última

!• caderno)

Quando a garotínha chegou dian-
te do grande suspeito, foi incisiva
na afirmativa: 'Esse homem não
é o que matou a Maria Lúcia". A
maneira categórica com que ino-
centou o débil mental apontado
como provável autor do estran-
gulamento da menina de 9 anos
de idade, crime que traumatizou
a população de Bauru, não dei-
xou margem a dúvidas. Na rua,
muitas pessoas aguardavam an-
siosas o resultado da acareação.
As autoridades daquela cidade
não estão dispostas a esmorecer.
As pesquisas técnicas (fofo) não
levaram a uma pista positiva, as
investigações continuam e a Po-
lícla tudo yem fazendo para pren-
der o monstro assassino que, ar-
dilosamente, fêz Maria Lúcia
Vieira acompanhá-lo até uma ca-
sa vazia, para matá-la. (úlf. pág.)

Sílvio
Santos

hoje no 4
O "homem do sorriso"
estará às oito e meia da
noite, no Canal 4, com
seu "Show de Gala".
Após a apresentação do
prcgiama de Sílvio San-
4os — agora completa-
mente leformulado — a
Tupi apresenta mais
um-filme da série "Ha-

way 5-0", com as aven-
turas de dois policiais.
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dá cadeia
a travestis

Havia muitos bêbedos na boate Nel-
son. No palco, um travesti cantava,
enquanto outros, espalhados pelo sa-
lão, aguardavam a vez para a apre-
sentação de um número em conjunto.
De repente um dos bêbedos resolveu
fazer uma gracinha. Puxou a cabe-
leira de um travesti ao seu lado. Esse
gritou, houve confusão e pancadaria.
O dono da boate deu uma canivetada
no freguês, o sangue correu e o crimi-
noso fugiu. Quem ficou, foi curtir
a bebedeira na cadeia, com muito
barulho. (Última página)
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"novo 
tipo de samba",

„ c-orram per aqui e como dis-lniD Vitale, da delegação brasi-'on,emanoite, no show do Mi-
3in SQnc° 

Jair Rodri9"es e os
n 

S d° Samba" cantavam -

S?3 SuUCeSS0' diz a UPI -
^gobocktoBahia^dePau-H .Isabel» e "Mundo 

Velho",
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0 futebol
varzeano está
na 2<a Edição

O melhor futebol do mundo — o fute-
boi amador, o esporte de bairro, as
competições varzeanas de toda a ci-
dade — estará, de hoje em diante,
diariamente, nas páginas da 2.a Edi-
ção do Diário da Noite. E' a sequên-
cia da promoção dos Associados, 

"A

Caminho da Glória", que prevê a 
'rea-

lização de um campeonato varzeano
em São Paulo e, sobretudo, um esfôr-
ço global pelo esporte amador. Hoje,
na Seção de Esportes, já apresenta-'
mos um completo apanhado noticioso.
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I (Página 5)
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SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE-17A 25 DE JANEIRO-

ENTREGA
DE NQVAS

OBRAS PUBUCAS
MARCA AS

COMEMORAÇÕES
EM SAO PAULO

SOLENIDADES DE HOJE,
HORÁRIO OBRA
8 horas Pavimentação:

•Rua Carlos Correia
• Ruas D., D. Dois e Um
•Ruas Leonor Barbosa

Rodrigues o Rocha
Lima

•Rua 27
•Rua Gal. Bittencourt

'Rua Iracema

•Rua Moraes Navarro

IO horas Escola Municipal
CEL. JÚLIO
MARCONDES
SALGADO

20 horas Iluminação Pública:
•Ruas Paulo Avelar,
Anaclolo, Nilo Luz
Mazzei, Frei Mariaríò
Veloso e Vitorio
Mazzei

•Rua Cruz de Málía
•Rua São Marcelo
•Rua Amazona-,

Oa Silva

DIA 21
LOCAL

ITABERABA
VILA BRUNA

VILA BARBOSA
JARDIM S. JOSÉ
VILA NOVA
CACHOEIRINHA
CRUZ
DAS ALMAS
FREGUESIA DO Ó

R.Gabriel Danuzio,
Esq.Av.Edu Chaves
PARQUE
EDU CHAVES

V. IZOLINA MAZZEI
TUCURUVI
VILA PEDROSA

VILA GUILHERME

SOLENIDADES DE AMANHÃ, DIA 22
HORÁRIO

8 horas

10 horas

19 horas

OBRA

Pavimentação:
•Ruas Um, Dois, Três,

Seis. Vinte e um e
Trinta (.Conjunto
Mascarenhas de
Morais)

•Rua 14
•Ruas Saraiva de

Oliveira e SáoVircjilio
•Estrada do Paraventi
•Al, Jardim Clipper o

Ruas Olerjário Paiva,
Oito e Nove

ESCOLA
IIIDUSTRIAL DO
TATUAPÉ ¦ Centro de
Formação Prolission.nl
Prefeitura - SENAI

Iluminação Publica:
•Praças N.S. das

Vitórias e Antônio
Martins e
Ruas Pota. Vitoria
Spcrs, Camberá e
Pedro Vitorato

•Ruas Eliana. Zenetti.
Zambczi e Jcrecino

•Ruas Xiririca e
Pedreira

•Rua Moroió

LOCAL

JARDIM
SAPOPEMBA
V. CAMPO GRANDE
JARDIM
MORRO VERDE
VILA S. JOSÉ

JARDIM CLIPPER

R. Teixeira Melo. esej.
R. Sotiano de Souza
TATUAPÉ

VILA FORMOSA
VILA NOVA
MANCIIESTER

VILA ANTONINA
VILA- STO. ESTEVÃO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
25 de janeiro de 1971

BOLSAS DE ESTUDO
A direção do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PIRATININGA comunica a
abertura de isncnções para candidato a bolsas de estudo a partir de 21/1/71

para os seguintes cursos:
PRIMÁRIO - GINASIAL - COLEGIAL INTEGRADO (4 ÁREAS)
TÉCNICO DE CONTABILIDADE- NORMAL- ESPECIA-
LIZAÇÃO PRÉ-PRIMÁRIA-ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.

CURSOS DIURNO E NOTURNO
BV. ANGÉLICA, 381 - FONE 51*6628 - Próximo à Praça Marechal Deodoro

PORTAS ABERTAS PARA FREIRE: revolução

O DIÁLOGO E A CRÍTICA REFORMOU a políis
O sr. Laudo Natel, governa-

dor eleito de São Paulo,
foi homenageado prjlos ele-
mentos integrantes da
ABENA, que comemoravam,
também a vitoriosa campa-
riha do uai tido.
Participaram da mesa, alem

do homenageado, o prefeito
Paulo Maluf; e os srs. Teo-
baldo De Nigris. presidente da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo; e Da-
niel Machado de Camgos,
presidente da Associação Co-
mercial de São Paulo.

Em seu discurso, disse o go-
vernádór eleito, de inicio:"Participo com satisfação
deste encontro arenista. A
j)ar da comemoração da ex-
pressiyà vitória obtida pe-
los nossos candidatos a IS de
Novembro último, tem êle o
objetivo de proporcionar à
ARENA recursos de que ca-
rece. para ate.der a despe-
sas da campanha empreendi-
da. K* uma contingência que,
certamente, não mais se Im-
porá. tão logo se efetive a
regulamentação j do fundo
partidário".Interpreto também esta
reunião como antecipada ga-
rantta de que ao meu gover-
no não faltarão o decidido
apoio (.¦ a franca colaboração
da iniciativa privada. Apoio
e colaboração que não peço
não solicito, não espero pas-
slvamentc, mas que reclamo
em nome dos mais altos In-
terêsses do Estado e da
União.

E mais adiante:"Tenho dito várias vezes
que o meu governo será um
governo de portas aberta».
Talvez não haja originalida-
dc na expressão, porém não

é de originalidade que cuido,
e sim de sinceridade, de au-
tenticidade, de perfeita iden-
tificaçüo das palavras com
os sentimentos e propósitos
que me animam.

As portas abertas do meu
Governo serão para ouvir,
dialogar, aceitar críticas e
ponderações, atender a rei-
viridlcações legitimas, sem
discriminações. Portas abev-
tas para atender, sim. Mus
também para cobrar aquilo a
que a coletividade tem direi-
to e reclama".

Disse depois o orador:"Costumo dizer que, quando
o Interior vai bem, São Pau-
lo vai bem. E quando Sao
Paulo vai bem, sabem-no to-
dos, o grande beneficiado é
o Brasil. Por isso, entre as di-
retrizes básicas da futura ad-
ministração inclui-se, cm ca-
ráter prioritário, a que terá
por objetivo promover a des-
centralização econômica do
Estado, a fiai de criar em to-
do o Interior pólos de desen-
volvlmento que dimensionem,
«linamizem e acelerem o pro-
grosso das diversas regiões
paulistas, sem exceção dc
uma só".

Frisou em seguida:'Não podemos tolerar defa-
sagens na expansão cconônii-
co-sociai de São Paulo. Náo
podemos aceitar que no pa-
norama geral do Estado haja
manchas que nos envergo-
nhem, representadas por re-
giões estagnadas, ou por ç*rí-tantes falhas em setores basi-
cos, mesmo nas áreas mais
desenvolvidas. Dessas deíi-
ciências não estti a salvo a
própria Capital, merecedora,
por isso. igualmente, de cs-
peeial consideração.

Governo, empresários e po-
vo têm um dever a cumprir.

Vamos cumpri-lo.
Sem nos esquecer do pre-

sente, esta ó a hora de acre-
ditar no futuro. De trabalhar
pelo futuro. De conseguir o
futuro".

E acrescentou:"O Instrumento político da
revolução é a ARENA, parti-
do a que me orgulho de per-
tencer e ao qual tenho dado
o melhor dos meus esforços,
procuran d o engrandecê-lo,
procurando uni-lo, procuran-
do identificá-lo cada vez
mais com o povo.

Vem a ARENA de uma
consagradora vitória eleito-
ral, que, seé para ela mo-
Üvo de justo júbilo, também
lhe aumenta as responsabili-
dades; por mais que nos re-
gozijemos com essa vitória,
entretanto, é preciso reco-
nhecer que muito mais aln-
da temos de fazer, para pro-
jetar a ARENA paulista, no
panorama nacional, em têr-
mos condizentes com a pu-
jança de São Paulo.

Eis outra das minhas gran-
des- preocupações.

Urge fortalecer ainda mais
a ARENA paulista, torná-la
um todo atuante, coeso, ho-
«riogênèò, entranhado pro-
fundamente nas mais legiti-
mas tendências e aspirações
de nossa gente. E' necessá-
rio rever, descer-lhe as filei-
ras com o vigor e o entusias-
mo dos moços. Impõe-se va-
lorizar-lhq os quadros com a
participação ainda maior, e
sempre crescente, de repre-
scntanles tle todas as áreas
da inteligência, da capacida-
dc e do pensamento de São
Paulo".

'"IEMANJÁ" CLASSIFICADA
'•Hoje eu não vinha, mas vã-

rios amigos foram em minha
casa e pediram para eu com-
petir outra vez. Estou satis-
feito por ganhar o primeiro
lugar e na fintillssima. em
Guarujá, c quase certo que
vou fazer um busto de Satur-
nino de Brito" — disse Ma-
noel Joaquim Gandria de
Souza, de 14 anos, e que ho-
je pela manhã, na praia do
Boqueirão, tirou o primeiro
lugar, com sua "IemanjA*',
em mais uma prova do V
Concurso de Esculturas eni
Areia que tem o patrocínio
da Air Franc?, "Diários As-
sociados", jornal "A Tribu-
na" e SECTUR.

Manoel Joaquim nasceu no
Porto, rm Portugal, c encon-
tra-se no Brasil há 8 anos.
Terminou a 4,a série no Co-

légio do Carmo e vai cursar
eletrônica,, está cursando
também o á.o ano na Cultura
Americana. Começou a es-

;culpir em fins de novembro
c pelo pouco tempo que tem,
nessa arte. é evidente que vai
melhorar muito seus traba-
lhos

Ao meio-dia a comissão jul-
gadora formada por Nelson
Zcgliò, cia Air France; Gcr-
son ChaiTnu.-c, Jurema Gnn-

Brasil vende

barbatanas

de tubarão
RECIFE. 21 (Meridional)

— Três mil e quinhentos qui-
los de barbatana dü tubarão
foi quav.tc exportou para
Heng Kóngj (.critério biita-
nico na China, a firma per-
námbucàtia' Rainha do Mar
Ltda.

A original exportação foi
feita via marítima, em 1.1)68
sacos de juta, Síiido o paga-monto efetuado à v!*la, equi-
valente, no total, a 9.662 do-
lares, A firma eompradora
foi a Tai Hi:ig Intotnattòhàl
(Tiading» lida. A rate rir a-
ção o da CAC1ÍX.

calvos e Nadegi Sá Gordoh,
da SECTUR; Jacinto Rodri-
gues, do Conselho de Cultura
de São Vicente; Ana Maria
Arantes, de "A Tribuna", e
Obcrdan Faconti dos "Diários
Associados", escolhem os me-
lhores trabalhos apresentados.

Em primeiro lugar clássifi-
cou-sc Manoel Joaquim Gan-
dria de Souza, 14 anos, com"Iemanjá"; segundo, Marcos
Fernandes da Costa, de H
anos, "Cachorros Almoçando:
terceiro, empatados, Carlos
Cristóvão Chapann, 14 anos
com "Brasília*' e Hélio da
Silva Bcmardes, 10 anos. com"Foca"; quinto, João Carlos
Batista Cflinpós, 12 anos, com"Esfinge"; sexto, Oliva Bou-
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ças, 10 anos, "Soldado Roma-
no".; sétimo, Nelson Ildnber-
to Gandria de Souza. 10 anos."Foguete": oitavo, Edgard
rvroira Silva Filho, 10 anos,"Leoa e Cobra": nono, Oscar
Guimarães Neto. 9 nnos,"Borboleta" e om décimo lu-
gar, José Roberto Gomes de
Souza que apresentou "Pira-
midé Japonesa".
1'ARTICAPANTES

Participaram da prova de
ontem Hélio da Cruz Bernar-
des, 10 anos, Santos; Marcos
Fernandes da Costa, 14 anos.
Santos; Rosemary Giannlni .10
anos, Santos: Luiz Prisanti, 8
anos. S. Paulo; Cláudio For-
shatd; 10 anos, São Paulo; Ju-
rema Cibele Prevate, 12 anos
Santos: João Roberto Gomes
de Souza, 10 anos, Santos;
João Carlos Batista Campos,
12 anos, São Paulo; Oliva
Botiças. 10 anos, Santos; Túlio
Fábio Guida. 9 anos, Rio de
Janeiro: Nilo Virgílio, 12
anos. Santos; Edgard Pereira
da Silva Filho, 12 anos, San-
tos; Patrícia Alexandre Pe-
rez, 13 anos, Santos; Ricar-
do Brandão, \2 anos, Santos;
Carlos Cristóvão Chapmann,
13 anos. SRntos; Selma Silva
Leite Flores, 8 anos, Santos:
Carlos Alberto Vieira Silva,
13 anos, Santos: Gabriel Fon-
seca de Souza. 14 anos, San-
tos; Cósai* Hubiuia, 14 anos.
Santos: Humberto Tachnard
Andrade é Silvia, 11 anos, S.
Paulo: Luiz Antônio, Elis, 9
anos, Santos; Henri Abourt-
boul, 12 anos, S. Paulo; Os-
mar Guimarães Neto, 0 nnos,
Santos: Nelson Ildeberto
Gandria de Souza, 10 anos,
Santos e Manoel Joaquim
Gandria de Souza, 14 «nos,
Santos.

Hoje às fl horas teve inicio
mais uma prova na praia do
Embaré.

Eleição na favela
KIO, 21 (Mcriidoiial) Os representantes de 68 entidades

dc moradores cm favelas elegeram, nn morro do Catumbi.ai nova diretoria da Federação das Associações de Favelasda GB.
Os eleitores, após assinar a lista de presença, recebiam aeeüuia autenticada pelos mcsarlos, preenchiam-na numarabina indcvassaucl, improvisada com uma cortina presa en-tre iv.ii armário c a parede. As cédulas eram depositadas numacaixa de madeira, com tampa de papelão, a titulo de urna.

TODOS QUEREM AJUDAR
"Ajudar essa campanha é

um dever do brasileiro. A
mulher do cônsul é que nos
pediu a colaboração. Não po-'••lemos deixar de atendê-la",
explica Maria Almeida quan-do veio ao Banco Nacional de
Minas Gerais trazer sua con-tribu ição.

A campanha "Só o Amor
Constrói", para resgatar ocônsul brasileiro Aloislo DiasGomidc. seqüestrado no Uru-
guai, continua em todo oPaís.

CAMPANHA"Sempre que o povo é cha-
mado a colaborar, tudo tem
êxito. Desejo que breve te-
nhamos o dinheiro para li-
bertar o cônsul", diz Amé-lia Ferreira, dona de casa."Uma vida humana corre pe-rigo. Só salvaremos esse bra-sileiro se todos colaborarem.
Por isso é que eu trouxe mi-nha ajuda. Um pouquinho decada um, breve teremos todo
o dinheiro", fala o operário
Carlos Henrique Macedo

'Tenho acompanhado o no-
ticiário sobre a campanha.
Meu desejo é quo ela tenha
sucesso. Tanto que já estou
fazendo minha contribuição'',
explica Eduardo Fonseca, co-
merciante, mas o que preci-
samos é que a população
atenda aos apelos de dona
Maria Aparecida Gomidc.
Uma campanha desse tipo é
muito importante e ninguém
pode omitir-se".

Diário da Noite
lôrjio do» -Diário» Associados")Fundado * 9 de Janeiro de 1925EDMUNDO MONTEIRO

Dlretor-Preeldente
NAPOLEAO DE CARVALHO
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BRASÍLIA, 21 ÍM) — -A
política brasileira já está re-
formada pela Revolução. Os
métodos hoje são outros o
até a própria linguagem com
oue nos dirigimos ao povo é
diferente" — foi o que afir-
mou ò ropòi.í.-eei;! o sr. Ge-•••lúo Freire, flrefirk-rite da
Câmara dos Deputados.

Acrescentou:
"A demagogia foi comple-

temente superada c banida. A
prática do voto cada vez mais
se lotna consciente e livre
por narte do eleitorado, o
Congresso, se. por um lado,
perdeu prerrogativas e imu-
nidades de seus componen-
tes, por outro lado adquiriu
participação maior no proces-
so do desenvolvimento nacio-
nal, e i\> estudo dos reais
problemas com que o Pais se
defronta.

Por certo temos ainda mui-
to a ser aperfeiçoado, mas
tudo s« acha num processo
dc andamento racional e pa-
triótico que. tanto mais per-
feito snrá. quanto menor fôr
o nosso próprio açoclamen-
to. Uma nação não se cons-
trói em poucos dias e nem
nisemo às véze.s na duração
da vida de um homem. O
que. imnorta é contribuirmos
eom tic1a.i- as forcas para que
o Uroíil que recncontro-.i
com a Revolução os seus ca-
minhos, possa continuar mar-
chando por eles. com firme-
za, dignidade e patriotismo.

Ao invés de falar em re-
forma — conclui o deputado
Goraldo Freire — prefiro
mencionar o aperfeiçoamen-
to das instituições na con-
íormidade das aspirações re-

voiuclonáriaa e ••.
democtática de ¦'nós, certn 1 Cli

colha ú„e S'jeleitorado. »
?I'nÇipalme«tc$* &vá|
QUER '|

CRISTO"
m mi

CARUARU^
Meridional)--: o»tor Zanoni Vieira
fluc a musica «•(j-,
'». eu estou rwiiir
l"'1'1", Carlos, ,4tocada cm ánbld
dano, pnr coiisfi
11111:1 profanação i>«le Jesus, Aertilin
mesma notlcria *
veitada pela to
rissini, estaria comtando o seu sentir!*
novação porque,
sando dt* uns i
lios para c,i,

Zanoni acresctntt
a composição dt l(* ímiito bonita (tj"tem um
fico".

> certo

Polir oua i

BR0AÜWAY
c; George linjl

Pai 0'Brien
Janet lilttir
Bróderick Crawjord

hoje, às 23fi*10
ir tupi canal L\

AUTOFINANCIÀMEi
DA APESNOESP
EDITAL

ATENÇÃO, CAPITAL E
Reunião de Distribuição de Números de tó
aos participantes do Plano.
Data e hora: dia 23, sábado — as 14 fe
Local: Rua 24 de Maio, 208 — 8.°.
Os subscritores, tanto da Capital quanto|i
rior e outros Estados, que desejarem participe:;
ta' REUNIÃO e que ainda não tiverem pó?
ADICIONAL à ORTEC LTDA., conformei
nam a proposta e o contrato, poderão fazé-b"
data da Reunião, em nossa Caixa, que Wj
até as 14 horas do dia 23 do corrente.

ORTEC LTDÀ.
Exclusiva nas Vendas do

AUTOFINANCIAMENTO DA APESf

y m^^**** ttMii ^

_^^r PREFEITURA |
MUNICÍPIO
DE SAO 1'AlilO

Secretario de Educação e Cultura

Departamento de Cultura

PLANETÁRIO MUNICIPII
CURSO DE FÉRIAS

(Janeiro-Fevereiro) - %

Tema:
A TERRA COMO W^

Aulas Teóricas: Sacados e Domingos os w
1) hipóteses Çosmogônicas
2) Eras Geológicas
3) Estrutura da Terra
4) Composição Química da Terra
5) Campa Gròyirãcional
6) Geomagnetismo
7) Movimentos da Terra
8) Medidos do Tempo
9) Geometria da Esfera

10) Fundamentos da Geodésia

Aulas Práticas: 2.as e 6.as às 20 horas

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

A Esfera Celeste
Coordenadas Astronômicas
Movimentos da Terra
Medidas do Tempo
Noções Práticos de Gecd
Verificação das leis do pen ^
Verificação das leis do queaj
Construção de um relógio so

Cálculos numéricos . ^
Demonstração dos pnfgj
óptico e do Eletromagnetismo ^(

Inscrições, diariamente, incjge 0&
domingos, na Secretaria do P'anet
mações pelo tel.: 71-3860.

'-¦— "—-».» ^-~.~j——.
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Líderes com Mediei no Planalto
p também não lenho condições — para

110SST,. ns futuros presidentes do Senado l>-
l;lN .r, dos Deputados" — declarou á reporta-

Ca" *Íi» Câmara Alta, o líder da ARENA,
011 f Âr .liei noucas horas depois de chegar da
"'"aaviaóda carreira. K acentuou:

„,niK demais companheiros, convocar para
*S, "» Palácio do Planalto, pelo nosso
;'"- 

reunião Iremos ouvir as recomendações ot,

íniViu Méiljei.
Petronio Porl''la, para a Mesa Diretora do

' "VilinKi Uullcr tliss:c uui- desde o primeiro d:a-
' •,¦ municara ao chefe da Nação que iria. dis-'" 

r todos ns senadores sohrc a sua viabilhla-''' 
, t ,n> sr. Ney Brasa. As notícias que sur-

¦SSros dias do mès corrente sc deveram ao
Sihienlos com alcumas dezenas de arenistas,'o 

mesma, não poderem ser mantidos totalmen-
Ji>.

1 s.ibrt; sc le™ num vespertino carioca a.s res-
, M faxiám :m ""me do representante do Piauí,"o 

lidcr ilo Koverno no Senado:

"].'., sim. E não as considero válidas. Parecem-me, in-
cluiive. desnecessárias Trata-se de um elemento do maior
gabarito, capas, esforçado e cuja atuação nos diversos pos-tos que ocupou no Senado mereceu as melhores referências
do presidente Emílio Mediei. Foi por isso que consultei nos-
sos companheiros e também porque o presidente concor-
dará em oferecer o Importante cargo a um correligionário
do Norte-Nordeste. Tal e qual no ano passado, em torno do
presidente J0S0 Cleofas. Posso afirmar que todos os sena-
dores que ouvi tiveram as palavras mais elogiosas quantoao sr. Petronio Portela.

LEGALIDADE
O sr. Filinto M-illcr disse que o fato de o ex-governador

Petronio Pottela não ter sido um revolucionário de pri-meira hora, em coisa alguma u desmerece. São numerosos
os correligionários arenistas ne mesmo caso. Por isso mes-
mo, acreditava ser muito natural que fosse um defensor da
legalidade, o que também não impedia, como não impediu,
qv.e se alistasse mais tarde entre os revolucionários.

OPOSIÇÃO
O sr. Filinto Muller informou, finalmente, haver co-

mentado com o presidente da República a infelicidade do

MDB no ultimo pleiti». em disputa das cadeiras do Senado.
O general Emílio Mediei concordou com a sugestão de man-
ter a ARENA na maior cordialidade com a oposição.

O sr. Filinto Muller disse, a seguir, que uma viee-pre-
sidência e uma suplência da Mesa seriam oferecidas aos co-
legas do MDB e que já manteve contatos com quase todos
os sete, no Rio. Também deveriam caber à oposição duas
presidências de comissões técnicas permanentes.

As obras que são executadas no Senado impediram
maior contato da reportagem com o lider da ARENA no
Senado cujo gabinete, no momento, estava sob a algazarra
de nada menos de sete brltadorcs.

PP.IETO

O seerctário-geral da ARENA Nacional, deputado Ar-
naldo Prieto. chegou a Brasília, procedente do Rio Grande
do Sul. Nada de especial, pois coiv o regresso do sr. Ron-
dou Pacheco, voltaria à Capital, conforme estava assentado
Apesar de ser falado como provável candidato ã presidência
da Câmara, afirmou estar alheio a todos os entendimentos.
Não lera jornais, não ouvira emissoras dc rádio, nem se cri-
contrara até mesmo com o presidente Rondon Pacheco.

Cheguei diretamente da praia de Tramandai. V. como
os senhores podem ver, cheguei queimado.. "

:;'ari BnM-^^ii^^raLwl - mw^y y^mmmmv mmm¦WI9Bm\:- '''Nrvip" m\ J^mw lü

Filinto Muller disse que nada poderia afirmar quan-
to à constituição das novas Mesas do Senado e da
Câmara

) BRASIL, "O 
QUE SEMPRE EXISTIU

FOI GOVERNO E OPOSIÇÃO"
mesmo quo sc
tir paru um
partido, porque
melhores con-

ira a distribui-
ndênçias inicio-
tendências cie
mblica cm mais
etor. Temos de
cr que lanto
3NA como no

gente que se
il, num c 11011-
lentos que em
são divergem-
ientação do par-
; ficam lá. Tal-
um terceiro ou
quarto partido

sam ingressar
erceiro ou

m

itos, apesar de fa-
o um novo par-

ho difieil o desa-
tento do biparti-

nosso quarto partindo,
ciando maior homoge-
neidade aos dois parti-
dos atualmente existen-
les" — eis a opinião do
deputado Ruy Santos,
eleito senador pela
ARENA da Bahia no
último pleito.

HISTÓRIA

O representante baia-
110 falou dc inicio:

"A sublegenda íoi
instituída logo que sur-
giu o bipartidarismo
brasileiro. Discute-se na
imprensa, há muito, a
questão do bipartidaris-
mo. No Brasil, nós vi-
vemos desde o Império
dentro .do bipartidaris-
1110. Somente após a
Carta de 46 é que caí-
mos, em verdade, num
pluriparlidarismo exces-
sivo, que acabou sendo
suprimido pelo AI-2. Fa-
la-sc que esse biparti-
darismo foi imposto de
cima para baixo. De fa-
to, com a supressão dos
partidos, caberia ao go-
v é rno revolucionário
tomar a iniciativa de
criar ou de possibilitar
a criação de partidos,
para que se mantivesse
a representação popu-
lar vinculada a um par-
tido. E então, surgiram
a ARENA e o MDB,
criados em face de re-
presentação feita nos
termos do Ato Comple-
mentar subsequente ao
AI-2. A ARENA e o
MDB foram constituídos
apenas, por uma repre-
sentação do TSE, dc
um numero certo de
deputados e senadores".

CORREÇÃO
"Mas, a verdade. 

' é
que a ARENA e o MDB
— continua o senador —
hoje, estão constituídos
tomo os partidos devem
ser, dc baixo para cima,
vindos das células mu-

nicipais, até chegarem
ao ambiente nacional.
Hoje os partidos todos
têm a sua filiação nos
municipios.\ Esses filia-
dos elegem os diretórios
municipais. As conven-
ções regionais elegem
os regionais e as con-
venções nacionais ele-
gem os dirigentes na-
cionais, é claro. Mas
fala-se que o biparti-
darismo continua im-
posto, o que não é ver-
dade. A Constituição de
67 já permitia a cria-
ção de pelo menos um
terceiro partido. E a
emenda Constitucional
n.o 1 à Carta de 67
abriu ainda maior opor-
Umidade de criação, até

de um quarto ou de um
quinto partido. Há mui-
to se fala na criação de
um terceiro partido. Fa-
Ia-se, mas esse terceiro
partido não surge, nem
¦eu acredito que ele ve-
nha a surgir*. E não sur-
ge, porque, em verdade,
no Brasil o que sempre
existiu íoi governo e
oposição. Os programas
eleitorais ainda não
conseguiram sensibili-
zar o eleitorado. Encon-
t ramos mesmo represen-
tantes da ARENA e do
MDB que talvez nunca
tenham lido o programa
de seu partido. O que
existe é que ou se é
governo ou se é oposi-
ção"

Indústrias Reunidas São Jorge SA
COMUNICADO À PRAÇA

INDÚSTRIAS REUNIDAS SAO JORGE S. A„ titulares do Moinho de Trigo São Jorge, situado à
Avenida dos Estados n.o 1.171, em Santo André, à vista do incêndio ocorrido na noite de 19 do corrente,
em suas instalações industriais, tem o seguinte a comunicar à praça em geral:

a) o sinistro atingiu as instalações de um de seus três prédios, onde os danos materiais se registraram;

b) os outros dois prédios, onde sc localiza a maioria de suas máquinas, nada sofreram, estando em con-
dições de suportar o funcionamento normal da indústria em poucos dias;

c) a íreguezia em nada se prejudicará com o ocorrido, de vez que os estoques existentes são suficientes
para o atendimento a todos, até que se restabeleça a normalidade de suas atividades industriais;

d) todo o complexo atingido está devidamente segurado;

e) a Empresa agradece, de público, o pronto atendimento do Corpo de Bombeiros, do ABC e da Capital,
graças ao qual pode-se evitar danos de maior monta, sem que se registrasse qualquer vitima a
lamentar. „-„,„„,. j''i'rWi

São Paulo, 20 de janeiro de 1971.

Feliciano Francisco Branco A Diretoria.

ÜR1TIBA AGUARDA
0 PRESIDENTE

LRITIUA. 21 (Meridional) — O prefeito de'"'[, sr. Eilganl Dantas Pimentel decretou pontoativii no município para o próximo dia 25. A
« tem por objetivo permitir aos servidores pú-'Municipais que participem das cerimônias de
çao ao presidente da Renública que desembar-»o Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, no pró-üla 'a, segunda-1'cira, às 12,30 horas, para inau-a wina de Capivari-Cachoeira.

B5TA CAVALCANTI
iPERADO NO RECIFE
|ECJp, 21 (Meridional) — O ministro Costa

1 di 9Rdo Inlerior< chegará ao Recife no pró-
¦rloni" Paia l31'csi"ir a reunião da Comissão
S1 i1' (io Ministerio do Interior, e participar
¦ENE - ---• p.osse-do novo superintendente da

I m 1^1' I m\ 'I ^ m m\ mm I I ^b ^^H
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engenheiro Evandro Lima.
No
inti •, pcla manliã, o ministro Costa Ca-
frsSri a reunião do Conselho Deliberati-'
1 ira. • °' íl tarcle- a reunião extraordinária
i1 imh 

'Ssao 'io carg0 tlc superintendente. To-Parte na reunião o inspetor geral de Finan-
Mv bs,u,S,orintendehtes da SUDENE, SUAM,
rirW. S"DESUL, SUDECO, SUDEL, SERFHAU«es do DNOS. BNH e FUNAI.

Vamos acrescentar algumas toneladas de aço
à paisagem industrial da Guanabara.
A Companhia Siderúrgica da Guanabara passou
a integrar um poderoso complexo siderúrgico,
que produz nestes Estados chaves para
o desenvolvimento do Brasil: Ria Grande.dõ Sul,
São Paulo e Pernambuco. Sob o comando
do Grupo Gerdau, com tradição firmada
na siderurgia nacional, a Cosigua já começará
a produzir em 1972,

Quer dizer: estamos resolvidos
a preencher com aço o mito do esvaziamento
econômico da Guanabara. Isto significa novas
indústrias, mais empregos, mais arrecadação
de impostos. Em suma, desenvolvimento econômico.
Será um impulso definitivo. Um empurrão
que só um Grupo forte pode dar. Aqui estão
as nossas credenciais: a Siderúrgica
Riograndense S.A., a maior indústria de aço
do país, com capital exclusivamente nacional;
Metalúrgica Gerdau S.A. a maior fábrica de pregos
da América Latina; Siderúrgica Açonorte S.A.,
a maior produtora de aço do Nordeste; e Indústria
de Arames São Judas Tadeu S.A. Nossos produtos
já. estão espalhados pelos 8.500.000 km2
de Brasil Grande. E agora, associados a
August Thyssen Hütte, o maior produtor privado
europeu de aço, estaremos presentes, brevemente,
também, no mercado internacional. Para garantir
essa arrancada, já estamos preparando o primeiro
passo: no próximo dia 29, aumentaremos o capital
da Cosigua de Cr$ 3,5 para Cr$ 30 milhões.
E agora? Mãos à obra.

^^^^ /yr^S. Siderúrgica. Riograndensa S.A. - Porto Alegra

[ ?v \\ Metalúrgica Gerdau S,Â. - Porta Alegra
1 BÉnZIl )) Indústria da Arames S. Judas Tadeu S.A.-Slo Paulo
^^^^í S. y/ Siderúrgica Açonorte S.A. - Rccifa
f. CA Cosigua - Companhia Siderúrgica da Guanabara. S.A, « Guanabara.

ir

Hi

0 MERCADAO
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

M fS\# ET IC C*C\\ rOMIAIC apresentando o maior sortimento de salas de Je mobraex - Móveis Brasileiros de Exportação
IYNJ V tio UULUNI MIO jantar, dormitórios, conjuntos estofados peças
COM SABOR DE ECONOMIA avulsas e sob encomenda, ampla secção de

V? DIRETAMENTE DE NOSSAS 4 FABRICAS COpa 6 COZinha

lnd.de Móveis VELHA ARTE LTDA -S Paulo
BAÚ - Ind. e Com. de Móveis- Rio Claro
MÓVEIS ART MODEL - São Paulo
SERRARIA SETE DE PAUS Juquiazinho SP
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O Egito apresenta
propôs Ias

O embaixador egípcio ante as Nações Unidas anun-
dou as propostas do governo do Cairo -para um acordo
de per com Israel, pedindo a criação de áreas desmili-
tarizadas no Oriente Médio por parte do Conselho de
Segurança da Organização mundial, a serem ílscali-
radas por uma forca internacional, incluindo tropas das
quatro grandes potências.

A proposta egípcia inclui também a retirada das
Xorças israelenses dos territórios arábes ocupados, um
acordo para o problema dos refugiados palestinos, o
fim do estado de guerra, garantias de liberdade de na-
vegação por canais, respeito a soberania de todas as
nações em questão e garantias de inviolabilidade ter-
ritorial dos países da região.

Observadores diplomáticos disseram que vários
pontos das propostas do Egito, como o do íim do estado
de guerra, a liberdade de navegação e fronteiras se-
guras, coincidem com exigências israelenses. ».

Israel disse que está pronta a discutir o proble-
ma dos refugiados palestinos, mas deixou claro tam-
bém que náo entregará todos os territórios árabes
ocupados na guerra de 1067. ficando com a par-
te velha de Jerusalém (Jordânia), as montanhas de
Gclan (Siria.i, a faixa de Gaza e o Estreito de Sharm-
El-Sheikh (Egito). Israel também é contraria a pre*.
sença ce tropas soviéticas numa força internaciom.V
de fiscalização da paz.

As propostas ijgipcias foram anunciadas pelo em-
baixador Mohammed El-Zayyat, em Nova Iorque,
numa carta ao embaixador britânico, Sir Colin Crcwo,
presidente do Conselho de Segurança êste mês.

O secretário geral das Nações Unidas, U Thant,
disse que èle e o mediador Gunnar Jarring estavam"cautelosamente otimistas" quanto as perspectivas cio
um acordo dc paz entre os árabes e os israelenses.

As esperanças redobraram quando o jornal semi-
oficial do Cairo, "Al Ahram", disse que o Comitê Cen-
trar do Movimento Revolucionário Palestino tinha de-
cididp apoiar os esforços de paz.
PALESTINOS DESMENTEM

A resistência palestina desmentiu de forma algo
confusa declarações do jornal oficioso cairota "Al Hh-
ram", segundo as quais cedeu a iniciativa política aos
governos árabes aprovando suas negociações de paz.

Num comunicado, o Comitê Central da Organiza-
ção de Libertação da Palestina especificou que não tem
a menor intenção de participar ou solidarizar-se cm nc-
gociações por uma solução pacifica.

Este comunicado acabou com o otmismo que fêz
nascei* uma informação surgida no jornal egípcio "Al
Ahram", segundo a qual os palestinos aceitavam por
íim às negociações Jarring e colocavam em mãos dos
negociadores árabes todo seu futuro.

Essa noteia causou certa sensação em todo o mun-
do — por mais que fosse acolhida com algumas reser-
vas — e comocionou em Israel.

Mas depois a OOLP disse claramente: "A atitude
da Resistência frente à resolução do Conselho do Se-
guiança de 22 dc novembro de 1967 e do Plano Rogers
não mudou. A revolução palestina continuará a luta
armada com vistas a libertar toda a Palestina".

A fim de que não houvesse dúvidas, o comunicado
especificou que servia para responder a um artigo apa-
reciclo no diário cairota "Al Ahram", segundo o qual
a Resistência havia decidido apoiar as iniciativas dos
países árabes, a fim de eliminar as conseqüências da"agressão dc* 1967".

Em continuidade, o comunicado especificou que
apesar da atitude firme da Resistência, ela não poria
obstáculos às tentativas da RAU frente à liquidação
das conseqüências dessa agressão, enquanto essas ten-
tativas não atentassem contra os direitos do povo pa-
lestino nem limitassem a continuidade da luta.

E acrescentou que a Resistência não se opunha à
retirada dos israelitas dos territórios ocupados "com a
condição, todavia, de que essa evacuação não atente
contra os direitos dò povo palestino a prosseguir a
luta armada com vistas a libertar toda a Palestina".

Por seu lado, a "Frente Democrática e Popular da
Libertação da Palestina" publicou à parte, outro co-
inunícado desmentindo a informação do Cairo e con-
denando, além disso, "todas as campanhas de informa-
ções insidiosac".

Os peritos comentaram em Amã o comunicado da
resistência estimando que revela uma confusão ante aü
noticias publicadas por "Al Ahram".

Recordaram que no essencial, a informação do pe-
riodico cairota dizia que o CCOLP aprovou uma reso-
lução apoiando as gestões dos governos árabes.

O comunicado não opôs um desmentido claro a es-
sa afirmação c so contentou em reiterar as conhecidas
posições da resistência, sublinhando que não se opunha
a tais negociações contanto que não atentem contra os
direitos fundamentais do povo palestino.

Portanto, teve-se a impressão, depois da leitura do
comunicado, por outro lado, algo tardio, que os egip-
cios quiseram com sua informação obrigar aos palcsti-
nos a jogar a mesma còr e abrir suas cartas de uma voz.

No momento em que começa a negociação Jarring,
os egípcios têm que contar a força com a vaza palcsti-
na, Segundo transcendeu, a RAU pediu em diversas
ocasiões ao Comitê Central da resistência que falasse
claro e oficialmente sobre as negociações nas quais o
Cairo entrou, insistindo em que o CCOLP tenha que
instruir sua mão, mas o CCOLP não falou.

Agora, a resistência indicou, na realidade, com seu
comunicado, que continuava cm seu mütismò hostil já
que se limitou a reiterar posições conhecidas e não se-
guiu a abertura lançada pelo Cairo.

Ao mesmo tempo, os lermos do comunicado revê-
laram que a resistência não tem grande coisa a opor à
vontade dos governos árabes num momento em que so
encontra cm posição de completa debilidade depois dc
seu confronto com o Exercito jordaniano.

Para os observadores conspicuos, o comunicado da
resistência íoi uma prova mais de seu atual angustioso
isolamento.

CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO AOS CONTABIUSTAS
Tendo em vista dúvidas suscitadas com relação aoscertificados de habilitação profissional, que acompanhamns declarações de rendas das pessoas jurídicas, o PRESI-DENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID <V-

DE DO ESTADO DE SAO PAULO informa que a exlgêri-gia do art. 28 da Lei n.° 4154, de 28/11/1962, continua emvigor.
A única modificação consiste em que o certificadoacompanhando os demais documentos que instruem a de-claraçã-o, deverá ficar arquivado na empresa, durante oprazo dc cinco anos, à disposição da fiscalização.
A alteração, quc alcança todo o documentário relati-

yo a instrução da declaração de rendimentos das pessoasjurídicas, nâo elide nem compromete a eficácia desse va-líoso instrumento cie fiscalização profissional, estabelecidopelo vigente art. 23 da Lei 4154/62.
Essa determinação consta do item 4.2 do Folheto dcInstruções para preenchimento de declarações de rendi-mentos de Pessoa Jurídicas editado pela Secretaria daReceita Federal e das instruções emanadas da Superln-tendência Regional da Receita Federal em São Paulo con-forme publicação feita nos jornais "Diário do Comércio"

(16/01/1971), "Diário de São Paulo (16/01/1971), "O Esta-fio de Sáo Paulo" (17/01/1971), "Diário Popular" (17/01/13il), "Diário Comércio & Indústria" (18/01/1971) c dc-mais jornais da Capital e do Interior.

São Paulo, 20 dc janeiro de 1971.

FIRMINO PACHECO NOBRE
Presidente
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O presidente
•José Maria Velasco Ibarra
fêz um apelo a uma coopera*
entre as nações
latino-americanas a fim de evl
que a cobiça apoiada pela fôrc
lhes imponha condições
que jamais podem ser aceitas
ao mesmo tempo em
que os capitães dos pesquefo
apresados se manifestavam
contra a tese das 200 milhas
Em Los Angeles (foto), espôs
dos pescadores norte-americ,
cujos barcos foram apresadol
desfilaram diante
do consulado do Equador
em sinal de protesto.

EQUADOR PEDE APÔI0 DA Al
Ao receber as credenciais do no-

vo embaixador do Brasil, Velasco Ibar-
ra referiu-se pela primeira vez, indirc-
fanicnle, ao assunto, dizendo quo "rum-
ca como agora se necessita da coopc-
ração sincera, ampla e eficaz entre as
nações latino-americanas, sob pena dc
que a cobiça apoiada pela força as sub-
meta a condições quo jamais podem
«cr aceitas.

Por sua parto, os capitães dos pes-
quèiros apresados declararam que não
estão de acordo com a tese das 200
milhas, por não se ajustar aos métodos
modernos de pesca."A pesca é transitória o necessi-
ta-se de uma extensão muito ampla
para localizar os cardumes, disseram.
Os capitães acreditam que deveria ha-
ver um sistema mais elástico no tra-
lamento dos paises c que, quando
apresados, se exija dos barcos sim-
plcsmcnte o pagamento da licença.

Observaram que as multas impôs-
tas não repercutem nos interesses dos
armadores ou empresários das compa-
ninas de pesca, porque os valores lhes
são reembolsados pelo governo dos Es-
tados Unidos ou em alguns casos por
companhias de seguros.

Enquanto isso, os jornais dc to-
do o paus continuaram protestando
contra as represálias adotadas pelos
Estados Unidos. "E' impróprio que se
use e abuse do termo sanções quando
por uma ou outra causa so congelam
os empréstimos dos Estados Unidos à
América Latina. Isso faz supor que os
Estados Unidos estão investidos de
uma espécie de tutela sobre a América
Latina ou que lhes concederam uma
espécie de autoridade policial interna-

cional", diz El Comércio, quo considé-
ra que o governo dos Estados Unidos

cedeu à pressão dos interesses pes-
queiros.

Um grupo estudantil realizou uma
manifestação nas proximidades da
embaixada dos Estados Uniclcs, dis-

porsando-se tranqüilamente ao seu fi-
nal.

PERU DEFENDE EQUADOR
O Peru apoia o Equador cm süa

luta por sua soberania marítima com

os Estados Unidos e apoiará qualquer
medida que tome para defendê-la,
afirmaram o presidente Juan Velasco
e o chanceler Edgardo Mercado.

Formularam estas declarações ao'serem 
perguntados sobre a posição pe-

mana em relação às sanções aplicadas
pelos Estados Unidos ao Equador, pela
captura dc atuneiros californianos
dentro da zona marítima de duzentas
milhas.

"Nós, expressou o general Velasco,
temos que apoiar o Equador na luta
que sustenta neste momento por sua
soberania marítima. O problema não
é somente com o Equador e Peru, mas
com outras nações".

Acrescentou que é possível que o
governo norte-americano imponha ao
Equador a Emenda Pellny (suspensão
dc ajuda por captura dc pesqueiros)
como quis fazê-lo com o Peru.

Por sua parte, o chanceler Mer-
,cado disse que os Estados Unidos tra-
tam de fixar, como norma internado-
nal, o limite das águas judisdicionais
as doze milhas, contrario aos inte-
resses de nove paises latino-america-
nos quo reafirmaram seu direito a es-
tender sua soberania de acordo com
sua segurança e suas realidades eco-

lógicas e geográficas.
"Esta atitude norte-americana 6

uma imposição unilateral inaceitável",
observou o ministro, o qual manifestou
que cada dia é maior o numero de pai-
ses que adotam a tese sobre a liberda-
de para fixar a extensão do mar tem-
lorial.

Depois de expressar que o único
caminho para solucionar este proble-
ma o que os navios estrangeidos obtc-
nham licença o permissão para pes-
car; o chanceler disse: "não podemos
aceitar nenhuma outra posição"

O sintomático .prosseguiu, é que
toda vez que em conferências Interna-
cionais se reafirma o direito dos pai-
ses pm processo de desenvolvimento a
defender sua riqueza ictiológica. veri-
fica-se em águas destes a presença de
barcos de. consórcios da Califórnia.

GOVERNO POLONÊS
ATENDE OPERÁRIOS

A agitação operaria obscr-
vàda desde há vários dias no
setor de Gdansk, mostrou
uma clara tendência ao apa-
ziguaméiito.

A tensão, que havia atin-
gi Io um riivei inquiètante aos
estaleiros "Lenin' que em-
pregam 16.000 trabalhado-

SÓ É,CALV0 QUEM QUER

I nu ('ilm-í-nin pnrii
li» ilnniiÇH» iln cilirln,
.1(1 muni i;.llii:li'.lti I!
tia li-irti-i* liBlí ii SL'tii|irt!.

H

res. c que .se havia propaga-da aos transportes públicos da
cidade e a coras fabricas du
centro Industrial de lülbrag,
lit' km ao EsiC, p-ircci;. ter
diminuído;

Atribue-se esta mudança aoresultado dos esforços reali?••ádos pelos representantes do
partido e do governo paramultiplicar os contatos eomíi? trabalhadores' assim comoas garantias dadas pelos diri-
gentes de ciut as reivindica-
çc-és opera/ias serão donda-¦rpnte exarninadas com a cor.-dição de que sejení apresen-
t-adas em ordf.m e de forma
coerente.

A direção do csetitorlo cen-trat de transportes cm comum
de Gdansk! Sópot o Gdyniaindicou que. apôs ter recebi-d*> uma delegação dc- motor-iiílroa o rr.ctorísif.s de oni-bus de Gdansk havia ro''e-bidri outra de Gdviiià

quem pensa em

FOTOCÓPIAS e XEROGRAFICAS
lembra-se de

1RR0Y0 £ CRUZ

trai
* II |[_

a pioneira e mais com-
pleta organização do
gênero

LOJAS
RUA DA QUITANDA, 71
FONES: 32-3618 • 33-1508
RUA LIBERO BADARÓ, 297
F0NES:33-7965« 34-2109

e agora também
em moderna sede

própria
RUA DA QUITANDA, 151

32-5448 «35-2905
32-5468

Os delegados de G/ynia
apresentaram rs reivindica-
ções de seus companheiros
que são essenciais pre-cisou a direjãi*, tl ecr íim so-
ciai e proliffional: A mesma
direção desmentiu, por oui.olado. que c l.raüvo de bondes
e ônibus e*v.a sido .«:*.ur-
bado em Gdansk. como Indi-curam outras fontes.

Nos estaleiros "Lenin", deGdansk, cenário desde há vá-rios dias de uma agitação
inquiètaritc' os IC.OOO traba-lhadorcs foram convidados
hoje a renovar seus repre-sentantes sindicais. A con-
sulta começou c se supõe queas antigas equipes, desacredi-'adns aos olhos da maioria,
serão eliminadas.

Os dois portos de Gdansk ede Gdynia constituem, eomo balneário de Sopot. que ossepara, um grande conjunto
urbano que se estende a 35
quilômetros ao longo do Bál-tico. Os mais importantes es-talciros poloneses estão ins-talados ali.

O acordo entre os repre-sentantes do poder e dos- tra-balhadores se precisou tam-bém em Elblag, ende se indi-cou que a direção regionaldo partido havia convidadoes trabalhadores das fábri-tas a formar delegações paradiscutir cm comum suas rei-vindicações.
Elblag 6 uma imijortante

cidade industrial, situada a«O quilômetros da fronteirasoviética, que foi tambémcenário de distúrbios em de-zt-mbro passado.Ignora-se, em troca, o queacontece no grande porto deSzczotíli (350.000 habita.n-tes), na desembocadura doOder. desde mm esteve ali oministro de Navegação, Je-ry Szòpá.
O único que se sabe e que 

'
representantes ooerários edirigentes do porto e dos es-taleiros se uniram à delega-
çao operária do Báltico queexpôs ao primeiro secretáriodo Partido Comunista Polo-nes, Edward Gierek, "os pro-blomas com os quais se er.-Ircntam os traablhadorcs e apopulação das cidades cos-teiras ".-

E' uma coincidência que pode re-
sullnr em uma provocação para que o
Kovsrno norte-americano tome repre-
siüay, que sáo inaceitáveis, afirmou o
chanceler peruano.

"O Peru é obrigado a apoiar qual-
quer medida que tomo o Equador pa-
ra defender sua soberania", disse o
ministro ao ser perguntado se apoia-
ria uma iniciativa equatoriana pari
uma reunião de chancelers sobre o
mar.

Acrescentou quo na conferência
dn CECLA (Comissão Especial de
Coordenação Latino-Americana) dc
Vina Del Mar, Chile, os paises da
America Latina adotaram uma clecla-
ração na_ qual se rejeitam as medidas
de pressão ou coação sobro os Estados
para impedir sua vontade de decidir.

Este tipo de ameaças de ti
tão sendo objeto o Equador íoi?
çado per todos os países latino.**
c-inos, acrescentou o general Jfc

Com relação ao apoio dai"
China PcpuJár ao Equador ne;:--
trovérsin com os Estados Unidos:
o ministro que é a segunda \tjaquele pais íaz declaraçõe* dm
tu reza.

As expressões da China Pa
prosseguiu, recolhem a difusãoA
peruana exposta emLusakaej
mente na reunião do Comitê (£
tivo Afro-Asiático reunido emCi
bo (Ceilão).

Enfim, .-ifirmoti que è!e ei;.
posição peruana na conferência í
sàka do ano passado e que i
ses afro-risiáticos "nos vem iz
nhando desde então".

Heath temo
soviética no Indico

j***

O primeiro ministro bri-
tãnico, Edward Heath, con-
denou íi política racial da
África do Sul, mas disse qiif>
uma possível ameaça de na-
vios soviéticos no oceano ín-
cllcri obrifra a Inglaterra a
enviar armas ao governo dü
Prt-rcria.

Nós somos unanimes em
condenar o "apartheid" más
Dodcmos divergir no mocio
de er.cp.rar o problema", ois-
se Heath na conferènni.i dos
chefes de Estado da comuni-
dado britânica. '-O isolàció-
nismo torna mais forte um
íegime de opressão e é poris'3 que nós deveirjis c-a.iti-
nuar a manter relações di*
ploiiiátirás o ccniírciáis com
a África do Sul".

Heath disse também c,t*aíoi constatada a presença
t\e tl uMdades da Marinha
tle Gueira soviética. Inclusivesiibi.in>->os. no oceano Indi-
co, durni.te o ano de 1370."Até agora esses navios nâorepresentaram nenh u m aameaça para o reino unidoou para os Estados Unidos,mas esta presença pode seInteiisfilcar com as bases rus-sas no Oriente Médio e. se ocanal de Suez fôr aberto, es-ta ameaça poderá aumentai*
consiclíravelmcntc".

Heath acrescentou que pa-ra manter ns patrulhas ma-
rítimas. a Inglaterra julsanecessário continuar utili-Mudo e ajudando a base deSimcnstown, na África do.Sul.'Metade da segurança dacomunidade britânica dc-

pende do oceano Indico",
concluiu Heaüi.

O -pronunciamento do pri-metro ministro britânico se-
guiv.-se a um acordo a quechegaram os delegados íi
conferC-ncia de Oingapura.
adiando indefinidamente a
cliscussáo do projeto britânico
de vender armas íi África do
Sul.

Este acordo fará com que
a conferência de nove dias
termine na próxima sexta-
feira num clima cordial,
sem causar problemas para o
anfitrião, primeiro-ministro
Lee Kuan Yen. da Singa-
pura.

A Inglaterra se reserva o
direito de recomeçar a
venda de armas ã África do
Sul "quando a sua políticade defesa no Oceano Tntlico
e no Atlântico Sul assim o
exigir.

Os delegados africanos ne-
gros receberam a promessade que as armas não seriam
utilizadas contra rebeldes da
África do Sul. A maior par-te não pareceu muito cou-
vencida e fontes chegadas n
conferência disseram aue a
Tanzânia. Zâmbia e Uganda
estão ainda considerando n
."eu afastamento da comuni-
dade de 32 nações, caso a
Grã-Bretanha leve adiante
seu projeto de venda de ar-
mas."A crise apenas começou",
disse um dos delecados pre-sentes â conferência.

O acordo para o adlamen-
to da discussão sobre o pro-

blema das armas víil
de dois dias de sesfjti
tas fechadas, cm q"!j
param apenas os tle
delegação. Os lida
di ram criar um i
to naçõrs que vai «u
a questão das arr.il
depois apresentar ¦:
rio ao? chefes de *"$
comunidade britar.ta

Os oito paises síkJ
lia, Canadá. Grâ-Brí
índia. Jamaica, Mm"
geria c Quênia. >a
prazo (oi anunciado"
apresentação do reli'"
alguns círculos citf<
conferência mai-ife1''
lirismo quanto a"'!"
sa comissão. -

Comentando a cS
se grupo do e;tir.'.:
meiro ministro Hj
líealli disse que jjra "reserva-se o du**?
controlar sua pollwl
fesa, para a qual >¦?
Rimonslown ha f'3
Sul constitui um i
elemento".

líf-atli acrescentos?
governo tem »*
leais- com o "i'!-
África do Su!. Sí';p
acordo do Simon.*'-;
glaterra é obrigada *¦
c"r arma»- ao -Mg
Pretória, explicou K..-

Chefes de EstaM
nações estão Wf
da Conferência de!»

O encontro !"
, . „ a divulgação «
declaração conjunta
r."

Uruguai:
vem das

o f-srro
prisões

... 9 ,f?dcl: Executivo resolveu que oMinistério do Interior assuma o controlene todas as prisões, anteriormente com-petencia da Pasta de Educação e Cultu-ra, com o propósito do estabelecer umregime mais firme nos estabelecimentosde detenção, nos quais se encontram re-colhidos mais do 200 extremistas Tupa-maros.
A decisão foi adotada pelo presidenteJorge Pacheco Areco em acordo com otitular do Interior, general Rafael Milan*--,poucas horas depois que este assumiu acitada Secretaria de Estado'em substitui-cáo do demissionário general Antônioi rancese.
A resolução permitirá à policia. ' 

queSí« Cm Juris,dl(-áo do mesmo Ministério,obter* mais fácil acesso aos recolhidos ea alteração do regime de disciplina e vi-sitas no interior dos penais, que nos uL-"mos tempos são alvo de severas críti-cas ao se constatar que os Tupamarospresos enviam mensaecns a seus cornpa-heu-os no exterior com relativa fácili-<iacie. expressaram assessores-juridicòs.
„ni„o0nlcs chegadas ao Poder Executivo
m;,?fJami,ueTelste à ° Primeiro passo doministro do Interior, no caminho para
,nl „^a,s dura açâo contrí* °s guerrilhei-os íibanos, 

que mantêm seqüestrados há
tLÍ ° embaixatloi* britânico Geoffrcy
Dtote.5 ° CÔnsul h"*M*o Aloisio
nó ni ?idí,,e ° •'•erõnomo norte-america-no Claude Fly, há quase sois meses.
n&rnL ""'"'"¦"Ç? de competência sobre os* 

2» ^e o governo não es-
trio ri. n°u° COm a P°,ftica d° MhiB-

MÒria PwíLLlUra-,* Care° d0 d1' CarIos
o Utalar SL A, PClS *íue' aPós substituiro titular da Pasta do Interior cm um apa-

rente afiançamento, 'k'ix0l'i?ja,j*
general Milans a respon«bPg
institutos penitenciários w 

jBjdiciosos recolhidos, acresce*"»
íontcs* „ descobriu ?5

Há pouco tempo se f* 0.
consplradores presos c";'y ;d0-se f
para o Exterior, iníf^Terf
cartas, uma das quais ^J^j
papel de cigano, o '!»'¦' 

itS|f*
verdadeira crise no conl^/J
tos penais, cujo regime (> j, (
ciDliiia interna foram ' dieij
ficados, recorrendo-sci nei» ^
lancir, externa rom efet»»-
tanques blindados. . «nãrí*?

Porem, as Pre^'°Ípei > í
não chegaram a ser si ,0g .*
missivas atribuídas *f ./S ..
apreendidas* pelas autor'™» ^

Mais de uma dezena *^g
cabeças do movimejjto^j, ^extrema esquerda llP°L,ceí»S
nas prisões, e espe«W» -«^

lornalisticas e Inclua»»? éi fK
das á policia que i) ' ") r.cs o'*
urbana estava cen ralizaú»
recintos penitenciário--;. de m

O controle dos fffi&mdéu foi colocado nas fg^jfda CuUura. em primeiro «tóti, o í»
quando assumira a. Prc- ,p bcv"?.
general Oscar Gcstldo, e 

^isso levar a pratica a . ^i?.
sem verdadeiros centro, o MJg
porém Isto não f«!fl\8,„a *$
tes necessidades do &%&*!»
cm dura luta contra .os • 

^
busca dos sequestiado ^^
tra ligeiros, som ler Q"1
os conspiradores.
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Vo "Pinga-Fogo", uma análise
de Josaphat Marinho

não -ovcrna e

defender «seus
tem dc se utiliza

. nornws tl',c ,° 'f
atitude não ç 

con-
'rlo 

é estranl.ável,
g; e' mais uma

.'senador Josaphat
pllcou, durante o

l\ produzido pe-
de S. Paulo e

•õ no Canal 4.
1'rças-íeiras. — °

DB (ia Guanabara
..indicação de uni
tcn.bror- para sei
ãtés dc eleição .'l1'

r dc o partido
;-0 defender, como
„s postulados bási-
siabeleciménto ejo
i0 para a eleição
j executivos.

apresentação, na
o senador Jo-

jrinho apreciou di-
,,-¦05 relacionados'ivitiades de seu

questão ideológi-
B o problema do

rcíormn das ins-
o papel dos pollti-

longressò Nacional,
no analisou a per*-
problemas da ene-

MDB ao poder c a
Ulica adotada pelo

5TAUHAÇAO
JIOCRATICA
i a respeito da res-

democrática, nn
¦siderou o senado*
Marinho que "para

própria expressão

usada pelo presidente da
República, quando aconse-
lhou o "jogo da verdade",
devo declarar que não vejo
próxima a restauração de-
mocrática. Sem dúvida —
continuou — são elogiáveis
as declarações do senado?
Magalhães Pinto e do go-
vernador da Bahia. E' rea-
lidado que elas deveriam tei
sido feitas antes das ciei-
ções. para que assim so
abrisse maior oportunidade
ao livre exercício do voto
por todos os brasileiros. Não
vejo. assim, próxima a rea-
bertura. Mas, entendo que os
políticos e os brasileiros em
geral, devem lutar para que
a restauração sé faça o quan-
to antes".

Comentando um artigo de
um jornalista, sobre a exis-
tencia dc uma única e ob-
cessiva preocupação brasilei-
ra, que seria a do aumento
do FNB, afirmou: "A obser-
vação feita parecé-me pró-
pria, oportuna c nem ao me-
nos c peculiar ao Brasil
Mesmo nos Estados Unido»
jí sc está fazendo a observa-
cão de que não importa cul-
dar precipuamente da forma-
ção do Produto Nacional Bru-
to O essencial ó promover
melhor distribuição das ri-
quezas, dc sorte que a gc-
neralidade dos cidadãos pos-
sa participar dos benefícios
ria civilização. Sejam quais
forem as linhas de progres-
so verificadas no Brasil, a
verdade é que a maioria do
povo não ó beneficiária do
desenvolvimento. Estamos-
nos desenvolvendo mas pa-

ra aumentar a riqueza dos
que já podem, e isto se ve-
rifica mesmo no Nordeste".

PL/VNO DE
INTEGRAÇÃO

Comentando as medidas do
Governo, de largo alcance po-
pular, como o caso do Plano
de Integração Social, disse
Josaphat Marinho: "O PIS
não 6 realmente uma grande
bandeira para o Governo,
porque não importou nos be-
neficios'proclamados para as
classes trabalhadoras. A for-
ma por que se desenvolveu —
e se há de executar esse cha-
mado Plano dn Integração
Social — resulta antes numa
frustração, tais as limitações
que decorrerão para os tra-
lhadores no curso do tempo.
O que houve, sim, foi uma
hábil propaganda por parte
do Governo. Mas ainda acre-
dito que o Plano de Integra-
ção Social não furtou à Opo-
sição uma bandeira e nem
influiu nas eleições de 1970.

Quanto às falhas do PIS,
segundo o ponto de vista do
senador Jos-iphat Marinho,"cria vantagens apenas a lon-
gó prazo. Além >iisso, im-
porta em negar ao trabalha-
dor o poder de dirigir, gerir
aquilo que deve constituir
seu patrimônio. O Governo
institui um novo fundo, mas
na verdade seu beneti-
ciário dele não se utiliza, se-
não nos rigorosos termos cs-
tabelecidos pelo Governo, que
administrará os recursos. Em
conclusão, o oue pe verifica é
que durante largo tempo, o
Plano de Integração Social
propiciará mais recursos pa-
ra o funcionamento das cm-
presas privadas, cujo capital

õo do Brasil na OEA

o é crime comumsquestr
,*•, (Meridional'
Assembléia Geral

¦ária da Organi-
Estados America-

instalada na próxi-
ida-feira em Wa-
em nível tle clian-

jja consta um uni-
debates em torno

tentos preparados
ité Jurídico Inter-

5 sobre a ação ter-
i Américas, c cm

, seqüestro dc au-
diplomáticas e ro-
lis, extorsão alem

atentados contra
toaana; ocorridos
it* testa parte do

úlo será debatido
) * convenção, e

1 artigos está con-
i seqüestro do di-
«oio delito comum,
w-dência interna-

dando-se aos se-
i o direito a asi-
il ou diplomático
9 seus autores a

ejeto toi elabora-
tònilê Jurídico In-
mo cm reuniões

no Rio de Janci-
«e agosto a C de

' ano passado, con-
tomendaçáo contida

' da I Asscbléia
ítraordinária da1 de junho de 1970.

ainda a expo-
motivos e um ditame

Procedimentos e

medidaii necessárias uara tor-
nar efetivas as finalidades
ria rosclüção da Assembléia
Geral, cadastrada com o nú-
mero 4.

O projeto foi aprovado por
sete votos contra, dois e duas

abstenções e a exposição de
motivou teve o mesmo nu-
mero de votos favoráveis e
quatro abstenções: o ditame
foi aprovado pelos 11 paises
ren*'ese.ntai*ilcs na CJf.

Ma reunião, o Erasil. pela
palavra do chefe da ripsip de-
legação, chanceler SSárlo
Glbson Barbosa, vai rcitarar
seu pedido para aprovação
urgente da matéria encami*
nhada pela CJI. Nesse senti-
do têm-se desenvolvido ges-
toes para que o anteprojeto
receba a aprovaç&o da maio-
ria. Dos países -membros, em
numero de 23- o Brasil já
teir. a garantia do apoio da
Argentina, dos Estados Uni-
dos. do Paraguai, Peru, NI-
carágüa, Guatemala Haiti,
Uruguai e Venezuela: oito
países -.".antêm-se mdefini-
dos. enquanto votarão contra
a proposição o Equador, Cos-
ta Rica, Barbados, Chile, Co-
lombia e México.

O anteprojeto será votado
deslacadamente em ?eus 14
artigo*! e as emendas serão
apreciadas em plenário tnm-
bém separadamente para que
se obtenha um texto final,
sem a necessidade, portanto,
dr> "quorum" mínimo para a
redação final,

O plenário da assembléia
vai dedicar especial atenção
à apreciação dos artigos 2. 3
e 5, pelo que eles configuram
como crime comum o seques-
tro de diplomatas e de outros
atos de terrorismo capitula-
dos como delito comum. Nes-
ses artigos eaiá inscrita a
aplicação de extradição como
maneira de se efiegar íi puni-
ção dos terroristas, que nes-
ses casos serão criminosos
comuns:.

O.s três seqüestro- ocorri-
dos no Uruguai ainda insolú-
veis, onde estão em mãos dns
lupamaro-s o cônsul brasileiro
AÍcisio Gomidc. o -'mbaixa-
dor inglês e o técnico da
FAO Claude Fly, deverão
exercer importante infiuên-
cia no desenrolar dos acente-
cinventos, o mesmo ocorren-
do com' as recordações dos
casos de sequestros já ocor-
ridos no Brasil e Guatemala.

A. delegação brasileira já
conhece as dificuldades que
terá para o reconhecimento
da tese que defende, de que
o terrorismo é crime comum,
e como tal, não merece asi*
lo, Nosíos diplomatas estão
trabalhando parn que se obtc-
nha maioria absoluta para a
votação do anteprojeto da
CJI. Observa-se, diante da
posição de alguns paises, que
n chanceler Mário Gibson
terá grandes debates princi-
palmentc com c seu colega
mexicano, Bafael de La Co-
lina.

de giro foi limitado pelo pró-
prio Governo".

AS ELEIÇÕES
Considerando inicialmente

que as eleições passadas "não
tiveram efetivamente impor-
tancia, para a reabertura do
processo democrático", o se-
nador Josaphat Marinho con-
siderou a questão da seguin-
te maneira: As eleições de 15
de novembro apenas demons-
traram ao governo que o exer-
cicio do voto não ameaça a
tranqüilidade pública. To-
da vez que o povo é convoca-
do para exercitar o 'direito de
escolha, êle o faz tranqüila-
mente. Se houve algumas per-
turbações em determinados
lugares do Interior, não fo-
ram de grande monta e resul-
taram antes das limitações

dos quadros políticos institui-
dos pela atual situação. Mas,
para que essas eleições pu-
dessem influir no processo
de restauração democrática,
seria indispensável que elas
já se houvessem processado
em outro clima, como por
exemplo, afastada a infiuên-
cia de dois governadores.

Estendendo a questão das
eleições para o problema de
sua derrota pessoal, observou
Josaphat Marinho: "prova-
velmente náo sou eu a pessoa
mais indicada para enunciar
as razões de minha derrota
eleitoral. Mas, nem por isso
fujo à pergunta. Começo de-
clarando que houve falha do
meu partido. A estrutura do
MDB na Bahia, é frágil. Além
disso, o partido foi atingido
por alguns de seus próprios
correligionárias, que durante
o programa oficial, ao invés
de defenderem as teses da
oposição, ocupavam a televi-
são para elogiar o futuro go-
vernador e o presidente da
República".

Quanto à fragilidade do
MDB — em lermos dc par-
tido de oposição — disse quo'não há como negar. Não é
dc agora que eu declaro que
o MDB é uma estrutura frá-
gil e inadequada para a vida
política. Esse, aliás, seria um
dos grandes benefícios que o
governo prestaria à Nação:
extinguir o MDB e a ARENA
e proporcionar a formação do
quadro partidário legítimo,
autêntico, pelo menos com
quatro ou cinco partidos ver-
dndeiramente representativos
de todas as correntes de opi-
nião do País. Mas, enquan-
to tal não ocorre, também não
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CONVITE À POPULAÇÃO
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"•mação, uma das grandes figuras da Revolução de 1964.

há porque não reconhecer
que o MDB representa a fôí-
ça de combate e de luta pela
restauração democrática. Ele
não é culpado dc suas pró-
prias fraquezas. Elas decor-
rem do quadro em que foi
constituído.

A respeito das acusações
de fraude nas últimas elei-
ções — so estas acusações
não seriam "choradeira dos
vencidos" — considerou Jo-
saphat Marinho: "Não, não
é choro dos vencidos. Não
se pode dizer que a derrota
do MDB no País tenha resul-
tado totalmente de fraude,
até porque, aqui mesmo nes-
te programa, já foram enun-
ciados outros motivos deter-
minahtes daqueles resultados.
Mas. as fraudes foram apura-
das e algumas estão sendo
discutidas nos próprios ór-
gãos da Justiça Eleitoral; A
própria Justiça Eleitoral está
proclamando a necessidade
de rever o sistema de confec-
ção dc cédula única, para
evitar os abusos já verifica-
dos no último pleito".

IDEOLOGIA
Desta pergunta originou

uma explanação, por parto do
senador da Bahia, sobre a
ideologia da Oposição. Esta
questão foi por êle abordada
nos seguintes termos: "A
Oposição tem uma ideologia.
O restabelecimento da ordem
democrática, a segurança pa-
ra todos os cidadãos, melhor
distribuição da riqueza, a
garantia plena dos direitos
sociais e econômicos aos tra-
balhadores, de maneira que
eles participem das vantagens
da empresa e não sejam ape-
nas os criadores da riqueza
para os detentores do poder
econômico". Respondendo um
aparte que lhe foi feito, de
que esta seria também a
plataforma da ARENA, afir-
mou: "Esta não é a platafor-
ma da ARENA. Isto pode
encontrar-se em palavras de
declarações e documentos da
ARENA, mas só é plataforma
de um partido aquilo que êle
defende na prática, aquilo
que êle postula efetivamente
em favor da comunidade. To-
da vez que um partido ins-
creve no texto de seus do-
cumentos aquilo que efetiva-
mente não defende, pratica
um engodo. E é exatamente
porque os dois partidos não
podem defender amplamente
o que consta de seus progra-
mas que o governo deveria
proporcionar a revisão do
sistema partidário. A ARE-

NA e o MDB são dois ins-
trumentos artificiais, criados -
numa situação de exceção e
que por mais que queiram
não adquirem as condições
de legitimidade em face da
opinião do Pais".

Falando sobre ns condições
de o MDB conquistar o Go-
vêrno na atual situação, e
uma afirmação do senador
Franco Montoro. de que che-
gar ao poder é q objetivo do
MDB, ponderou Josaphat
Marinho: "Lamento não ser
tão otimista quanto o nobre
senador Franco Montoro. Só
há condições dc um partido
de oposição alcançar o poder
quando não se discute a legi-
Umidade da posição desse
partido".

OS ACERTOS DO
GOVERNO

Sobre uma pergunta for-
mulada por um telespecta-
dor, se o senador não acha
que existem acertos da Re-
volução de 64, considerou
Josaphat Marinho: "Há de
haver acertos. Não há govêr-
no que não tenha um con-
junto de benefícios a seu fa-
vor. Costumo não assinalar
muito Esses fatores para não
despertar os ciúmes da
ARENA. A ARENA, tendo o
encargo de defender o Go-

- vêrno, inclusive em seus er-
ros, deve ter a vantagem de
elogiá-lo pelos acertos prati-
cados. Mas eu não nego, por
exemplo, que a partir de
1964 se desenvolveu um pro-
cesso de combate á inflação.
Sem dúvida nenhuma. Ape-
nas é preciso assinalar que
o combate à inflação não é
tão violento quanto anuncia
o Governo, visto que daí não
resultou ainda a devida con-
tenção do aumento do custo
de vida".

Estendendo-se sobre o as-
sunto, assinalou que "apesar
da forma como se fêz, o meu
espirito de justiça leva a re-
conhecer que houve um com-
bate à inflação, inegável-
mente".

DIVÓRCIO
A questão sobre o divórcio

íoi também formulada por
um telespectador, c respondi-
da nos seguintes termos pe-
lo senador Josaphat Mari-
nho: "É pena que já não ha-
ja sido instituído. Não adiou-
ta continuar negando uma
instituição que na realidade
vigora. O que importa negar
a destruição dos lares,
quando todos os dias os la-
res se destróem sem o divór-
cio?".

DOMINGO
É O "DIA DA

PREVIDÊNCIA"
Com a inauguração de u*n ••stand'' na Estação Roo-

scvelt na sexta-feira às 18 horas, e palestra a ser profe-
rida na terça-feira, dia 26 às 20 horas, uo auditório do
SESC, à rua Dr. Vila Nova, o INPS assinalará a passa-
gem do "Dia da Previdência Social*'.

24 dc janeiro evoca o 4.o aniversário da criação do
Instituto c o 48.o da salnção da chamada "Lei Eloy Cha-
ves"', primeiro marco oficial da Instituição da previdên-
cia social no Pais.

Fotografias e cstatisticais expostas no "stand" mos-
trarão aos segurados da Previdência e ao público em geral
as realizações do Instituto em seus diversos setores. A
palestra alusiva à data será proferida pelo dr. Eli Bala
de Almeida, superintendente regional do INPS no Estado
de São Paulo.
SIGNIFICADO DA DATA

A escolha da data dc 24 de janeiro slgmifica também
a consagração do espirito do decreto legislativo que criou
o INPS. isto é. a preocupação do governo da Revolução
com a justiça social, antecipando-se às reivindicações, aos
anseios populares, conforme assinala a direção nacional
do INPS. '

Hoje, oêrca de 10 milhões dc trabalhadores brasileiros,
além dc seus 25 milhões de dependentes, estão ampara-
dos pelo sistema previdenclãrio oficial, representado pelo
Instituto Nacional de Previdência Social.

Antes da Lei Eloy Chaves, que instituiu em cada uma
das estradas de ferro do País uma Caixa de Aposentado-
ria e Pensões, nenhum trabalhador tinha qualquer a*n-
paro na velhice ou direito a assistência ao adoecer; ao
morrer, deixava1 seus dccpnae-ucs totalmente desa-npa-
rados. Não obstante a boa vontade, era precária a assis-
tência médica oferecida por algumas entidades bcnefl-
centes.

Das Caixas, a Previdência) Social evoluiu para os an-
tigos institutos (|iic abrangiam trabalhadores dc ativida-
des afins — IAPI (dos Industriários); IAPC (dos Comer-
clários); IAPB (dos Bancários); IAPFESP (Ferroviários
c Empregados em Serviços Públicos); IAPM (Marítimos)
c IAPETC (Transportes e Cargals), ao lado do SAMDU
(Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência).

Com a atividade desenvolvida paralelamente por esses
Institutos, durante longos anos, acumulou-se vasta cx-
pertencia que passou a recomendar à sua unificação, vi-
sando ao melhor aproveitamento dos recursos resultantes
da contribuição dos segurados e do empresariado. Unifi-
caíam-se então os recursos materiais c humanos dos
antigos IAP's no INPS — Instituto Nacional de Prcvi-
dencia Social — órgão que respondo pela segurança do
trabalhador c de seus dependentes, garantindo-lhe apo-
sentadoria na velhice ou invalldcz, auxilio diirahtc a cn-
fermidade o amparo à família apôs a sua morte.

Nal longa luta pelo aprimoramento do sistema previ-
denclário \*árias ctaipas foram vencidas o outras deverão
ser enfrentadas para que seja atingido o nível Ideal.

Não obstante, muito já foi feito, conforme podem
atestar os cerca dc 850 aposentados, os mais dc 600
mil pensionistas, os quase 500 mil sfrgurados cm gozo dc
ntixilid-doença e mesmo o.s 1.400 reclusos que têm suais
famílias amparadas pelo INPS, que para isso emprega
aproximadamente 80 mil funcionários.'

^^^^^^^3^^^^^^^^^r/\ J mmW

0 J0UEÍÍ1
I PHRnilfi PEDE
passageri

fl GEME RRHDEIRRHTE

ia
ÍU PREFEITURA BO NIIKír» »SÃO PAULO

O futuro é nossa meta. Somos do
Brasil 2.000. Valoroso, gigante, emancipado,

auto-suficiente. Somos o entusiasmo
de um Estado cheio de confiança e de

progresso.. Paraná é o Brasil de
todos nós.

Participe V.
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grande jornada
de progresso,
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EM CEM ANOS, TRÊS MUDANÇAS NO SISTEMA DE ESGÔ1
,;  rir. snnpamento o esgoto coletado paia que f.„,....

No ano de 1893, o muni-
cípio de São Paulo possuia
apenas 35 mil habitantes.
Em 1954 essa população su-
biria a 2 milhões, enquan-
to a industrialização da
área metropolitana alcan-
cava os maiores índices dc
crescimento da América do
Sul. Hoje, o complexo me-
tropolitano conta com 7 mi-
Ihões e meio de habitantes,
mas como será o abasteci-
mento de Água e Coleta de
Esgotos no Município de
São Paulo no ano 2.000?

Esta pergunta está sen-
do respondida,, pelo en-
genheiro Valter Jácomo To-
niolo, responsável pela Su-
perintendêncla de Águas o
Esgoto da Capital — SAEC,
no VI Congresso Brasileiro
de Engenharia Sanitária
com o tema "Reformas Pun-
damèntais na Administração
dos Sistemas de Águas e
Esgoto na Cidade rie São
Paulo."

Os serviços de abasteci-
mento de água e coleta de
esgoto no Município de São
Paulo foram explorados pc-

Ia Companhia Cantareira de
Esgoto até o ano de 1893,
quando o atual Distrito da
Sé era servido por chaíari-
zes públicos e o bairro da
Luz já possuía o seu siste-
ma de coleta dc esgoto.

Em fevereiro de 1893, foi
criada a Repartição de
Águas e Esgoto de São Pau-
Io, que manteve os serviços
recebidos pela antiga Com-
panhia Cantareira de Esgõ-
to, ampliando-os pela crês-
cente demanda de serviço e
gerindo-o até o ano de 1954.

Neste ano, o crescimen-
Io da cidade e a necessida-
de de reformular as anti-
gas estruturas, fêz com que
o Governo transformasse
aquela Repartição em Au-
tarquia, estabelecendo uma
nova estrutura capaz de,me-
lhor atender mu usuários.

Até 1968, esta Autarquia,
o Departamento de Áeuas e
Esgoto — DAE, abastecia a
região realizando a capta-
ção, aduação, tratamento e
distribuição de água e ía-
zendo também a coleta e
tratamento do esgoto.

Atualmente, conta, so-
mente o Município de São
Paulo com 6 milhões cie'ha-
bitantes. com um cresci-
mento demográfico capaz dc
atingir populações em torno
de 14 milhões no ano de
1990.

O complexo metropolita-
no conta hoje com 7 mi-
lhões e meio de habitantes,
com previsão para o ano
1990 de 18 /milhões.

Além deste extraordiná-
rio crescimento, os proble-
mas decorrentes da multi-
plicação de municípios pe-
riféricos a São Paulo tor-
naram o problema de abas-
tecimeiito de água e a co-
leta de esgoto de caracte-
rísticas regionais, a. vista
dos recursos hídricos exis-
tentes e da necessidade de
seu aproveitamento rriulti-
pio.

Desta forma, decidiu o Es-
tado dotar a região de duas
empresas de serviços públi-
cos: a COMASP — Com-
panhia Metropolitana de
Água de Sáo Paulo e a SA-
NESP — Companhia Me-

NE: chove, mas a seca ainda é grave
Falando no Aeroporto

de Brasília, ao retornar da
viagem que fez a cinco Es-
tados do Nordeste, o mi-
nistro Cirne Lima, da Agri-
cultura, declarou que con-
tinua bastante séria a si-
tuação em muitas áreas da-
quela região. Afirmou que
a cultura de algodão foi
sensivelmente afetada, de-
vendo a safra do produto
ser reduzida cm cerca dc
50 por cento em relação ao
ano anterior, O plano de
recuperação da cotonicul-
tura nordestina, disse, te-
rá sua execução iniciada
tão-logo cheguem as chu-
vas.

Na próxima semana se-
rão levadas ao Conselho
Monetário Nacional as su-
gestões recebidas durante

a viagem sobre problemas
creditícios da cotonicultu-
ra nordestina, que depois
de analisadas pelo Banco
do Brasil e Banco Central
serão incorporadas à pia-
nificàção do Ministério da
Agricultura.

O sr. Cirne j-iima infor-
mou ser dificil ter um cal-
culo exato dos prejuízos
sofridos pela agricultura
do Nordeste. Por outro la-
do, disse que esta seca não
está afetando de maneira
extrema a pecuária, pois
além de os animais apre-
téntarerri-se em boas con-
dições antes da estiagem,
têm sido alimentados com
xiquo-xique e outros plan-
tas xerofitas, as quais
quando possuem espinhos
são previamente queima-

Sindicato dos Empregados no
Comércio Hoteleiro e

Similares de São Paulo
Itua São Joaquim, 198 — Liberdade — Fone: 278-9537

COMUNICADO
O SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO

HOTELEIRO E SIMILARES DE SAO PAULO, vem
através de sua Junta Governativa, comunicar aos as-
sociados desta entidade que se encontram abertas até
31 do corrente novas inscrições para BOLSAS DE ES-
TTJDO-PEBE, devendo os interessados apresentarem-
se à Secretaria à Rua São Joaquim, 198, munidos de
Carteira Profissional e Carteira dc Associado, das 8 30
as 18 horas diariamente; as renovações das Bolsas te-
rao inicio de l.o a 20 de fevereiro próximo.

São Paulo, 20 de janeiro de 1971.

ARMANDO A. GARCIA
Tesoureiro Junta Governativa

das para depois servirem
de alimento ao gado.

O abalo sofrido pela
pecuária resrtinge - se
praticamente, ao aumento
dos abates, necessário pa-
ra a alimentação das po-
pulações face a escassez
de outros produtos.

Disse também o minis-
tro que a situação aliinéií-
tar nas frentes de trabalho
por ôle visitadas, é :;atisfa-
toria devido a pronta e efe-
tiva ação da COBAL <: dá
SUNAB.

Referindo-se à reunião
que realizou com os gover-
nadores eleitos de diversos
Estados do Nordeste, de-
clarou Cirne Lima tor sido
a mesma produtiva, pois
foram traçadas as normas
gerais de entrosanicnto en-
tre o Ministério ela Agri-
cultura e os futuros gover-
nos dos Estados, fato que
propiciará uma ação inte-
grada e evitará a duplici-
dade dc trabalhos.

CEARA
No município de Mauri-

li, milhares de flagelados
estão nas ruas. O coman-
dante da Base Aérea de
Fortaleza, coronel Jaime
Peixoto, confirmou a che-
fiada de dois aviões C-47,
da FAB que serão utiliza-
dos na execução do pro-
grama de nucleação artífi-
ciai, visando a provocação
de chuvas.

De quase todos os mu-
nicipios do Ceará chegam

NO EXTERIOR SEM VIAJAR
17 anos de experiência no mesmo local.
Documento legalizado, incluso por lia-
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notícias desalentadoras. A
demora das chuvas c o
conseqüente prolongamen-
to da estiagem estão pio-
rando a situação no inte-
rior especialmente nas re-
giões onde a seca ilo ano
passado foi mais acentua-
da. Em Fortaleza a presen-
ça de flagelados nas rü.?.s
começa a ser observada.

Em Acopiara, a situação
chegou a tal ponto que
14 famílias decidiram-se
transferir para Fortaleza,
onde chegaram num ''pau
de arara". Os flagelados
informaram que não há,
sequer, água para bíber no
distrito de Curupira, sa-
lientando que nos demais
distritos daquela cidade a
situação é a mesma

O programa de nuclca-
ção artificial não oble-ve
resultados nas ultimas dez
horas de vôo feito pelo
avião C-3, alugado pelo
governo do Estado à Cru-
zeiro do Sul. Como o céu
estava limpo em quase to-
do o Ceará, o bombardé.-i-
mento de nuvens com sn-
lução de água o sal de cn-
zinha não pôde ser feito

O secretario da Viação,
coronel José Maria Bote-
lho, informou que espera
a melhoria das condições
climáticas para as próxi-
mas horas.

Registra-se, por outro
lado, a ocorrência de chu-
vas torrenciais em alguns
distritos do município de
Quixadá, em pleno sertão
cearense.

Está piorando dia a dia
a situação no Nordeste na
opinião do chefe da Divi-
são de Hidrologia da SU-
DENE, sr. Alcimar Mace-
do. A divisão está aguar-
dando um relatório' dos
postos de observação loca-
lizados nas principais
áreas da seca, a fim de fa-
zer um levantamento
completo da situação.

A SUDENE autorizou o
alistamento de mais dois
mil flagelados na frente
de trabalho de Jardim-Ja-
ti, no Interior do Estado,
a fim de eliminar a pres-
são que se vinha obser-
vando e originando, inclu-
sive, a ameaça constante
de saque ao comercio. A
providência será executa-
da pelo Departamento Na-
cional de Obras Contra as
Secas, dentro do plano de
emergência elaborado pelo
órgão.

Em todo o Ceará cerca
de 180 mil flagelados con-
centram-se nas frentes de
trabalho, empenhados cm
serviços de reforma e
construção de estradas,
preparação de açudes e
outras obras. Continuam
percebendo diárias de CrS
2.00 e trabalhando quatro
dias por semana.
PERNAMBUCO

Durante aproxima-
damente duas horas, chu-
vas abundantes cairam so-
bre a vasta área que com-
preende o município de
Bom Conselho e diversas
localidades vizinhas. Bar-
rêiros e Cacimbas enche-
ram-sc novamente en-
quanto que a terra está
bastante molhada. O tem-
po continua propício, acre-
ditando-se que ocorram
novas precipitações.

As chuvas, se bem que
não sejam suficientes pa-
ra resolver o problema
das dificuldades de vida
que se verifica ultima-
mente nesta área, devol-
vem, pelo menos, as espe-
ranças de uma melhora
dentro em breyc. Pode-
rão, inclusive, evitar a
continua do êxodo de
rurícolas para o Sul do
País, proporcionando con-
dições de trabalho a to-
dos. (Agência Meridional
— Brasília, Fortaleza e
Recife).

CLASSIFICADOS IMÓVEIS
DIVERSOS

CONTAS DE LUZ
COMPEO OU TROCO
POR OBRIGAÇÕES

1065
1967
1068
1969 lf'O
Praça da So, M, l.n and.
sala 10C — Fone: 34-7923.

COMPRA-SE
CONTAS DE LUZ

Praça Pali...:.. .,u. 3.0
and. s/3, B - F.: 32-9U32.

INDÚSTRIA EM EXPANSÃO
DESEJA COMPRAR URGENTE

Terreno plano com o mínimo ãe 10.000 m2 em São
Paulo ou arredores. Necessário ter eletricidade e
possibilidade de telefone e poço artesiano. Escrever
dando detalhes para Caixa Postal 6338, São Paulo

INSTRUMENTOS MUSICAIS
Atacado e Varejo

Consertos — Reformas — Fabricação
Especializada em FANFARRA

Fone; 220-1701
CONTEMPORÂNEA

Kua General Osório, 10

Troque seu TV usado
Por PHILCO Circuito Espacial portátil oumodelos de mesa luxo. Facilitamos os paga-mentos. CASA BUONO, Av. Casper Libero

465 — Fone: 227-4819

EMPREGADOS PROCURADOS
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini um mmuji

( ATENÇÃO! A.B.C. (
Excelente BICO |

| ESTUDANTES, SENHORITAS, |
| VENDEDORES E APOSENTADOS |
Ü Temos algumas vagai para estudantes *enrio- I
3 ruas, vendedores e aposentados, que desejem I= um ganho extra, em horário iivre. Não é ne- -
= cessário ter prática de venda Necessário boa =
= apresentação e residir no ABC (Santo André, §
S São Caetano ou São Bernardo) Tratar à rui =
3 Campos Sales, 106 — SANTO ANDRÉ (da* I
3 9 as 11 e das 14 às 17 ti;, exceto aos sábados"). §
rTinillllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

| CARPINTEIROS
PEDREIROS
SERVENTES |

5 Si!S trábaliár nn Capital. Apresentmcm-sc à AV. =
3 DIÕGENES RIBEIRO DE LIMA. 2.363 - com Sr. 5
E Adônls. =

?iiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiii

SÃO VICENTE
Vende-se magnífica re-

sldêncin. cj as seguintes
acomodações: Altos: .1
gdes. dorms. • banheiros:
baixos: grande living, jar-
dim inverno, sala jantar,
hall entrada lateral, copa
e cozinha, 2 quartos de
empregada, banheiro e ga-
ragem. Com telefone. —
Preço Cr» 160.000,00 c/ fa-
cilidades.

Ver ft av. Presidente
Wilson, 996 — S. Vicente.

MINICLUBINHO
TODOS OS DIAS NO
DIÁRIO DE S. PAULO

TERRENOS EM SANTO AMARO
Somente Cr$ 66,00 por mês - Sem entrada - Sem juros
DuHmVeSANTO Aw3SlÍ°tIS^U^Hna 

VU-* «AS BELEZAS, próximos da AVENIDA JOÃO
i,,„f?' , ? AMARO. Local servido por várias linhas de ônibus e densamente Dovoado
S na^fffá Kí EH3* 

í?.rm/0laSl P5aça de esP°rte *?¦ R«as oTiclais gí

^%^^^ÈnS5i^SS^ * pront°s para construir> °s maU pró"
ESPETACULAR FORMA DE PAGAMENTO - SEM ENTRADAS - PRFSTArftP«! nr *PrNAS CRS 66,00 POR MÊS - SEM JUROS _ OPORTUNdÊaDE PBESTAÇÕES 

DE APE"

Tratar na PRINCAL — ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E IMÓVEIS ITr»A r.„ ¥„se Bonifácio 93, 6.» andar, «mj. 61, Sâo Paulo'- Telefone 35-9261 OsEsS^e desela*
BANDEIRAS0 no ANHANG^A^ l*?*™ ^«F^^Sai aVPRAÇ^aIdÍs
DE VENDAS l?A S? 4fÜ S desCeI,x,° políto ,íinal do ônibus e Procurar o PLANTÃOPb VENDAS DA PRINCAL. Atendemos diariamente, inclusive sábado e domingo. fSecovi 9l"

PERDIDOS E ACHADOS

Documentos Extraviados
Declaro para os devidos fins que extraviaram-seos documentos do carro. Mercedes Benz — ano 70,4.a via de importação, cert. de prop., cert, do DETe chave do mesmo, pert. a Mario Tannello Consu-lado Geral da Argentina, rua Araújo, 216.

Documento
perdido

Perdeu-se o certificado de
propriedade n.o 732,586,
pertencente á Kombl-1967.
da "Empròsa Gráfica O
Cruzeiro" _ Perdeu-se,
iuualmente. o gula de re-
colhimcnlo dc taxa sobre
veículos a molor, perten-
cente ao mesmo veiculo,
de número 0821129,

PERDEU-SE
Cart. profissional, cert.
de reservista, cart. da ei-
cola, reg. de nascimento,
pertencentes a José Luiz
Careta da Silva.

PERDEU-SE
Cart. de Identidade, cart.

dc reservista, tít. de eleitor,
cart. de motorista, e demais
does. perts. a José Antônio
Cavani. Qualquer Informa-
lão, Ul.: 05-2528.

APARTAMENTOS EM SÂO VICENTE
Fino Bairro da Bôa Vista

ÚNICA ENTRADA . Cr$ 1.200,00
. Apartamentos com 1 e 2 dormitórios —

sala — cozinha — banheiro — área de serviçoc| tanque e garagem. Entrada acima, duas
parcelas iguais a combinar, saldo em longo fi-nanciamento c| prestações iguais ao aluguel, a
E™'.r„dc .Cr$ 350'00- PKONTOS PARA IIA-BITAR. Ver nos locais: Rua Cândido Rodri-
gues, 314, ou Rua Messi Assu, 544. Junto àAv. Presidente Wilson e das mais lindas praias.
Vendas: SAUL DE OLIVEIRA VENTURA— CRECI 463

Escritório: Praça Barão do Rio Branco,
W\ 

~, 3'° andRr - Sala 308 - São Vicente.Atendemos nos dias úteis e feriados.

JORNAL DE DOMINGO
Suplemento, aos domingos, do

DIÁRIO DE S. PAULO

ti-opôlitaha de Saneamento
de Sáo Paulo, com o obje-
tivo de adequar as entida-
des responsáveis aos pro-
blemas referentes ao abas-
tecimento de água e coleta
de esgoto.

Com estas modificações,
alterados os fins do DAE,
caberia então estruturá-lo
de forma adequada, de tal
forma que o mesmo desen-
volvesse I programas especi-
ficos para a área de São
Paulo, o maior cliente das
duas novas empresas.

No sentido de atualizar
e reformular o campo de
trabalho do DAE, íoi o mes-
mo transformado em SAEC
— Superintendência de
Águas e Esgoto da Capital.
O que se procurou foi a
criação de uma nova enti-
dade que se guias.se pelos
princípios de planejar, pro-
jetar, ampliar, manter e
operar o sistema urbano de
distribuição de água e co-
leta de esgoto, distribuindo
a água que lhe será for-
necida pela COMASP, bem
como entregando à SANESP

o esgoto cobtado para qui:
esta Companhia faça a do-
puraçáo e o seu despejo íi-
nal.
No município de São Paulo.

caberá a SAEC arrecadar ia-
xas e tarifas decorrentes do
seus serviços, pagando á
COMASP e á SANESP as par-
celas a elas devidas pelos sor
viços prestados.

Para melhor atender ao
usuário e tentar a obtenção de
maiores níveis de prbdutivi-
dade, a SAEC para o ano. c<-
tabelcceu um programa de
regionalização dos serviços.
Foram projetadas nove uni-
dades autônomas:

Unidade

Lapa , . .
Pinheiros .
Sto. Amaro
Santana . .
Centro . .
V. Mariana
Ipiranga .
Penha . .
Mooca , ,

Arca
IIA.

S.S62.3
7.758,9

13.8.W.8
8.2.17.9
2.(107,2
6.007.5
4.120,5

15.222,2
7.234,2

Ilablt,

838.303
520.052
448.005
7.12.051
493.106
571.7M
502.763

1.156.503
608.077

Caberão •...os trabalhos $

ri\ "Marli Si
Programa, iÍTmais Pronto' to'
lislatórias "

distritos já L*
«à análise fi"" "ove átes?|
r|lie for»m ri
melhores. 

A. PM de regia
SAEC, inlciaS
Iruturaçâo de s«i
™s, visaS
ciência do jjJ(ior e o aprovjjg
?1V° do equipa™
™ de dados 51mento. ' "'

Te»|j|
Roberto í

¦¦'.¦¦..'¦.

0 drama de
águasnossas

Você se lembra dos bons tempos da
velha São Paulo? O rio Tietê e seus
afluentes atraindo caravanas de pescado-
res, os clubes sendo construídos às mar-
gens, e suas águas sendo usadas como
piscina natural, Você já viu o quadro que
hoje temos h nossa frente? Pois saiba, de
piscina, o rio Tietê passou a ser conside-
rado como um esgoto natural dc São Paulo
e suas águas, de tão contaminadas, tor-
naram-see calamidade pública para quem
se atreve a chegar perto de suas margens.

As águas do rio Tietê apresentam o
maior Índice de poluição de todo o mun-
do, recorde — do qual ninguém se orgu-
lha — que é comparado somente ao rio
Ganges, na Índia, e ao Nilo, no Egito. A
poluição das águas da Grande São Paulo
repercutem, Inclusive, na área da Baixada
Santista, alterando a qualidade das águas
nas praias. Mas, para esses rios, não exis-
te solução a curto prazo. Ainda vai dc-
morar multo para que os peixes fugidos
da contaminação excessiva voltem a
atrair o.s pescadores saudosistas. Uma
questão se coloca: a recuperação do rio
Tietê deve ser pensada, mesmo que para
isso sejam exigidos empreendimentos de
vulto.

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS
"O- Controle da Poluição das Águas

no Estado de São Paulo e os Resultados
de sua Ação", foi o tema abordado pelosengenheiros Carnal Rameh, João Pozzuto
Neto e José Francisco de Campos que
participam do VI Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária, que ora se realiza
no Parque Anhembi.

A água — diz o trabalho daqueles
técnicos — por sua função primeira de
preservar a vida, sempre foi um fator pre-
ponderante para o estabelecimento e fi-
xação de cidades. Com o advento da In-
dustriallzação intensiva, houve um au-
mento e diversificação de seu uso, tais co-
mo: matéria-prima de produtos, elemento
de processo Industrial, fonte geradora de
energia, transporte hidráulico O; também,"diluição c afastamento t': ' 

jós'\
A poluição, devido ao cerseimento po-

pulaciona], vai paulatinamente tomando
conta dos recursos hídricos. Dia após dia,
os lançamentos de resíduos líquidos au-
montam cm número e volume, c fatal-
monte chega o momento em que passa a
lamentar o alto custo que o tratamento de
água representa para o abastecimento, a
ausência de vida nos rios, a impraticabi-
lidade de natação e o desconforto de ema-
nações por eles causados. O problema da
preservação de condições ambientais, ga-nha, Indiscutivelmente, realce atualmente,
e a água ocupa importante lugar nesse
contexto, pois sua função primeira de
preservação da vida, passa a ser dificil.
quando não impossível.

Para se ter uma visualização do pro-blema no Estado de São Paulo, basta obser-
var alguns exemplos da situação de nossos
principais recursos hídricos: primeiramentesaltam à vista os rios ou represas altamente
poluídas, cujas águas prestam-se única-
mente para a diluição de despejos. Assim
o Rio Tamanduateí, o Rio Tietê em seutrecho metropolitano, o Rio Pinheiros a
Represa Billings — o Rio Jundiaí. paracitar os maiores, e praticamente todos ri-beirões da área metropolitana de SãoPaulo, estão em condições suficientemente
precárias para não permitir um aproveita-monto mais nobre da água, que o de di-
luiçao e afastamento dos despejos.

A Longo prazo
Na tese defendida pelo engenheiroCarnal Rameh, no Congresso, não há solu-

çoes para estes rios, a curto prazo. Entre-tanto;, a sua recuperação deve ser pensada.&e nao se conseguiu no passado, sustar adegradação de certos rios, deverão eles
pelo menos, servirem do exemplo para amotivação de um trabalho árduo, siste-matico e paciente, de recuperação e pre-servaçao dos recursos naturais, mesmo queexija emprendimento de vulto. É impor-tante nesses casos, diz o engenheiro, darsoluções de acordo com o problema. Só umasolução global, através de um sistema me-

tropolitano de disposição ,:.idespejos, teria condições de msoltados efetivos, não só em»como principalmente para oftj

O que íaz S. hi
Para a execução das obras ;>à recuperação dos rios na re?V

de São Paulo, foi criada umas
tatal — a Companhia Mctropolfc
neamenlo tle Sáo Paulo - Sff
quem caberá desenvolver, a cift
conclusão da ETE de Pinheiros,'
ração da ETE de Vila Leopoldo
vo interceptor pura essa estijii
dora. Éissas medidas possibilitei:tenha, ainda ôsle ano, coriiçffr
no canal do rio Pinheiros c, tis
quênefa, na Represa Billings

Uma idéia da importância:;;
pode ser conseguida através:::
retor do Consórcio Hibract, (iuma aplicação da ordem dc ta
úp cruzeiros por ano, objetivai
lliorin dos rios da região, Evír
despejos atinjam os principill
área metropolitana, mediante i
res, bem como proceder ao Mr.
esgotos, de modo a reverter i
hoje existente, ó a meta íixsía
área.

Agora, as leis
Para sr conseguir os objellf

lecldos. deve-se analisar os ii»
sários c as diretrizes básicas it
güidas, que são a rcgulamenla|
dos corpos de água, estruturai
mmistrativa, motivação tia op
ea o recursos financeiros. Em«
lavras, cumpre primeiramente i
uma legislação que possibilite it
da exigências quanto ao USO ei>
peclalmente como receptora í!
Em seguida, liá que se montar;
tura técnico-adminlstrativa c>HJ
videnciar e gerir os fatores, n
humanos, necessários para o *
mento dos programas, Além peP
opinião pública em geral c B?
cm particular, através de una.J
vulgaçãó.

Um caráter fundameiital(|
curou conferir á legislação W
foi o dinâmico por meio oew?
FESB - Fomento Estadual de»
Básico, de competência para >
valores ao afluente, quando s 

^
corpo receptor assim o exigir, i
xar as cargas poluidpras, pon»
sos de vários lançamentos e W*

po receptor. Alem disso, lio» .
peclftl é dada pela FESB. afl *

que pelo seu grande volM •¦,

luldora, ofereça penso «S,
ção ao corpo receptor. AP°??£
medidas e levantamentos,» «»-j
dústrla passa fi ser conl«*»P
para a verificação do exaio w

do que foi compromissado e»"<

A ação de con
Por Intermédio dc su?s «

atendem a 573 miiniclp.os ^
Sáo Paulo, a FESB j^. «M*^
um pape! fundamenta! de w

lüição. Dentro desse Pfí;
dlu.se as indústrias cni «#

gundo sua, atividade, e -J '

luenle sobre os corpos^S^j
do a estabelecer ™« r;! ;E:Í
Assim foram consideradas^ ¦

cana-de-açúcar, álcool e afl» . f>
de maior prioridade, P°»ffl ;<
cana-de-açúcar coincide^wk ^

..„.'segu!»,.
dústrias têxteis., curtumes, &
celulose, metalúrgicas.JW» $
cias e outras. Hssas efflgg ^
te cadastradas cJ^ff'0

quando ns rios ostfioi«nu 5
tante diminuídas. WJW»^

¦ - ,ai usinas bí
o seguinte numero. M •¦• ¦ ..2if;
álcool; 48C engenhos,-ii¦-<¦ pJ^
cularias de mandioca, .8» «°fyfl

lose; 28 portes de arm'
alimentícias.

VAMOS ALFABETI2A»
Atenção, pessoal da Lapa o Mobral está precisando de 63saaS

Ias no seu bairro, para deixar a Lapa sem nenhum analfabeto-
Se na sua. empresa ou na sua casa, no seu clube, na sua a *

você tem uma sala que o pessoal do MOBRAL possa usar a 9U'J__

ras por dia, ligue para 52-6131, ramal 24, ou vá até a Av.

lis, 996, 4.° andar, e diga ao MOBRAL que você quer aj^»r

Os brasileiros analfabetos agradecem.
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Geladeira Clímax
Primavera
24 pagamentos de

3048,
1.° pagamento .somente.
em março

iW.lt
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Lav. Brastemp Plenomàtica

24 pagamentos cie
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Walliy Nordeste
24 pagamentos cie

75, 20 ^-^wmm
1.° pagamento somente
em março

9019,
1.° pagamento
somente em março
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IV Semp Max
24 pagamentos dc

;^,^52W

65,
1.° pagto. somente em marçttf
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mR0M[mPMC0DAPMCA!APMZ0lilíúTMeADINHBR0
AGEM E SOM) Conjunto estofado Morbin
lio Portátil Philco - 3 faixas: De 400,00 por 269,00

24 pagtos. cie 11,50 Conjunto Colonial
lio Portátil Philips Companheiro De 700,00 por.449,00

ã vista 175,00 Conjunto estofado Maria Mole
rolaZilomaa - maleta 007 De 1.010,00 por 699,00

24 pagtos. de 28,90 Conjunto estofadc Veneza
no portátil Semp - 3 faixas De 800,00 por 495,00

24 pagtos. dc 13,50 Conj, estofado Brazão- côr cereja
«Transbrasil De 1.200,00 por 799,00

à vista 195,00 Tapete de bouclê: 2,00 x 2,50 m
'o * mesa Transcoio De 250,00 por 179,00

avista 139,00 Mesa fixa Formiplac
««or Crowncordcr De 100,00 por 49,00

„ avista 479,00 Mesa Console Formiplac
padorPhilipscassctc De 185,00 por 119,00

24 pagtos, de 41,90 Mesa elástica Formiplac¦^pPimentinha De 
150,00 por 95,00

.. avista 649,00 Banquetas Formiplac«ini Colorado-31 cm De 10,00 por 5,90
T-, 24 pagtos. de 72,90 Cadeiras estofadas•'eierunken 

moda 597 - 59 cm De 25,00 por 16,90
24 pagtos. de 75,90 Cadeiras de Formiplac

> B-131 - 59 cm De 45,00 por 27,90
avista 1.099,00 Buffet- 1,55m em Formiplac

;VEISE DORMITÓRIOS De 330,00 por 189,00Iro"asestofadas COZINHA 
DE AÇO PAULISTA

_Do 100,00 por 59,00 Cantonoira De 40,00 por 23,00

•".¦/tf

Cosmopolita Europa
24 pagtos. de 12,90

Cosmopolita Europa com visor
24 pagtos. de 13,60

Wallig Visorette linha 71
24 pagtos. de 33,90

Mini-fogãoYanescom bujãozinho
Guarda-roupa Bérgamo - 3 portas à vista 54,90

De 740,00 por 499,00 Fogareiro Yanes com bujãozinho
Estante Kauder avista 25,00

De 300,00 por 199,00 Lampião Yanes com bujãozinho

Estante Usefull Bérgamo _,_ft,,.__e mi,_ÍeViÍ_a 32,90
nQ 1 Rnri nn , . QQQ fin MAQUINAS DIVERSAS
De 1.500,00 por 999,00 Máquina de {ricot Brother

24 pagtos. do 89,20
Alfa luxo com visor Olivetti Lettera 22 -portátil

24 pagtos. de 13,80 24 pagtos. de 41,90
Mini-Alfa luxo 24 pagtos. de 14,80. Olivetti Stúdio 44

24 pagtos. de 65,40

Armário simples
Dc 70,00 por 50,00

Armário duplo
De 105,00 por 75,00

Pandeiro duplo
De 350,00 por 267,00

Conjunto Kit Paulista
Do 485,00 por 376,00 fOOOES

Cama reserva Holliday
Dc-70,00 por 34,50

Cama reserva Sammi
De 95,00por 49,90 Brasil 70 avista 229,00 c . ... u.

Colchão Suavespuma - solteiro Continental 2001. Azul ou vermelho amadora Olivetti manual

24 pagtos. de 53,80 24 Pa9f-os-dB 56,10
Continental 2001: Branco e Coper- Máquina Vigorelli Alta Costura

De 160,00 por 94,00
Colchão Suavespuma-casal

De 255,00 por 148,00 tone 24pagtos.de 50,10 24 pagtos. de 17,40

. Singer com móvel
24 pagtos do 42,00

Singer Ponto do Ouro
24 pagtos. de 31,50

GRÁTIS: Comprando uma Singer
V. ganha uma maleta com material
escolar para seu filho.
ELETROPORTÁTEIS
Acendedor Ignis a pilha avista 6,90
FerroGEautomático avista59,00
Ferro automático Cofega*

avista 41,90
Liqüidificador Epel avista 55,00
Liqúid ifiçado r Wal I ita - perfeição
absoluta 24 pagtos. de 7,50
Torrador de pão Span

avista 79,90
Enceradeira Epel à vista 189,00
Aspirador Epel avista 144,90
Liqüidificador Amo

24 pagtos. de 7,10
Batedeira Amo 24 pagtos, de 7,10
Chuveiro Lorenzetti avista39,90

Dormitório Bérgamo
De 900,00 por 519,00

Dormitório Bérgamo luxo
De 1.0.00,00 por 549,00

Dorm itório Cimo Duplex
De 3.000,00 por 1.990,00

Cama dó rasai Bérgamo
De 165,00 por 99,00

Mesa de cabeceira Bérgamo
De 80,00 por 49,00

Cômoda Bérgamo
De 270,00 por 229,00

Semer Radiante 3010 branco Máquina Vigorelli nova Robot

24 pagtos. de 35,50 ,„ , ri 
24 pagtos. de 41,80

Semer Radiante 3010 vermelho. Move' Etema Para máquina

24 pagtos. de 42,00 Vigorelli 24 pagtos. de 10,20
Wallig Visoramic com Flamatic GabineteluxoparamátiuinaVigorelli

. 24 pagtos. de 42,80 24 pagtos. de 13,40
Wallig Visoramic 71c/termostato Elgin Toque Mágico

24 pagtos. de 46,40 24 Pa9tos. de 17,80 _. ___.__..
Cosmopolita Escandinávia M°vel Jurema para máquina Elgin Secador Amo com maleta

24 pagtos. de 38,20 24 pagtos. dc 10,50 24 pagtos;-d« 11,60
Cosmopolita América Elgin B-3 - Standard

24 pagtos. de 23,50 ' 24 pagtos. de 16,20

Chuvei ro Corona à vista 24,90
Cortador de legumes Wallita

24 pagtos. de 3,20
Aspirador Amo júnior super

24 pagtos. de 23,20
Ventilador Oscilante Britânia-

24 pagtos. de 16,10

Grill automático GE
à vista 125,00

EJ^gltfrlHiiH olerlas deste anúncio são absolnlaniente sen. entraia! Não traga dinheiro -1.' pagamento somente em marco.^ _ , 
cinto De següI^Nça vigorelli,

obrigatório am lodo* o* tipos de veículos. A vista o melhor preço da praça,

_m€ PBGIMEN10S SEM ICIlÉSClMO
DApPE'

24 DÉ MAIO esq. Conselheiro Crispiniano
iW- ÇyBÜCÀí 511 • ANHANGABAÚ (VALE TUDO DE SALDOS) - AO LADO UA BaUtKlA rKtsica iyiaih • v.tn i nu: nud **,ob i»i<iiu B5Muih<. — _.A»i_«

SS»° • ^a do Seminário. 14» - Rua Sãop Bento«2/100 • Rua Irmã Simpliciana, 45 • Avanida Brigadeiro Luiz Antônio, 1345 . BRÁS: Aven da Rangel ^PB^I ¦> .-¦.¦Hjn CAUIS.
;'f/2200 • IPIRANGA- Rua Silva Bueno 2488 «LAPA: Rua 12 de Outubro, 87/89 • PENHA: Rua Penha* de França, 353 • TUCURUVI: Avenida ^gffT^ IUQTILAUhU W»»,,,,r

ifflnfe%• SANTOS: Rua João Pessoa! A9l5\i • 150 • SANTO ANDRÉ: Rua Coronel Oliveira Llmii 27 - Rua Bernardino do Campos, 41 • SÂO
uu i>UL: Rua João Pessoa, 51 • SOROCABA: Rua 15 dí Novembro, 84.

iX»1^- AIENÇftO: todas as olertas deste anúncio são absolntamente sem entrada! Nao iram omneiro ¦

ULTRALAR
t,:á?E MAIO esq. Conselheiro Crispiniano
«ielfar- ^UBL1CA, 511 • ANHANGABAÚ (VALE TUDO DE SALDOS) - AO LADO DA GALERIA PRESTES MAIA • CENTRO: Rua 24 de Maio esquina
WSWtano . Rua do Seminário, 149 - Rua São Bento%2/100 • Rua Irksimpl^^^ BRAS^Avenida^Rangel

wN ^^

.». *,•.•*-
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voltar
mas não

como
mmm SPM-* "íifn rainha

Depois de longa ausência, Angelita
Martinez voltou à vida artística. Sua pri-
meira apariçfio aconteceu no ultimo ''Al-
moço cem as Estrelas" do Canal 4. Na
ocasião, afirmou que desejava retornar
ao trabalho, não especificando se no tea-
tro, boate ou televisão. Procurada dias
depois, confirmou suas declarações.

"Quero voltar sim, mas não como
rainha de Carnaval ou vedeta. Acho que
posso trabalhar como atriz, cantora ou
apresentadora".

Angelita, no início, era somente fa-
mosa por sua plástica. Mas com o tempo
mostrou que nào era somente bela. Já
íoi diversa.*: vezes rainha. Quer do be-
leza, de Carnaval e alé "Rainha da Ci-
dade" Seu "reinado" teve início em 1353.
Apesar de paulista de nascimento, foi no
Rio ciue sua carreira teve início.

Naquele ano — antes mesmo de se
tornar cantora — foi eleita "rainha das
atrizes". No ano seguinte "Rainha do
Carnaval", seguindo-se "Rainha do Fia-
monge", e novamente, em dois anos se-
guidos, "Rainha das Atrizes", finalizando
como "Rainha da Marinha'' e "Rainha
da Polícia Militar".

Há três anos foi eleita "Rainha da
Cidade" numa promoção realizada pelos"Associados". No ano passado foi "A per-
sonalidade Magnífica do Carnaval'. Este
ano os convites não lhe faltaram para
participar de diversas festividades liga-
das a Momo.

Parece, porém, que ela não quer
nada com a festa máxima dos foliões.
Está-se preparando para enfrentar tele-
visão como entrevistadora e náo mais
como vedeta,

"Não tenho nada contra o gênero,
mas quero apagar a imagem que criei
de 'Tainha'' de tudo que me fizeram. Ne-
cessitr, pensar de maneira diferente em
minha carreira artística. O reinado —
pelo menos no meu caso — é elêmero
c não deixa lastro. Prefiro, a partir de
agora, atuar como atriz, acredito que
aqui está minha chance".

Assim fala uma moça bonita que,
depoi*: de muito brilhar e ter em seguida
ate mesmo se afastado do show-business,
deseja voltar para valer e por certo nn-
contrnrá as oportunidades que merece.
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TALENTO E INTERPRETAÇÃO EM " PUTZ ##

A História do Cine,
Brasileiro, ns %^

f:"''y. %; yúmm
•mi
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Roupas e perucas de Osccerito iniciarão
do museu

RIO (Meridional i — Quem tiver trair r-r,"foram utilizados cm filmes nacionais pode irlnSste ao Instituto Nacional elo Cinema Ricardo C--já começou a coleta dc todo o material" que IiEracervo do futuro Museu Nacional cio Cinema ni-nará em Brasília, a partir de 1972, ' '''!
Explicou o sr. Ricardo Cravo Albini que i „Museu partiu da idéia dc se reunir - através de*roupas, objetos domésticos que serviram ccfoV"mesmo simples programas — toda a história do é>eional. O novo Museu funcionara cm Braslla ntanJárea estabalecida pela Novacap que ficará, sítuaâ'da Cinemática, no setor cultural do Distrito $»

projeto para o prédio ainda eslá em fasedeesK
verá ser aprovado nos próximos meses."Temos pela frente um ano para rccoltoirial do acervo. Já recebemos apoio cie tôdaatirilho de Carmem Santos, por cxcmpln, já promet*Museu tudo, o que pertenceu à artista,

O presidente do INC espera também contar cc-das inúmeras cinematecas existentes em todosõsEsí
Pal.s riue devem ter peça.-, bem Importantes djiViMuseu.

"Qualquer coisa serve — disso Ricardo Altamesmo proerramas rie cinemas antigus. Èles.taitibí--']
a história da nossa vida cinematográfica".

Além rie proprietários de estúdios e empresasS
práticas, o pessoal do INC devora iniciar na proailna um trabalho junto às í-imilias clc artistas ji falisentido de coletar objetos usados por cies oni fitainais. A primeira familia a .ser procurada será a eSDias, o; cômico "Oscarito", que deverá doar au
pcruca.s que foram usadas pelo artista na década^

José Lewpoy. Eliana, Grande Oteln. AnselmoF>
Cyll Farney, Ellane Lace, Adelaide Chiozzo, Altai
chel. Miro Gemi, Renata PronzI e muitos outros:!;
teram fazer suas doações ao novo Museu.

Presidente do JNC afirmou que o governo •¦*
estimular a produção cie filmes históricos que ttó
para o engrandecimento ria cultura nacional.

Uma sérip do projetos pnra produção de !Ji
sa linha estão sendo estudados no momento eriti
clutora* já estão sendo contratados para partítifssa procramaçáo, na sua opinião "um verdadeiro:
educativo''"Recebi recomendação particular eln sr. n'irs
bns Passarinho. Pretendemos fazer alpuiis fito-
vultos e fatos clc nossa História. Existe inclusives
pótese de ser vir a fazer cooperativa pura a proi;;i

ses filmes, que obviamente terão que ser espetar;:
merciais.

E' sobejamente conhecido o enorme ncervo «1
estrangeiros que mostram ns feitos históricos oci
dos outros paises. elementos consolidadprcs da;
civilização cie rada um deles. Por que entãc irnpti
feitos e heróis de outros paises e nào começamos|ai

fazer notados, atravéfi rio cinema, os nossos erati
tos e feitos que constituem u própria História da Ç
ção Brasileira?

• O sr. Ricardo Cravo Albini esclareceu que JJ
tro Passarinho ao propor essa programação pens*!
bém em favorecer o talento e o esfôi'*o dos proíi
diretores brasileiros, que assim trabalhariam
uma perspectiva cultural c educativo, de tocos
popular.

Há um projeto dc filmo sobre a FEB. com'--;
ro que fuja no documentário e que tenha enredo,^
senerlo estudado para ser produzido por uma ccoperi''
produtores. Esse filme possivelmente será o ?:-•'-'
série e receberá financiamento ela EmbrafiluK

"O filmo sobre a FEB deverá ser uma grató
dução, o que se costuma chamar fllme-espetaca»)
fazer uma obra verdadeira, clipia o de asraeio ?""•>
bre a extraordinária epopéia que foi a participai»?
sileiros em campos dc bntallia cia Itália,;onde»
histórias que mostram a coragem, raça e bravura»
sileiros. ,

Dentro dn mesmo espirito será o filme sobre.'.1
dc Caxias, na opinião elo sr Rtcaulo Cravo Ali»,
neral brasileiro quo tem um vulto na*»1*»
tem para o Brasil a mesma Importância de Si». "¦¦
o pacificador e uniíicador cia América Latina.

As pessoas ligadas ao
teatro fazem no momen-
to algumas considerações
a respeito do sucesso qua-
se inesperado de "Putz",
de Murray Schisgall que
será entregue à crítica de
São Paulo.

_ Normalmente um espo-
táculo, por mais bem di-
vulgado que seja, só co-
meça a fazer sucesso de-
pois da primeira semana.
Com o atual cartaz do
Aliança aconteceu um fa-
to inédito: já na noite de
estréia, a casa de espeta-
culos esteve lotada.

No sábado e domingo úl-

timos, voltou gente da bi-
lheteria. Será o feliz títu-
lo da peça, encontrado
num momento de inspira-
ção por Luiz Gustavo, um
dos intérpretes ou a pre-
sença de grandes nomes
como é o caso de Eva Wil-
ma, Jucá de Oliveira e
Luiz Gustavo?

Dirigida por Osmar Ro-
drigues Cruz, produzida
por John Herbert e com
cenários de Túlio Costa,"Putz", ao lado de "Os
Rapazes da Banda", é o
grande sucesso do mo-
mento.
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Juca de Oliveira e Eva Wilma

Depois de interpretar
magistralmente "Black-
Out", Eva Wilma volta
num espetáculo onde têm
chance de mostrar seu ta-
lento de atriz. Embora te-
nha provado ser ótima co-
mediante em "Boeing-
Boeing", não foi ainda na-
qucla peça que Eva pôde
so realizar c pôr em evi-
dência seu talento, hoje
comprovado.

Quanto a Juca de Oli-
veira está sendo conside-
rado um dos melhores atô-
res brasileiros do momen-
to. Sua ascensão no tea-
tro foi lenta, mas bastan-
te marcante. Nunca che-
gou — mesmo quando o
espetáculo era fraco — a
ser um ator medíocre.
Suas interpretações sem-
pre marcaram, sempre im-
pressionaram o público e
à critica.

Na montagem de "Júlio
César", conseguiu criar
um Marco Antônio vigoro-
so e espetacular. Embora"Dois na Gangôrra" não
íôsse um texto muito pro-
fundo, Juca, ao lado dc
Liliarn Lcmmertz, provou
que as personagens que
mostravam o dia-a-dia,
também estavam ao alcan-
ce de seu talento.

Luiz Gustavo é mais ia-
moso por suas criações no
Canal 4 do que própria-
mente no teatro. Intérpre-
te de muitas novelas, seu
nome ganhou projeção na-
eional ao viver o persona-
gem "Beto Rockffeler".

Apesar de ter atuade
em "Quando as maquinar
Param", é aqui em "Putz''
que tem sua primeirc
grande chance no teatro.
Pelas qualidades dos in-
térpretes e pelo que cada
um está rendendo no
atual cartaz do Aliança,
acredita-sc ser êsse o mo-
tivo do sucesso, não é
somente por causa do lex-
to, mas principalmente
pelas qualidades do peque-no-grande elenco.
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Em Cellini San Marco, o povoado dc Brindise onde n 

^se casou o cantor Al Bano, o casal Maria Addolorata e r
lino são, pais de uma criança à qual deram o nome de«
homenagem à esposa do cantor, Romina Powcv. „oime!!;!

1 rata-se do "nenô" número 32 de uma íanllU4 4 de i-i
cepcional. Maria e Pedro têm respectivamente 41 e v> »{
de, mas aparentam bem mais. Dos 32 filhos, nascidos u -ffl,

de casamento, só 15 ainda vivem. A mãe hesita um p« ••
lembrar os nomes e as idades dc seus filhos Antoma, o ,
vana, Anna, Ângelo, Cosimo.... e finalmente a ultima,
linda criança que pesava três quilos ao nascer. marcada-F

Maria Addolorata, uma mulher precoccmcnte, . ,0(
tempo e os trabalhos de uma vida nos campos, no so 

^miséria uma vez deu à luz a quatro criaturas. Em ou
dade, teve trigemeos e ainda outra, gêmeos. . , ,

As condições da familia Casalino são caracteriza 0<-:
absoluta miséria. Pedro, o chefe da família, é opeio
salário não é suficiente para alimentar tanta eente:rj, „arair*

-• "É Deus que me dará forcas, o mo Wmi*
fronte!'' .nntaMa»3'í!

- "Todos os parentes nos abandonaram <-01 ' 
porquet"-loratâ - Ninguém nos ajuda. Esqueceram-se ae n'"'nh,í,r-

filhos demais. Sinto-me como uma onda no meio_o f ^ „
Estas palavras foram pronunciadas no deçon ^vista r&üiofónica da qual participou o casal, que ^— se ternou famoso na Europa inteira. Gfa?a*j4L e ajuu» -,

chegaram a Collino San Marco cartas dc felioitae-o ql!t ti*
ceira da Itália e do Exterior. Muitos operários j1*;"^ saljno s»>:

rer cie i- .,¦

esta cnt-

lham na Alemanha quiseram demonstrar á familia
liaram

it»

alguma^
lidanedade. Entre os telegramas e a ajuda não
mina e Power e Al Bano:

Af, autoridades locais também tomaram .,,
para ajudar o chefe da familia. O município dc r,uneradò-
ofereceu a Pedro Casalino um trabalhei melhor rem ^ ^-^- "Assim sendo — comentou o atribulado pi ^
nho mais garantido". . nroVgvcimeD"•Além disso tudo, seis de seus filhos serão pi
ternadoE num Instituto Infantil. ... *¦> nerií-Pí

A familia Casalino vive numa ca
povoado. ¦ No quintal há dois quartos sem

asa de pedra »*
assoalho oncii; j»t»

lS(ieira ler».
dolorata cria galinhas e coelhos. Uma escada dc_ 

fnf-0 dec'
o andar superior, onde há uma ampla cozinha co
Mai-, um quarto completa a modesta residência. r„,n c .

Neste quarto, de 7x4 com cortinas clc az 
^dormem pais e filhos. Os móveis são apenas dois. 'ifflStt^

as:'5

Romina a o marido, Al Bano

sa' e um berço. O único enfeite ó um anjo dc gess éi«.'' ¦•
Rcmina Power e Al Bano tiveram recente** róa^fJp.

unia menina. Uma coincidência - esta - *lueCl,arco cncic.4jí
outr& os u-qc à incrível familia de Collino San w» (an^£"
quena chamada Romina "fala"' de uma fé na \>Ui
consegue destruir.

¦A. *.*jM.-*^.> ¦+—-—*¦¦ mM -~m*r*&. j*%i,|^ - A•^«íe*<^^^•«^«J^^»<J!^J^a!^u>l»<^^^#u.»a/^J^—6#J^( ^-•ft r^ipi ¦»- «l j<t_»—
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UÍ5 Carlos, o segurança
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Ado, o cartaz Zé Maria, o fôlego Rivelino, o chuta
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E AS FERAS DO TIMÃO PERDEREM ?
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Jairo e Masses disputam a posse da bola

hnir continua sendo
o tal no basquete

Valo a pena ver Wlamir
jogar. Parece um garoto, sal-
tando com agilidade, correndo
sem parar. E' a voz do coman-
do do time rio Corintians, que
no basquete é o tal no Brasil.

Contra o Palmeiras, o Co-
rintians deu outra demonstra-
ção de clas.se, ao fazer a sua es-
tréía no campeonato paulista.

Venceu por 92 a 84. Pode-
ria ter ganho ainda com maior
vantagem, tal a sua superiòri-
dade técnica. Mas o alviverde
leve um grande mérito. A gar-
ra e o espirito de luta da sua
garotada.

Não é preciso dizer queWlamir íoi o dono da quadra.
Amauri por outro lado,

não está na mesma situação.
Na partida de ontem ele estava
no banco. E quando entrou no
jogo pareceu moroso, sem bom
preparo físico. Mas mesmo as-
sim teve lances de classe.

O Corintians jogou assim:Wlamir (29), Zé Geraldo (12),Adilson (16), Joi (10), Pauli-n" dl), Amauri (6) e Mical
(8).

O Palmeiras perdeu com
Claudi (4), Masser (9), Jairo
(15), Carioca (21), Oto (23),
Uchoa (8), Flávio (4) e Llge-
rio.

João Paulo e Osvaldo Ge-
somini foram a dupla de arbi-
tragem, com boa atuação.

A noticia auspiciosa foi da-
da durante o jogo pela Federa-
ção Paulista de Basquete: Em
junho a Iugoslávia, campeã
mundial, vem a S. Paulo. Che-
ga no dia 25 e fará quatro apre-
sentações em S. Paulo.

Foram escolhidos os garp-
tos que formarão a seleção pau-
lista infantil de basquete. São
os seguintes: Rogê e Roberto,
Castejon, Candinho e Carli-
nhos, do Corintians; João Car-
los e Salvador, do S. Paulo;
Ronaldo e Zé Carlos, do Ju-
ventus; Marinho, da Hebraica;
Ronaldo, de São Carlos; Ro-
bertinho, de Campinas e Sergi-
nho, do Palmeiras. Eles são
os favoritos do campeonato bra-
sileiro, que terá inicio na se-
gunda-feira cm São Bernardo.

Foi dia 9: a torcida do Corinthians foi sacudida
pelas novidades do Parque, porque foi nesse dia que
o novo ritmo'começou. Novos métodos de treinamento,
muitos comentários a respeito. O Corinthians, por
ser muito popular, vê tudo que faz assumir grande im-
portancla. Imediatamente se associa uma nova atitude
ao desejo de ganhar o título máximo. Aimoré diz que
seus jogadores estão recebendo um apoio psicológico
muito importante, e que eles não se vêem na obriga-
ção de ganhar nenhum titulo, por isso estão à vontade,
sem carga ou pressão de nenhuma espécie.

No entanto, para a torcida, tudo que se faz é para
ganhar o título, infalivelmente. Na verdade, o que se
tem leito no Corinthians é dar aos jogadores condi-
ções de correrem bem, produzirem mais. Não significa
que o supervisor, o técnico, os médicos e os preparado-
ren fis!cos tenham a fórmula para ganhar o campeo-
nato.

Então, vivendo de emoções, esquecendo a razão, a
torcida corintiana diz que desta vez vai. Se não fór?
Vai a torcida estar preparada para uma derrota ini-
ciai? Suportará um prmeiro tempo sem gols, ou gols
do adversário?

— Não existe data, diz o preparador Aguu-rc, para
que o Corinthians atinja a plenitude de sua forma físi-,
-ca. Ela acontecerá no momento em que os jogadores
souberem dosar as energias, sem eufor;'a física.

Significa dizer que, antes de tudo, o time do Co-
rinthians precisa ter a real consciência cie suas condi-
ções, para saber que se forçando mais no início não so-
frerá conseqüências negativas no fim.

Mas a torcida não ouve as palavras de Aguirre. O
barulho enorme das novidades encobrem outras pala-
vras, e só se ouve "o título! o título!", A famosa "f.iel"

precisa ter paciência. Um campeonato não se define
no inicio. De forma natural q Corinthians deverá atin-
gir o ideal atlético, aquele de saber escolher o ritmo,
para exibi-lo único no jogo Inteiro, sem oscilações.

O time esteve batendo bola pela manhã, e à tarde
deu chutes a gol. Aimoré buscou calibrar a pontaria
dos atacantes. Neste sábado, as cinco da tarde a dele-
gação, a ser escolhida ainda, estará deixando Congo-
nhas, com destino a Alagoinhas, para o jogo de do-
mingò contra o EC Bahia. E' a primeira partida den-
tro do Esquema-71. O Corinthians poderá vencer o
Bahia, mas poderá também acusar algumas dores, nu-
ma espécie de prisão psicológica. Pode ser que a equi-
pe fique presa, jogando pouco, e até perca. E' isso que
a torcida precisa compreender. Como diz Aimoré:

— Corinthians é hoje time base da seleção, com
quatro jogadores convocados. A lógica é esperar su-
cesso, mais luta. Titulo é conseqüência.

Respeitem
esses nomes
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Dois valores do Sporting: Laranjeira e Tome

Os grandes e seus
grandes problemas

$0; #;

m^^TiÊ r^kjrÜra mr-*~y**J&¦Jil%il B£ Smmwr^kv. ^^B H^rl I^f ' ¦' -^M

Com uma boa exibição de íu-
tebol a Portuguesa conseguiu o ti-
tulo de campeão do "Torneio Os-
waldo Teixeira Duarte" ao derro-
tar o Goiânia Esporte Clube por
dois a um, com tentos de Ratinho
e Roberto para a lusa e Alirio para
o time local.

Com essa conquista o Portu-
guesa é o primeiro clube brasileiro
a vencer um titulo em 1971.

Enquanto isso os seus dirigen-
tes aqui em São Paulo ainda esta-
vam esperando os clubes interes-
sados fazerem suas propostas por
Leivinha.

O São Paulo que está csperan-i
do terminar o prazo concedido ao
Palmeiras ainda na próxima sema-
na tentará um contato com dirigen-
tes cio Botafogo, para a compra de
Jair.

Entretanto alheios às negocia-
ções do clube tricolor, o Sporting
de Portugal já se encontra em
nossa Capital, hospedado no Hotel
Normandie.

O time lusitano veio com todos
os seus valores e está decidido a
realizar uma grande exibição con-
tra o São Paulo no dia de funda-
ção do clube.

O tricolor aguardando esta par-
tida não tem poupado seus joga-
dores e mesmo assim Brandão ex-
plica que alguns jogadores não se
encontram bem, caso de Toninho
que não está, fazendo gols.

Os diretores do Palmeiras am-
da se mostram interessados em ad-
quirir o passe de Leivinha e já acel-
tam inclusive uma nova possibili-
dade de contatos com dirigentes
lusos, partindo de uma oferta de
permuta.

— Se a Portuguesa aceitar ai-
guns jogadores como parte do pa-
gamento, nós então não teremos
problemas para adquirir o passe —
dizia um dirigente csmcraldino.

O Palmeiras voltará a insistir
no assunto nos próximos dias, mas
seus dirigentes sabem que necessi-
tam de uma rápida definição pois
assim que expirar o prazo concedi-
do pela lusa para a prioridade, o
São Paulo fará sua oferta c segun-
do comentários ela será baseada
cm muito dinheiro.

O Santos que já desistiu de Lei-
vinha realizando sua terceira apre-
sentaçãó fora do Brasil, empatou no
Panamá por um gol diante do Atlé-
tico Marte.

Picolé foi o marcador EÓritlstà
enquanto que Pclé clava outra de-
monstraçáo de seu grande futebol.
O Santos só não chegou a um ou-
tro resultado porque o goleiro pa-
namense foi a maior figura em
campo.

Agora o Santos fará dois jogos
na. Martinica e depois vai à Guada-
lajara onde é esperado com ansie-
dade pela população local.

y "lomir continua sendo o grande no basquete

Wlamir, Daneii (Iugoslávia) e Paulaskas (URSS)

Wlamir, Hawood, White, Paulaskas e Ivo Dancu.
Este quinteto foi considerado o ideal nas Olímpia-

das de 68 no México. .
Numa outra formação, o brasileiro Bira, atual-

mente na Itália, apareceu ao lado de Belov' (URSS),
Rivas (Panamá), Floborea (Itália) e Moya (México).

E' uma distinção que enobrece o basquete bra-
sileiro.

De certa feita, o basquete paulista sofreu insis-
tentes convites. Era o interesse de clubes de outros
países por nossos atletas. Mosquito e Menon na Itália,
Rosa Branca com o globetrotters, Wlamir e Amaury
em universidades americanas.

Mas o único que não resistiu foi Ubiratan. No
momento êle defende uma agremiação de Veneza.

O basquete paulista principalmente é um celeiro.
Poderia perfeitamente exportar seus valores para ou-
trás plagas. Inclusive tal expediente forçaria e esti—
mularia uma renovação mais constante.

De qualquer forma é sempre uma razão para jus-
tificar a força técnica de um centro cestobolistico.

O retrospecto mostra o Brasil em um plano eleva-
do no conceito internacional. Nas Olimpíadas, nos
Pan-Americanos, nos Mundiais, em sul-americanos
sempre houve a presença do basquete auriverde nos
postos de honra.

Todo o Cruzeiro expulso
O juiz uruguaio Ramon Barreto,

expulsou de campo os 11 jogadores do
Cruzeiro de Belo Horizonte, encerran-
do aos 44 minutos de jogo a partida
da equipe mineira contra o Penarol
em Montevidéu. >

Nessa altura o Penarol vencia por
um a zero, gol de Castronuevo aos 42
minutos. Os 10 jogadores do Cruzeiro
que estavam em campo — Brito já
havia sido expulso — foram recla-
mar dizendo .que o jogador uruguaio
estava impedido.

Barreto achou que a atitude dos
jogadores do Cruzeiro era desrespeito-
sa e expulsou Vanderlei. Depois, man-
dou embora os outros nove jogadores.

Os dirigentes do Penarol disseram
que os jogadores do Cruzeiro se re-
cusaram, a reiniciar o jogo em protes-
to contra a marcação do gol de Cas-
tronuevo, mas Tostão informou que
Barreto tinha simplesmente expulso
todos os jogadores.

Dirigentes das duas equipes che-
garam a conversar com Barreto, ten-
tando convencê-lo a reiniciar a par-
tida. mas sem resultado. Trinta minu-
tos depois da interrupção os 25 mil

torcedores que compareceram ao Este-
dio Centenário, continuavam no
campo.

Era a estréia do Cruzeiro no tor-
neio pela Taça Montevidéu, da qual
participam ainda o Nacional do Uru-
guai. o San Lorenzo dc Almagro, o
Velez Sarsfeld da Argentina c o In-
ternacional da Checoslovaquia.

O primeiro incidente da partida
ocorreu aos 19' minutos, quando Bri-
to fez uma falta ..violenta cm Spencer.
O uruguaio reagiu e o juiz expulsou
os dois. A partida então, continuou
violenta até o Penarol marcar o seu
gol.

Tostão recusou-se a fazer declara-
ções aos jornalistas, confirmando ape-
nas que o juiz tinha expulso todos
os jogadores do time.

As equipes jogaram assim:
CRUZEIRO — Raul, Brito, Aloisio,

Lauro. Piazza, Vanderlei, Roberto.
Zé Carlos. Tostão. Dirceu Lopes, To-
ninho.

PENAROL — Corbo, Gonzalcs, ,
Figucirôa, Matosas, Caetano, Onega
(Castronuevo), Amoroso, Acuna, Spen-
cer, Viera e Petkovich. (
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A Caminho da Glória

ATENÇÃO: DESFILE ADIADO
Aguardem, nova data será fixada

O Setor Promocional Varzeano, e a Comissão
, Organizadora do Supercampeonato "A Caminho da
Glória", comunica que o desfile que deveria ser rea-
lizado no próximo dia 25, foi adiado, para data a
ser brevemente anunciada.

Os motivos que causaram a mudança de data,
se prendem unicamente a inúmeros pedidos de clubes,
que se encontram atrasados nos preparativos.

O Setor Promocional Varzeano e a Comissão
Organizadora do Certame, levou em conta também,

o fato das realizações de diversas sqlenidades, co-
memorativas ao dia de São Paulo, que viriam empa-
nar o brilho de tão gigantesco desfile de atletas ama-
dores. Muitas autoridades vivamente interessadas
em assistir ao desfile, dos clubes amadores, da mes-
ma forma sentir-se-iam impedidas.

O Setor Promociona[ Varzeano pede a todos os
clubes inscritos na promoção esportiva "A Caminho
da Glória", que se comuniquem, urgentemente, com
o nosso plantão permanente, através do telefone

239-5811, ramal 93, das 9 às 21 horas, para novas
instruções.

Enquanto transmitimos este aviso, aos clubes,
voltamos a insistir para que todos continuem com os
preparativos para o grande desfile de maneira que,
na data a ser fixada brevemente, o desfile alcance
o sucesso absoluto.

Setor Promocional Varzeano
Comissão Organizadora do Certame"A Caminho da Glória"

m

MESMO SEM TÉCNICO
O CECY, VAI BEM

A vitoria do G. R. Jardim
Cecy, domingo passado, sôbrc
o São Paulo F.C. da Mata
do Governo, por 4 a 1, dei-
xou toda a diretoria satis-
feita com o rendimento dos
jogadores, porque a vitoria
teve um sabor diferente: no
banco dos reservas, ao invés
do técnico, ocupava o pre-
sidente do Jardim Cecy. Ele
fretou encarregado dos dois
quadros, enquanto o Ume
não arruma outro.

Essa vitoria, provou uma
coisa aos torcedores do Cacy:
o time tem condição de íazer
boa campanha no campeo-
nato instituído pelo "Diário
de São Paulo", "A Caminho
da Gloria", mesmo com a
orientação técnica de seu pre-
sidente.

No domingo, o segundo
quadro do Jardim Cecy não
esteve bem, caiu por 2 i II
frente a categoria do adver-
sario. Mas foram vingados
pelo time principal, que rea-
lizou ótima partida e náo íoi
difícil chegar aos 4 a 1. O
primeiro tempo terminou em-
patado pela contagem mini-
ma. O gol íoi marcado pelo
ponta esquerda Zito, para o
Jardim. Logo no começo do
segundo tempo, Zito. nova-
mente, de maneira espeta-
eular, desempatou a favor do
Jardim Cecy. Alguns minu-
tos depois, íoi a vez de Lalá,
meia esquerda, vencer o ar-
co contrário com um bonito
gol olímpico. Daí até o final
só deu Jardim Cecy, apesar
da resistência do São Paulo
que soube cair de pé. No íin-
zinho, foi Dadal, que marcou,
encerrando a contagem. O
Jardim Cecy venceu com Da-
niel; Nivaldo, Dadaí, Marco-
lino c Israel: Pardal o Maça-
cheira; Panetone, Soares, La-
lá e Zito. Quem quiser jogar
contra o Jardim Cecy, so-
mente aos domingos cm cam-
po do adversário, deve entrar
em entendimentos com o sr.
Valdir Soares, pelo telefone
51-1433.

O RESSACA FOI
MELHOR. NO FIM,
UM EMPATE

O Ressaca Clube, do Ta-
t.uapé, não se intimidou dian-
to do C.R.U. Vila Esperança,
mesmo jogando no campo
deste. E ao final da partidao marcador de 2 a 2 satisfez
ambos os times, apesar do
domínio da rapaziada do Ta-
tuapé. A partida realizada
domingo pela manhã na Vila
Esperança, contou com a pre-sença dc grande número dotorcedores, que vibraram cnm
os quatro gols.

como todos sabem; o Res-
saca Clube será um dos par-ticlpantes no campeonato «A

Caminho da Gloria", e nos
amistosos que vem fazendo
está colhendo bons resulta-
dos, levando em conta que
só atua no campo do adver-
sário.

O atacante Mane. do Res-
saca. marcou ns dois tf.''ls <lo
seu time e consiituiu-ie num
dns inei' fi»? r . canino. O
técnico Marcos, só precisou
fazer uma modificação no ti-
me-base, quer testar os joga-
dores que tem. O bom resul-
tado do Ressaca Clube, foi
conseguido «Unhando com
Marco; Camilo (Sabat), Lui-
sinho, Adolfo e Lourival; ZI-
to e Negrão; Valdemar, Ma-
nó e Miguel.

Clubes, do "Diário de S.
Paulo", até que íoi boa essa
apresentação do Paraizo.
Com o decorrer dos .iogos irá
melhorar mais ainda. O E.
C. Paraizo. Jogou e perdeu
com An toninho; Lopes, Pe-
dio, Roberto e Toninho; Ca-
bral e ítalo; Tila e Flavio;
Carlos Alberto e Júnior.

MICHIGAN CLUBE
PERDEU PARA O ORION

O Michigan, um dos ins-
critos «o campeonato do"Diário de S. Paulo", que irá
apontar a "I Seleçáo Paulista

PLANTÃO PERMANENTE VARZEANO:
TEL: 239-58-11 — RAMAL 93
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O CLÁSSICO FOI
DO ALVINEGRO

Fazia muito tempo que o
Alvinegro do Parque São Lu-
cas não Jogava contra outro
lime poderoso, do bairro: o
Corinthians do Parque Sfio
Lucas. Uma semana antes,
surgiam os comentários dos
torcedores. Uma boa parte
do Corinthians, mas sem du-
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LUSO PAULISTANO NO CAMPO DO SETE — A brilhante equipe do Luso
Paulistano, do bairro da Freguesia do Ó, estará presente no torneio "Fundação
cie São Paulo" promovido pelo Sete dc Setembro. Da esquerda para a direita,
de pé: Toninho, Caca, Romero, Zinho, Luizinho, .Toe e Carlos. Ajachados: Nuna,
Duda, Lola, Elcio e Everaltlo.

0 E. C. PARAIZO
MERECIA OUTRO
RESULTADO

O jogo foi no campo do
Quartel, na rua Abilio Soares,
entre o E.C. Paraizo c o A.A.
Dentistas, sábado á tarde, o
resultado final foi a vitória
do Dentistas, por 2 a 1. Um
resultado que pode ser consi-
derado injusto pelo quo fize-
ram os jogadores do E.C. Pa-
raizo durante o tempo de jõ-
go. O único tento do Paraizo
foi oe Titã. após jogada de
tnrio ataque-, quando o placarestava cm brenco.

Como teste para as dispu-tas do Campeonato inter

de Futebol Varzeano", jogou
domingo no campo do Orion,
da Vila Galvso, perdendo pa-
ra o clube do mesmo nome
pela contagem mínima. Dc-
pois de um primeiro tempo
em branco, com as equipes
jogando plantadas, com pou-
co poderio ofensivo, o segun-
do período foi cheio de Ian-
ces emocionantes. Estava cs-
crito que, quem marcasse o
primeiro gol, fatalmente ga-
nharla. A sorte favoreceu ao
Orion. que aos 28' marcou o
gol da vitória. O Michigan
foi orientado pelo técnico
Saturninho, que pôs essa
eauipe cm campo: João dos
Passos; Rére. Zé Português.
Breda o Cabelo; Salú o Pau-
linho; Cloriomiro, Dailton
Tanaka e Zera.
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Carlos Al-

vida nenhuma que quase a
tohüdadc era do Alvinegro.
que é muito respeitado no
. arque São Lucas. O "pe-
ga" ou o "clássico" da regiáo.
íoi no último domingo, sob a
presença de centenas de tor-
«edòres, que logo depois do
almoço foram ao Centro Edu-
cacional de. Vila Alpina, lo-
cal do jogo, já guardar um
lugar nas arquibancadas.

O Alvinegro também vai
entrar no torneio dos Diários,
por isso estiva tranquiln.
Muito mais que o adversário.
E não podia dar nutro senão

) Alvinegro: venceram por4 a 2. Foram 6 gols muito
aplaudidos nela boa platéia.
O primeiro tempo terminou
com dois gols para c:.(ia la-
dc. Claudiomiro (aos 20') e
Valter (aos 35') foram os ar-
tllhòlros. Depois a partida
pe;;ou fogo. Durante uns 15
minutos ficou equilibrada,
cljpois prevaleceu a catego-
ria do Alvinegro, que conso-
lidou a vitória no fim do
Jogo. Aos 40 minutos. Neno,
desempatou p aos 43* foi a
vez de Bim, decretando a vi-
túrla D-ra o. Alvinegro que.SJsim, caranio. a fama de um
dos melhores do Parque Sáo
Lucas. Alinharam assim:
Nilson; Elias, Miguel (Arau-
jr,), Mário c Mane; Cbudio-
miro, Zinho (Bim), ijosc Car-
Rs), Elidio, Neno c Valter.

NACIONAL Dt
PETRÓLEO COM
NOVAS
AQUISIÇÕES...

O Grêmio Recreativo Na-cional de Petróleo, do bair-ro do Cambuci, por inter-
médio de um dos seus dire-tores, sr. Rodincy Augusto
Perez, comunica aos associa-
dos e simpatizantes,
mais recentes

suas
aquisições;

sáo os seguintes craques: Na-
zario e Pele. ex-jogadores do
DAE; Bebeto, Zula c Gucr-
reiro, do RexrFilmes do Bra-
sil; Vele e Dula, do União
Misto F.C.

SORTEIO PÚBLICO
DA FASE
ELIMINATÓRIA...

A Comissão Organizadora
do supercampeonato várzea-
no "A Caminho da Gloria",
estará marcando, ninda esta
semana, a data e o local, pa-
ra o sorteio publico, da fa-
se eliminatória do certame,
que terá seu inicio no mês de
fevereiro.

ATENÇÃO,
CLUBES...

Solicitamos aos srs. direto-
res das agremiações abaixo
relacionadas, para entrarem
em contato, urgentp. com o
Setor Promocional Varzeano"A Caminho da Gloria" —
•Seção de registros de Atle-
tas — a fim de regulariza-
rem as inscrições de seus jo- .
gndores: Assoc. dos Fune. do
Nacional Clube — Pacaem-
bu. E.C. Metal Jabaquara,
União Paulistano, G.E. La-
nefer, Assoc. Esr>. Cultural
Novo Mundo. Assoc. dos
Func. do Tribunal de Con-
tas do Est. de São Paulo,
G.E. Singer. Ranoso Tnvn-
res, G.R. Caraibas, E.C.
Desnnrto do CKste. Sintns
rio Viln Prudente e G.E. Ti-
radontes.

BOA FRIBURGO, UM
DOS TROFÉU É SEU...

Dizem por ai, que o patro-
cinador de festival sempre
acaba ficando com o trolúu.
Isto devido a vários fatores,
copio campo e torcida.

O Jardim dos Lagos F. C..
realizou um festival no um-
rrio domingo, com as partidas
realizadas e.n «eu campo, em
Vila Pnburgò, disputando
trütí riquíssimos troféus.

A primeira partitlu reuniu
ns equipes do Plastifón F. C.
r Pnnlenó F. C e o troféu fi-
cou com o Plastifón. Na è,c-
Blinda partida cs equipes do
Jardim :los Lagos F. C. o
América da Penha F. C. dis-
putaram palmo a palmo a vi-
lória. que ao final ficou com
o Jardim dos Lagos. E final-
mente pisaram o (Tramado,
as equipes do E. C. Vila Fri-
burgo e Avenidas de São
Bei-nardn F. C. A vitória foi
expressiva do Vila Friburgo.
que dominou coni muita
tranqüilidade k- 90 minutos
cie jogo. Q placar final do
3 :; 1. mostra a superiovida-
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GOLEADA EW ALTO ESTILO — No campo do Veleiros, a equipe do E.C.
Friburgo, esbanjou categoria, vencendo o Avenida F. C. de São Bcriiait
flagrante acimr., Pele, que juntamente com Gil, Chrislio. Paico c ltaminfei
inarani o quinteto infernal do Friburgo.

de técnica da "moçada", di-
rígida pelo Isac Domingues.

A torcida não deixou pormenos, e invadiu o campo
após o apito final do árbitro,
para festejar a vitória do E.
C. Vila Friburgc, que nestas
partidas, vem Jazendo vários
testes, para definir o quadro
que estará disputando o su-
pereampíonato varzeano "A
Caminho da Glória". Isac
Dominguss, vibrou mm os
gols marcados por Christin
(21; Pclé 12) -j Walter (li;
estiveram cm ação. defen-
<lcndo as cores do E. C. Vila
Friburgo ns seguintes era-
ni.es: Zé Carlos, Walter, Vai-
tinho, Nilton, Paico. Marci-
lio. Gil, Pele, Christin, Rami-
nho e Rcqtie.

TORNEIO FUNDAÇÃO
DE S. PAULO — TAÇA"FARIA LIMA"

No dia 25 de janeiro dc
1554, os Jesuítas José de An-
chietn e Manoel da Nobrega
•subiam aos campos de Pira-
tininsa. para catequizarem
os indígenas do planalto,instalando o Colégio de Pi-ratininga. Celebrou-se nês-se dia a primeira missa, e obatismo de alguns indígenas,
sendo o primeiro deles o che-fe Tiblriçá e sua tribo. Ce-lebravn-sc naquela data oaniversário da conversão doapóstolo São Paulo, motivo
pelo qual se deu o nome ávila. Mal sabiam ns Jesuítas
n/je neste dia estacavam o
marco zern de uma históriaoue- se prolongaria através
des séculos e oue levaria onequeno logradouro de SãoPaulo de Piratininga. á

transformar-se na mais im-
portanto 'cidade do Brasil, si-
ttiada também entre as pri-
meiras do mundo. Os cami-
nnos estreitos e tortuosos de-
ram lugar à largas avenidas
as pequenas e frágeis pingue-Ias foram substituídas porimensos e arrojados viadutos.
a vegetação que cobria a su-
perficie do planalto cede:;
lugar a gigantescos arranha-
cés e construções épicas.

São 410 anos que se foram,
e justo é qu< nesta data se
comemore o crande feito rios
Campos de Piratininga, cn-
da qual tributa sua homena-
gem à sua maneira, n o 7 de
Setembro F. C. da Freguesia
do O, associou-se aos paulis-tanos o através da promoçãodo TORNEIO FUNDAÇÃO
DE S. PAULO, rende suahomenagem à toda a nopu-Iação. aos fundadores, aosesportistas, aos abnegadoscolaboradores que deram cle.s-toque a nossa querida SáoPa-Jlo. "A Cidade que maiscresce no ímuulo".

n^?T.(?n,,>ofl0 cl° TORNEIOFUNDAÇÃO DE S. PAULO.caberá o prêmio máximo alaça Faria I.ima"; ao vj.ce-campeáo será ofertaria ;>."Taea José de Anchieta": eao 3.o colocado ficará rirPosse da -Taça Manoel riarlobrega'. a taça Faria Li-ma, mede 1,10 metros cie ai-tura e as subsequentes climi-mie a altura crariativamente,

formando uai
troféus.

As partida- será
das no Estádio i á
bro, à rua da Bala
Freguesia do 0', ee
apontaram os se.*;
contros:

DIA ít - DOMI
ás 9 h, E.C. V1L.V.
MA vs ALVORAW
11130 li. LUSO Pi
NO vs FLAMENGO,
h. UXIDOS DE VIU
vs. A/ DF. OURO
13.30 li, A.A. ANCi
SR. SOBRADOS!
E.C. SÃO BENTO;
TIXENTALF.CS
K.C. CENTENA?-1
GAROTOS F.C.

No (iia ^5, o V.:
seqüência, reuni--'-1
vencedores da elijl
da uo dia -l ca
à partir das 9 ho»
marcaria para as
sensacional finalisP
apontará o ci:"'i;

O "TORNEIO ti)
DE S. PALIO".
grandes compenc«í;
boi amador, reúne
equipes da várzea.?
três. Centena™ 'j
São Bento e Luso»
K. C, eitão W
no supercampeontí
no "A Caminho ci_
bem como o P]'
deste festival, o •
de .Setembro F.C.

AS RENOVAÇÕES DO FUTEBOL
ESTÃO NOS CAMPOS DA VÁRZEA. E NO
DIÁRIOS ASSOCIADOS, AS INDICAREM

Palavra de cientistas amor faz liess at ti
¦i
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Uma noite com Raquel dá vitória?

No Rio dc Janeiro Paulo
Amaral c Yustrich sim têcni-
cos contrários ao amnr. Por
isio concentram suas equipa
nos retiros do clube aní?s rios
Brandes jocos. Nos Estados
Unidos os técnicos do "rug-
by" proíbem que os atletns
estejam com suas esposas
uma semana antes dos pran-
des jogos. Cismam aqui com
o goleiro Ado, porque éle tem
muito cartaz com as meninas
c nenhum clube posta de fa-
zer longas excursões fora
do País por causa rias satula-
des.

O amor dá medo nos lér-
nieos. files julgam que :i mu-
llier é um perigo. No Mexi-
co, na ultima Copa. um jor-
nalista chegou a escrever que
foi uma loira dc biquíni ngar-
radlnho que derrotou a sele-

ção cia Inglaterra
Rimei". A íoi" fl
os craques na P«"?
.-„ r- que lãlf» m
nn josii. in""1 ""
virc-vcKH .

Aíora íurce a m
rlgosissira» rerelaft'
faz bém a» "l^k

pm, técnico estl«r|
tnslii'lia.VÍafa'aK1
Mas é vr-rri-iw: o ,
íilm sim- Wf.í
dizem nctltos em^

n-a =Bel«

macão e Waluita-
o mio «"ÍS

em *

OS «DENTES» ESTÃO EM CAMPO
Veia sábado na Rua Javari

ROBERTINHO"DENTE DE LEITE» '

Americanos.
-Os a''0"'--;

nmor na *tò
sao »|W»,*jg5
noinenais, hf^A
è nuc entre off- j
han mgggí
eoiiivalcnte.»»* a

listai¦S-JSS4
de 50 metr«'

REALIZAÇÃO

r

Dr. Nefson ííl

Rua 7 « A^ lí»J
dar - na;..

13.0 am»'.:. ij.1jji
lior ,5 Ti

81-,
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8&M ir'—' \ VINT
Antônio Guimin

OPALAS, CAMINHÕES,
UTILITÁRIOS-os melhores
planos, as melhores ofertas.

ABERTAS ATÉ 22 "HORAS

IartÍTsu 
NO BRÀS:»v.-«-.«-«-- TANA, 2.3"'/4» • 3-MI

HIPÓDROMO, t.O»

1
publicada no ••Correio da Manha ',

eha ser reproduzida. Ei-la: "Por

socos e pontapés um programa de

Armando Marques foi entrevistado
nalistas baianos, cm Salvador. De

respondendo com firmeza a todas
¦am Armando foi perdendo a cal-"•'vaiiçar 

furioso, para um dos en-

io contido, pelos demais jornalis-
a'feita a Armando Marques íoi a

,K noticl- -talu

Rio, e vale a P

jò termino11 em
'(ji 

1"e ° imz

* WW*:.
*s Q"c lhc a/

ío a ps""'- aU'

líies, se-náo, ent'primeira 
pei'g"n

: 
„p,aCar" publica uma entrevista sua, na qual

£,1 se fosse mulher, gostai* de ser a Leila

, ir^la é mentirosa - respondeu Armando. Na
*b 

rlví mente muito. Tenta ser o "Pasquim".

iconsegtu-.'' .
.fo gostaria ou não de seriaria- Diniz?

iviinhs í muito bôa praça - respondeu Armando

' 
1. mie voce lava a camisa com sal grosso?

li o fiiesse, minha camisa desbotaria."

2
L tempo esquentou, mesmo, quando um dos en-

, to pôs eni questão a masculinidade de Ar-

&?¦ còn a mesmo decisão eom que expulsa

Í 
S-, 

m levantou-se e quase agrediu o jor-

3
iíMAIS è«tão publicando, hoje, edital de convo-

i la Conselho Deliberativo do S. C. Corintians
kotut 26 à.s 21 horas, no Parque Sao

IiHkí^ ^ ,-'w s*Hh^9 mm '¦..-' Jes? i&9 i^B

GIULIANO DELFINO FACCHINA

,. ptra o ç roximo dia

"' :v#.',.''/--V- í

CIDADE
TUPINAMBÁ
Bairro dos
Pimentas

«br-iida Concórdia. Unidades residenciais, com

lw 2.100.00 dc entrada. Tem rede de luz, água,

\{®. sarjetas etc. Maiores informações pelos te-

i;Wl e 32-7546.

m ENTRE ERMELINO MATÀRAZZO E DELFINO FAC-
CHINA, HA' UMA DIFERENÇA COMO DAQUI AOS

MONTES URAIS. QUE FICA NA COZINHA DA UNIÃO
SOVIÉTICA. E' AQUELA VELHA DISTANCIA, ENTRE
DOIS CARROS: O ROLLS-ROYCE E O GORDINI...

5
m O RESPONSÁVEL pela canção "Jesus Cristo" não é

só aquele DÉBIL MENTAL de que falamos ontem. Há

um outro, também PARANÓICO: ERASMO CARLOS.
Esses dois "caras'' deviam Ir para o xadrez.., ,

m OS HERDEIROS do ZE' ARIGO' estão se multipllcan-
do Já existe um. cm Minas, c outros cm perspectiva,

em São Paulo. Mas, o ZE' ARIGO' tem um fiscal muito eíi-

ciente, aqui. na terra. O nosso colcguinha Moacir Jorge...

7
m OSVALDO MOURAO CARBONARA volta à coluna:

"Guzman, grato pela atenção que você dispensou, ao

meu último bilhete. Volto a reiterar o meu apoio aos DD.

Conselheiros da S. E. Palmeiras para que nao se esqueçam

do nome impoluto do dr. Mario Romeu de Luca para a pre-
sidência do nossD glorioso e insuperável "Palestrao.. So-

licito por cutro lado, a fineza de fazer uma retificação. Nao

sou gerente do Banco do Brasil e, a bem da verdade, nunca

me candidatei a fisse car3o. Exerço minhas funções, em ca-

ráter efetivo, de subchefe de secção."

8
m CARBONARA fala com entusiasmo de Mario Romeu de

Lucca- "O nome do dr. Mario foi lembrado, inicial-

mente, pelo ilustre conselheiro Orlando Fcrri que procura,
no Interesse dfl coletlvldcde palmeirense, aglutinar todos os

conselheiros em torno de um nome respeitado e, que tem

livre transito em todas a.i áreas políticas do clube...

9
• CARBONARA sugere: "Com Mario Romeu de Lucca,

para a presidência do clube, e o ilustre e conceituado

conselheiro ERMELINO MATÀRAZZO para o Conselho De-

liberativo, órgão soberano do clube, os palmeirenses pode-
rão dormiv tranqüilos, porque o nosso clube ganhara, em

pouco tempo, corpo dc gigante..."

10
m OSVALDO MOURAO CARBONARA aborda um ponto

importante: "Guzman. é preciso completar a constru-

ção das arouibancadas do "Jardim Suspenso" que, corno se

encontra, mais parece uma "Catedral Esportiva' ... Os es-

portes amadores também necessitam e merecem apoio, alem

de uma .**aior assistência aos ASSOCIADOS, para que a

campanha dos 100 mil sócios, venha a ser uma realidade.

11
m CARBONARA conclui: "Guzman, informo-o de que

tive a oportunidade de ouvir os seguintes conselheiros:
José Cyrillo, Mario Frugiuelli, Antônio e Nicóla Galucci,

Dino Ricco Paulo Schezari. Atílio Ponzio, Osvaldo Pelegri-

no, Vinícin Fanu^chi c posso adiantar-lhe, cm principio, que
todos aceitam com simpatia e até entusiasmo, o nome de Ma-

rio Romeu de Lucca. Só êle poderá unificar a grande fa-

milia palmeirense."
12

m ENQUANTO estiver dividida, falando língua diferente
e partindo para a agressão moral, a oposição do Corin-

tians não terá NENHUMA OPORTUNIDADE nas próximas
eleições...

13
O A BRUXA ANDA SOLTA no futebol de São Paulo: o

maior criminalista do Brasil, o "espanhol" Valdir Tron-

coso Perez sentiu-se mal, na tarde de ontem, sendo enca-

minhado ao Pronto Socorro Santo Branca, na avenida 9 de

Julho. Valdir é corintiano. João Apugliese, ex-diretor do

clube do Parque São Jorge, continua internado no Hospital

Santa Helena, enquanto o general Adalberto Mendes, herói

do velho ""Palestra Itália", encontra-se na Santa Casa, bas-

lan te doente.

14
m QUEM VIVER, verá... Léo e Nenê, dois garotos do

Santos F. C. estarão na Alemanha, cm 74, defendendo
o escrete do Brasil...

15
• JOÃO BULUNFAS, o inocente, passou pela minha me-

sa, e sorrindo, disse: - "Guzman, por que o sr. Del-

fino Facchina não quer deixar a presidência do Palmei-

ras, hein?..."

16
W* POR FALAR em Facchina, éle ainda não se decidiu e

só no dia 1 de fevereiro, na convenção que será reali-

zada no "Palácio do Tênis.", a gente irá ficar sabendo quem
ciará as certas, no Parque Antártica, nos dois próximos
anos...

17
m ESTE LEMBRETE, vale a pena repetir: Vicente Ma-

theus c Humberto D'Abronzo, que são homens econò-

micamente independentes, não estão ligados a nenhum dos

grupos do oposição do Corintians...

I lã f O n->nf!a«sín.-."río^^l^^Hyiy

além da.imagínaçao
Rua Domingos d» Morai». 716 - tels. (PBX) - 7M216/
7l4tl3/7l-43S0/7t-4124/7I-4313/7t-4O14/7l-421O
atindimo* todos o* dist »t« 22 h - sibados • dominga» M18 b.
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O deputado federal CANTÍDIO SAMPAIO, que apa-
rece na íoto, ao lado do colunista, será o líder do pre-

sidente Mediei, na próxima legislatura.

18
0» O CORONEL CANTÍDIO SAMPAIO, deputado federal,

será o líder co presidente Mediei na próxima leglslatur

ra a se instalar no próximo mês de fevereiro. Cantidio foi

um dos deputadoj mais votados no último pleito.'19

m* NA COLUNA DE AMANHA, darei o pronunciamento
do sr. Jarbas Tupinambá de Oliveira, que foi vereador,

durante 18 anos, sendo, inclusive, presidente da Câmara, e

que vai revelar alguns aspectos importantes sobre o homem

Wadih Helu, que êle classifica de íntegro e honrado.

20
m EM COMPANHIA do meu amigo Ulisses Vieira da

Portuguesa, fui conhecer, na tarde de ontem, a Cidade

TuDinambp", c eu sai de lá impressionado com o espirito

desbravador do jovem Áureo Tupinambá ae Oliveira, que é

filho do dr. Jarbas Tupinambá. Amanha eu conto.

1 ^k^Lw^j&^f^AA^^

**-ownz.j_\
TaDIQPORTtolLMOIQnluia

6 fxs, de onda. Em diversas
« atraentes cores.
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OPERAÇÃO CALI
S^h

so existe uma consciência esportiva no Brasil. Exls-
esforço dc poucos, que se sacrificam", afirmou o su-
ndenlt dc Esportes, Amadores da CBD, professor
Santos.

fereceu entretanto que n Pai.s, desde a última Copa
M. vive um clima de euforia com o esporte, ardor
tòá ser canalizado paru a pratica do esporte amador,

io Incentivo cios brasileiros aos alétas que irão re-
ir nosso País nos Jogos Panamericanos em Cali, na

"Gpéracãp 
Cali', lançada pelos Diái-ios Associados

objetivo dc motivar o torcedor brasileiro para o es-
W atletas que irão a Cali disput1"' to Jorros Pana-

' - j*J " li r' mmmWJi W*^*

mericanos, è de grande importância para a divulgação dos
trabalhos que já vêm sendo realizados ressaltando o pro-
íessor Walter Santos, que ela trará aos atletas o estimulo
necessário para que se dediquem aos preparativos com
maior entusiasmo.

"Trata-se disse o professor, da primeira campanha íei-
ta ao Pais visando o apoio ao esporte amador, inclusive com
a participação de personalidades e dirigentes nacionais,
abrindo perspectivas para a formação dc uma infra-estrutu-
ra necessária ao desenvolvimento do esporte amador .

DIFICULDADES
O atleta brasileiro enfrenta uma série de dificuldades

para a prática de seu esporte, a começar pela inexistência
dc uma infra-estrutura que o ampare. Nao ha campos ou
nrreas de atletismo, não existem ginásios, o atleta nao c
amparado pela legislação que não lhe permite ausentar-se
do trabalho para treinos.

O principal problema que o atleta enfrenta é o da dis-
ponibllidade. Para manter a sua forma, ou mesmo para
alcançar uma forma fisica necessária para as disputas das
competições, êle è obrigado a treinar diariamente. Ao mes-
motempo existe a necessidade de trabalhar para a susten-
tacácTcomo conciliar as duas necessidades? Em caso de
choque, quem perde sao os treinos. f

Em sua grande maioria os atletas brasileirosjSó estão
podendo dedicar-se aos treinos durante o inicio da noite
Na época de competições, todos enfrentam problemas para
conseguir dispensas de serviços, sem as quais mo podem
viajar.

Atualmente algumas empresas privadas, segundo in-
formou o professor Walter Santos, vem permitindo a au-
sencia de seus empregados para treinamentos. E a cons-
ciência nacional que começa a ser criada e que, para de,
receberá grande impulso com a "Operação Cali .

Outro problema citado pelo professor Walter Santos,
rofere-se à especialização do atleta. Como no Pais ainda
não existe uma massa de praticantes dos esportes amado-
rés a maioria dos bons atletas c sacrificada pelos seus clu-
bes, que os colocam para disputar várias provas diferentes,

contraria o principio da especialização, seguido

;??y'Mi***' .*.•'' A';>

Lacy quer o Flamengo
Lacy Gomes Guimarães, conhecido em

toda Minas Gerais, no Brasil e agora tam-
bém em muitos e muitos países como Laçy.
é uma das mais autênticas reservas do fu-
tebol nacional para incontáveis Copas do
Mundo. Tem 22 anos apenas, e tem classe
de craque de verdade .ídolo da Imensa e
sempre vibrante torcida do Atlético, Lacy
não esconde, porém, que mesmo sendo
atleticano de coração, sonha em po-
der jogar no Rio, com a camisa de um
clube carioca, o Flamengo, por exemplo

Mas no Flamengo, ainda por exem-

pio, eslá agora o Iustrich...
-Seu-' iustrich para mim — responde

logo Lacy — foi o melhor técnico ate hoje.
Não digo isso porque fiquei titular duran-
te muito tempo com êle e tive boa proje-
ção neste período. E' difjyil acreditar, mas
o grande motivo é que eu me entendi com
iustrich. em todo o tempo que éle foi tec-

nico do Atlético. Devo ser a única pessoa
no mundo que tem o mesmo gênio do técni-
co, embora não tenha o fisico dele para ser
agressivo. Sou como êle. O Iustrich gosta
que as coisas sejam bem feitas, sem desobe,
diência. Eu também sou assim: procuro la-
zer tudo direito para não haver problema

O iustrich dá o máximo para o jogador,
r/as quer receber dele a mesma coisa. Por
isso eu sempre me dei bem. Podem pergun-
tar a qualquer jogador do Atlético se ele

precisou levantar a voz comigo, chamando a
atenção O iustrich mandava a gente se
apresentar ás tantas horas e eu nunca che-
guei atrasado. Se cie queria que eu íizes-
se uma determinada coisa dentro do cam-
po eu procurava cumprir tudo, mesmo sain-
do prejudicado. O Iustrich gosta muito de
mim por causa disso. As vezes ele me ajuda-
va a resolver problemas fora do futebol,
dando conselhos

11-tocoo,

igpp^

são muitas as chances do Brasil

SP0RT CLUB
'•«HTHJANS PAULISTA

São Paulo. 20 dc janeiro de 1971
!"» Conselheiro:

•j-raios do Art, vs

' Senh.
>:ténri

S Social' item II, letra "B". do nosso

w9 do rw iu ' ronv°cado para a Reunião Extra-
»(i*relta Deliberativo, a realizar-se no pró-

*S*1 tir"-,' i,co2vocaçSo a pedido do presidente da
isària do A

"a 26 rin"1,5-6"10 ",:m)l-'rallvo. a reanzar-sc no pro-
Woe-ta-oTm , mès' às 20'30 noraS' em Primeira"• E1>i ni>«a d las em segunda e última convo-
ft "l ateu 5a (le EsP°rtes. situada à rua São"Mdccendq a setniinte
'-Leit 0RDK51 r>0 DIA

inWior-IiiSCUSs50 ° aDrovafã° da Ata da Reunião

-'~Uitura do Expediente:
^Wçáo do sr.'-n». presidente da Diretoria;

membL tnP«ro de membros vitalícios e de
^libcraii,,^ los ouadrienalmentc, do Conselho
Estatuto SoCla?S d0s ArtS- 48'° c 49,° d°

"" Vária*.

S? *» nobwtCfí. dc„C01lt*r com o honroso compareci-e L°nselheiro. subscrevo-me.' 
Atenciosamente0RT CLUB CORINTinANS PAULISTA

Pr^i, José d* Castro Bigi
J^d^te do Conselho Deliberativo

ISSO contrariei v piu^-h-*' w" •—ív"^ _,. „
pc'a maioria dos paises europeus. Na Fraiv-a, Alemanii
e .mesmo nos Estados Unidos, citou o professor, quando
o atleta se destaca cm determinado tipo de prova, ele
disputa e treina somente aquela prova, concentrando todo o
seu treinamento e esforço somente para um objetivo, o que
produz melhores resultados.

UNIVERSITÁRIOS
O desenvolvimento da pratica dos esportes amadores

no meio estudantil, principalmente no meio universitário,
é o único caminho viável para que o Pais atinja os índices
necessários a boas apresentações nos certames internado-
nais, notadamente nas Olimpíadas.

O professor Walter Santos defendeu a idéia da ins-
talacão de praças dc atletismo em todas as universidaoes
brasileiras. Explicando que muitas das dii culdades vivi-
da* pelorgranues nomes do atletismo brasileiro poderão ser

vencidas com a difusão no meio universitário da prattea
dos esportes amaderes.

CALI >
Para os VI Jogos Panamericanos que serão realizados

cm julho c agosto deste ano cm Cali, a representara» bra-
Xira lá esti sendo preparada desde o ano passado. Cali

possibilitará uma avaliação da capacidade brasileira para
a Olimpiada de 1972, cm Munique.

A representação brasileira deverá ser séria concorrer;-

te em vá§s*Snodàlidádes de esporte amador, entre as quais
a natação, atletismo, waterpolo e remo.

tSe, ~ê iVmifàdeptos notais, além da equipe bra-

süélra'ser bicampeâ invicta no Continente.

CONCENTRAÇÃO
A exemplo do que ocorreu com o futebol quando dos

nr«-D^ati"vósPpara a disputa do campeonato mundial a

CBD está estlidando a possibilidade dt, concentrar o, atle-

tas brasileiros antes da partida para Can.

o despcidicio dc energias.
Segundo o professor Walter Santos, o Brasil e serio

concoffl 
-ar«PJ-I Jogos Panamericanos, em Cali. 
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DN Quinic-feira, 21 de janeiro de 1971 — 2.° caderno^_ 

TURFE
NOSSOS PALPITES

Hipodromo de São Vicente — Hoje à noite

BEM BIG TIO LIN (141 Lcuksor
LITERATA MARMOTA (4G) Galplattcr
BELLE BLONDE GAY HORSE (13) Nicky
ARAMAYO SANTORO (25) Adonio
QUOTIDIANO GARBOSO '24) Escudo Negro
POSEIDON PRUDENTE (14) Sorto
RESPIRO FARGO (24) Maehan

POSEIDON — Em grande forma e com superior
rendimento na pista cor de prata, o cavalo do
"São Bernardo" é um dos nomes de realce no

GP Francisco Eduardo de Paula Machado,
de hoje à noite em São Vicente.

O REI DA MILHA
L' certo, "barbada" no eTürò, que Irão colocar mil o

um impecilhos. todos élcs müiíó ponderáveis para os prin-
cipais responsáveis, mas necessário se torna dar outra mo-
tivação às corridas dc cavalos, principalmente no tocante
ao setor estritamente esportivo, que tem inqucsionaveis
reflexos em tantos' outros, inclusive nas apostas, sempre
imprescindíveis. O esporte c uma eterna luta do sor contra
o temi» e o espaço. Para merecer êsse nome ter de ser,
ou pelo menos tentar ser, unia superação continua dc
desempenhos, contra o adversário, contra o tempo, contra
o espaço, como conseqüência de que advirá o aperfeiçoa-
mento da raça.

DA NECESSIDADE DE POR E8M CONFRONTO LLC-
CARNO. QUARTIER LATIN E OUTROS MILHEIROS.

Quando na praça os gigantes avultam impondo-se aos
demais pelo vigor dos músculos, ligeireza das pernas, re-
sistència, fibra c caráter, dominando o tempo e o espaço
pelo ritmo irresistível e gracioso do sua braçada possan-
te, ó indispensável pó-los em confronto para eleger o cam-
peão.

O ano findo, entre outros vários valores, apresentou
dois expoentes: o tordilho Luccarno e o castanho Quar-
tier Latin.

O bizarro filho de Forte Napoleon demonstrou na
Gávea qualidades que já não seriam dc suspeitar num des-
cendente tardio daquele emérito descendente dc Tourbil-
lon. Por.duas vezes, sem ser empenhado a fundo, levou
a melhor na eterna luta do cavalo contra o tempo. De
scu lado, o filho de Faublas. um castanho de brio, nao
apenas se impôs ao respeito do fariseu alienígena por mais
de uma vez. como o fêz dentro de uma marca de tempo
formidável, deixando patente que se o adversário era bom,
o nacional era melhor.

Aquele que teve oportunidade de observar com olho
clinico estas duas formidáveis máquinas de energia e ve-
iocidade, velocidade superior a 60 quilômetros por hora
na milha, e atentou bem para o comportamento deles,
"à priori" e "á posteriori" do magno feito, pode ilidir que
a.s condições físicas de um e outro mantiveram-se norma-
Iissima. O tônus muscular desses exemplares que honram
a raça conservou-se intato, o sistema nervoso e, perfeito
estado de equilíbrio, o devido de oxigênio não foi além
do normal para as condições do meio ambiente, e o teor
do sudação, apesar de estar-se na Guanabara já em plena
citação calmosa, não foi exagerado.

CRONOS E EOLO AFRONTADOS

Pode-se dizer, em suma, que tanto Cronos como Eôlo
foram afrontados por esses dois caboclos sem que para
isso tivessem eles de nem se empenhar a fundo.

Impõe-se agora uma medição de forças entre esses
dois craques e outros "valientes que haja" por ai. Com
certeza os titulares do primeiro haras nacional e do sim-
patlco do São Bernardo não privarão o público o antigo
esporte dos reis desse espetáculo épico. Que se regular-
monte seria de provas especiais com suficiente conteúdo
é necessário. O Jockey C.Vb Brasileiro e o Jockey Club
do São Paulo, a que não estará por certo alheia a Asso-
ciação de Criadores, saberão por certo tomar a Iniciativa
no assunto e. não perderão este cmr.ejo de proporcionar
ao turfe nacional um cotejo de expoentes que poderá
sem dúvida marcar época nos anais do turfe. O público
osportivamente apostndor será motivação impar,

O REI DA MIMIA

Os DIÁRIOS objetivando sempre amparar c coope-

rar com o esporte nos prados de turfe e retira-lo da ro-

Una em que vem se desenvolvendo ultimamente* nao
"o 

node dc!w de meter sua colher de pau nisto, e A

guisando colaboração «junta, desde já subsídios para re-

guiar esse sensacional prelio.
Série de três provas na milha, sendo uma Guana-

bara uma em São Paulo e outra no oreiao de• Sao VI-

cSte.toterS.tada. de 30 dias, 
/u/mea-se 

a tadmo de

São Vicente nisto pois as sociedades mais poderosas têm

por obrigação amparar as mais Modesta^uando regWas;

por administração obreira como o vem sendo a da praia.

outros concorrentes, talvez com um máximo de

seis. selecionados na Gávea e aqui, poderão correr nas

três provas.
_ peso Os dois principais protagonistas com mes-

mo neso e os demais dentro do critério vigente Handi-

cap de 2 quilos por vitória na série e de um quilo pela se-

gunda colocação.
O tempo de cada animal será aferido individual-

mente.
_ Será declarado Rei da-Milha o animal que nas três

provas apresentar menor média de tempo ou estabelecer

novo recorde na distância.
_ Prêmio da ordem mínima de vinte mil cruzeiros

an vencedor menos 30^ por igual que reverterá em bç-

neficio do Rei da Milha So houve quebra de recorde

será o "tut" reforçado adequadamente.

Aos profissionais a bonificação relativa ao Rei da

Milha será paga em dobro.
Os proprietários dos animais candidatos ao titulo

assumirão o compromisso solene de apresentá-los nas

três provas, salvo por motivo de ordem médica-veterinâ-
ria Se pôr este motivo, ou outro á critério, qualquer
animal tiver de ser retirado, êle poderá ser substituído

por outro de igual força. Nada impede que o animal

ausente retome seu lugar no prova subsequente.

Na primeira prova a baliza será decidida por sor-

teio e nas deimtfs cias serão distribuídas na ordem in-

versa da chegado. Os jóqueis, salvo motivo de força

maior, serão sempre os mesmos.

MOTIVAÇÃO PARA O APOSTADOR

Para efeito de apostas sugerimos novas modalidades
capazfB de motivar o apostador e provocar sensação.

Nessas provas a retirada da sociedade que a patro-
chia não irá além de 207». O rateio entre as sociedades

se fará pelo total do movimento da serie tríplice.

Além das modalidades normais de apostas deverá

ser cogitado:
Jogo simples e duplo para a série de três.
Jogo especifico para o Rei da Milha.
Apostas cm trio.
Apostas em acumulada tríplice por pontos na base

dc 3, 2, 1 com o mínimo de 15 pontos.
O saldo das apostas sem vencedor reverterá em

favor da associação do profissionais.

SAO VICENTE: DOIS GPs
NA PRIMEIRA JORNADA DE GALA

Hoje ú noite será realizada a primeira
das duas grandiosas jornadas da semana
irais importante do Jockey Clube dc São Vi-
cente, Um programa de sete páreos numero-
sos c que apresenta dois grandes prêmios se-
rá desenvolvido. O começo está marcado pa-
ra as l!)!i3C. c o hipodromo deverá receber
público recorde. íisse recorde, por certo, se-
rá batido amanhã, na noite do GP São Vi-
cente.

As duas provas principais dc hoje são o
Grande Prêmio Ministro Cirnc Lima c o
Grande Prcmio Francisco Eduardo dc Paula
Machado, presidente do Jockey Clube Bra-
sileiro. São duas homenagens que a entida-
de vicentlna presta a dois homens que dc-
ram ao turfe condições para continuar — ou
recomeçar — a sua fase ascensional, Um, o
ministro Cirnc Lima, promulgando a nova
lei do turfe e evidenciando conhecimento da
real situação de nossos Jockcys Clubes. Ou-
tro — o sr. Francisco Eduardo de Paula Ma-
chado — administrando o Jockey Clube Bra-
sileiro dentro de princípios criteriosos c
dando ao Haras São José e Expcdictus invc-
jável posição no cenário da criação de pu-
ros-sanguc nacionais.

E aqui está uma análise, um a um, dos
páreos dc boje na "pista prateada":

l.o PAREÔ — 1.000 METROS — Muitos dos concorren-
tos possuem condições de vitória, pois o páreo é equilibrado.
Destaque para Bem Big, Gogó, Louksor, Tio Lin e Grau Blau.
São cinco forças aparentemente do mesmo peso. Indicamos o
ligeiro Bem Big para a ponta e dupla 14 com Tio Lin (me-
lhor na turma).

2o PÁREO — 1.200 METROS — Prova para polrancas
de 1rés anos que ainda não conseguiram vitória. Literata
volta depois de pequeno descanso e pode perfeitamente ser
a primeira no disco final. O jóquei Roberto Diniz leva
muita fé na corrida. Galpliatter é forte adversária, eis que
a maioria das outras não parece reunir muita chance. Mar-
mota derrubou o jóquei na última quando tinha a vitória
assegurada. Embora tenham entrado novas competidoras
no páreo ela prossegue candidata de primeira linha. Fica-
mos com a fórmula Literata — Marmota — Galplatter.

3.o PAREÔ — 1.300 METROS — A manhosa Belle Blon-
dc ó melhor do que a turma, mas tem contra si o falo de
partir com atraso. Se largar junto será a primeira no disco.
Gay Horse fracassou em Campinas, mas os seus responsa-
veis contam com a vitória na raia vicentina. Está aí uma
dupla que pode prevalecer e pagar alto. Diferenças de nosso
duo: Escaler, Nicky c Johny Yuma. Especialmente Nicky,
que retorna en-. "ponto de bala".

4.o PARiEO — 1.200 METROS — Aramayo correu bem
cm Cidade Jardim e surge como um forte pretendente à vi-
tória. Está bem na carreira e larga em boa balisa. Para
vencer, ele terá qui derrotar Adonio, Carvêozinho, Roxo,
Santoro e Tietê. Isto porque os outros estão em piores con-
dições. Ficamos com a fórmula Aramayo e Santoro, dupla
25. Mas todos os citados podem surpreender.

õ.o PÁREO — l.fiOO METROS — E' o GP Ministro Cirne
Lima. Os mais credenciados são Quotidiano, Garboso c Es-
cudo Negro. Quotidiano dá-se bem na pista vicentina e na
distância de 1.800 metros. Escudo Negro tem exercícios no-
laveis e seu treinador, Eduardo Gosik, conta com a vitória.

OS OITO PÁREOS DE AMANHÃ
NA REUNIÃO DO GP SÃO VICENTE

1.0 PAItEO
1.100 m - ãs 18h00 . CrS 1.800,00

57-3
57 1(1
57 13
57 7
57 5
57 8
58 12
57 4
57 9
57 1
57 11
57 6
57 2

1—1 Handel, J. P. Santos .
2 Detigue, U. Lima . .

2—3 Noroeste, P. Gomes .' 4 Eleito, J. S. Pereira .
3—3 Wclser, G. Cairos . .

i 6 Romance, L. C. Hoccla
4—7 Brlan, A. Prado . . ." Orphan, B. Ollv. . .

5—8 Cap. Dilema, J. L. S." Ubrlaco, A. Cavale. .
6—9 Cat Bailou, P. F. Silva" Fav. do Rei, E. Faria

10 Espim, B. Carneiro . .
2.0 PAREÔ

1,000 ni . ás 181U0 - CrS 2.000.00
1—1 Piririco, E. Faria . .
2—2 Radiado, P. F. Silva .
3—3 Iperoiquc, J. Borja . .

4 Canlsse, O. Nobre . .
4—5 Kanchu, F. S. Machado

6 Clurin, J. Paullelo . .
5—7 Asedlador, A. Cavale." Adelante, M. Olguin .
8— 8 Ziga, B, Carneiro . ." Zorrlna, S. Iodice . .

5G 6
56 9
56 7
54 5
56 8
54 1
56 2
54 3
54 10
54 4

1.200 m
3.0 PAUEO
às 11)1120 - CrS 2.000,00

1—1 Arone, U. Bueno ... 56 9
i 2 D. Rodolpho, R. Diniz 56 5
2—3 El Muchacho, J. L. S. 56 13

4 Inquérito, B. Carneiro 56 7
3—5 Maraze, S. Iodice . 56 11

6 Mlercolcs, E. Faria . 56 4
4—7 Pidge, 3. Aliaga ... 56 12

8 Prelúdio. J. Borja . 56 6
5—9 Znglen, J. G. Silva . 56 8

10 Tamago, G. Caires . 56 2
6-U Upamorotl, J. M. Am. 56 10

12 Chasscur. O. Nobre . 56 1
" Balbek.^S^ Pereira . 56 3

4.0 PAREÔ ,~T~
1.100 m - ás 2KiOO - CrS 1.800,00

54; 1-
54 2
57 14
57 11
56 5

1—1
2

2—3
4

3—5
6

4-7

5-8

Agravante, J, Paullelo
Bibito, S. Pereira . .
Anapu, L. Slerra . .
ltabagua, E. Faria . .
Xenarcos. S. P. Dias .
Nicety, H. Casslano .
Lynx, S. Iodice . . .
Pinturicchlo, B. Cam.
Nllox, J. G. Silva . .
Ollde, J. Borja . . .
Qulmanga, J. L, Silva

52 4
57 7
57 9
57 8
57 II
55 13

6-10 Nixon, P. F. Silva . , 54 10" Lacaio, A. Cavalcanti 57 12
11 U. Dacclo, A. Bolino . 55 6

5.0 PAREÔ
1.200 m - s 20hl5 - CrS 5.000,00

G. P. 3. ADHEMAR DE ALMEIDA
PRADO

60 9"
54 5
56 7
54 11
58 4
56 8
55 2
57 12
56 1
53 10
55 B
55 3

1—1 Jocoso, L. Rigoni . .
2 Aganai, J. P. Martins

2—3 Assustado. O. Nobre .
Loto, J. G. Silva . . .

3—5 Olks, J. Borja ....
6 Parllament, A. Bolino

4—7 Suazilandia, J. Alves .
Sauvage, J. M. Am. .

5—9 Zolco, A. Cassante . .
10 Quilance. W. Mazzala

6-11 A. da Formosa, P. F. S." Rabaul, R. Machado .

6.0 PAREÔ
2.400 111 . ás 211)30 - CrS 15.000,00

G, P. S. VICENTE

1—1 Pacau, D. Garcia . . 60 4
2—2 D. Cachola, A. L. S. 4 60 5
3—3 Maclgllo, C. Dutra . . 60 9
4—4 Llght Romu, J. Pedro 60 6

5 Olho Vivo, J. P. Silva 58 1

5—6Negroni, nao corre . . 60 8
7 Daraçau. A. Masso . .60 3

6—8 Pelito, J. Aliaga ... 55 2
9 Trevisan. J. Fagundes 60 7

1.O0II 111
7.0 PAREÔ
ás 22I1I5 - Cr$ 1,800,00

1—1 Epigralo, O. Nobre . 57
2—2 Flauto, S. Iodice ... 57
3-3 Nldro, A. Cassante . . 511
4—t Umainan, R, Diniz . . 55

5 Aguapehy, L. Slerra . 53'5—6 Xilofono, J. L. Silva 56
7 Rosalia, G. Santos . . 51

6-8 Hardan, P. F. Silva . . 52" Sanafflo. U. Bueno . . 55

1.500
8.0 PAREÔ

à.-1 231.00 - Cr$ 1.100,00
1—1
2—2
3—3

4
4-5

5-7
8

8-9

Dean Son, S. Iodice .
Kartoum. J. Borja . .
Nemul, O, Nobre . .
Delmo, E. Faria . .
Noltib\ S. P. Dias
Rivelino, E. P. Passos
Wo Knovs, A. Artin .
Taarup, D. Oliveira .
Cabo Martin. J. L. S.
Chantagista, N. Per. .'

58 10

56 8
55 6
58 3

66 2

Garboso, por sua vez, está em franca evolução. Haja vis a
o.s dois recentes desempenhes cm Cidade Jardim, quando
escoltou Jercrè cm turmas reformadas. Para a ponta, Quo-
tidiano.

6.0 PÁREO — 1.800 METROS — E' o G. P. Francisco
Eduardo de Paula Machado. E' uma carreira das mais equi-
libradas, onde muitos dos inscritos possuem chance positiva
de vitória. Prudente volta a competir em prova acessível e
foi preparado com carinho para ganhar; Dilúvio ó forfe;
.links parece estar fora de forma e fora de turma; Mindienne
é outro forfé; Nylon é um dos fracos do lote; Poseidon cn-
gole raia em São Vicente, deverá ser o favorito e tem muita
chance do chegar no primeiro lugar; Delantero é outro es-
pecialista naquela raia, mas está em páreo reforçado; Sau-
vage é um azar excelente, pois correu bem em São Paulo
e pode ganhar de ponta a ponta (é ligeiro e duro); Renovado
é uma inscrição ousada, neste páreo; Sorto — Sanaffio for-
mam um duo de alta chance. Ambos contam com possibili-
dades. De tudo isso sobra este trio, que sugerimos: Poseidon
— Prudente — Sorto. ^_

7.0 PÁREO — 1.100 METROS — O último fracasso de
Respiro não deve ser levado em conta. O tordilho, filho de
Nailer, é superior á turma c deve vencer, Como é último
páreo ainda vai pagar pule alta. Para a dupla indicamos
Fargo. Os bons azares são Chiquino, Lumvc e Maehan.

O PROGRAMA
1,0 PAREÔ

1.00O m - às 19.130 - CrS 1.400,00

l—l" Bem BIÈ.rJ. S. Per. . 58 4
• 2 Gogó, W. Mazzala Jr. 58 10

2—3 NapoleSo, A. Bolino . 58 11
4 Jordal, O. Nobre ... 58 7

3—5 Nico, E. Faria .... 58 6
6 Louksor, S. Iodice . . 58 8

4—7 Tio Lin. G. Ant. F.o . 58 *
8 Tundlnha, S. P. Dias . 56 3

5—9 Grau Blau, A. Cassante 58 9
" Colosso. J. E. Almeida 58 1

6-10 Best ot Tou, B. Oliv. 58 5" Jmberbc, A. Prado . . 58 2~~~ 2.0 
PAREÔ

1.200 in - ãs 20IUO - Cr$ 2.000,00
1—1 Beira Rio, jT^PaüÍ7TT56 

~ 
fl"

2 Charme. S. Iodice . . 56 11
2—3 Jassa, A. Cavalcanti . 56 6

4 ínfima, J. Barbosa . . 58 7
3—5 Jacque Bell, E. Faria 56 2

6 Lady Divina, J. Sa . . 56 10
4—7 Literata, R. Diniz . . 56 3

8 Nicolete, P. F. Silva . 56 12
5—9 Galplatter, L. Slerra . 56 5" Sorclere, A. Cassante 56 4
6-10 Marmota, O. Nobre . 56 3

lt Ubermut, A. Prado . 58 1

1.300 m
3.0 PAREÔ

às 201.50 - Cr? 1.100,00
1—1 B. Blonde, P. Gomes

2 Farad, P. F. Silva .
2—3 Escaler. B. Carneiro

4 Souviens Tol, H. Cas.
3—5 Gay Horse. O. Nobre

fi Muratcx. J. E. Alm.
4—7 Nicky, B. Oliveira .

8 T. Severln, A. Cass.
5—9 Coche, S. Pereira ." B. Jack. E. Faria . .
6-10 J. Yuma, S. P. Silva" Monstro, J. C. Ávila

56 *
54 2
58 6
58 fl
56 10
57 5
58 3
57 4
57 11
58 8
57 1
57 7

4.o PAREÔ
1.200 ,,m'- às 211130 - CrS 1.400,00,
1—1 Adonio, A. Cassante 

~. 
56 3

2—2 Aramayo, J. Aliaga . 52 10
3—3 Carvaozlnho, J. C. Av. 58 1

4 Naukrldgo, O. Nobre . 56 7
4—3 Roxo, S. Iodice ... 58 5

6 Infinito, E, Amorim . 54 9
5—7 Santoro, P. Gomes . 57 2

8 Poderoso, E. Faria . . 55 4
6-9 Tletò, B. Oliveira . . 58 8

10 Farame, J. S. Pereira 55 6

5.0 PAREÔ
G.P. CIRNE LIMA

1.600 in - às 22hl0 - CrS 6.000,00
1—1 Ê. Negro, L. A. Per. . 56 8
2—2 Garboso, A. Masso . . 55 1
3—3 Parliament, A. Bolino 56 3
4-4 Quotidiano, J. M. Am. 55 6
5—5 Inconfidente, P. F. S. 53 4

6 Adarve, A. Altran . . 52 7
6—7 Slflage. N. Pereira . . 53 2

8 City Boy. A. Cassante 50 5

6.0 PAREÔ
.800 m - às 2SJi50 - Cr$ 5.000,00

G.P. FRANCISCO EDUARDO
DE PAULO MACHADO

1—1 Prudente, A. Masso . 60 1
2—2 Dilúvio, C. Taborda . 56 3

3 Jlnks, K. Nakagami . 54 7
3—4 Mindienne, L. A. Per. 58 11

5 Nylon, J. Borja ... 56 8
4—6 Poseidon, S. Iodice . . 57 2

7 Delantero, E. Amorim 54 5
5—8 Sauvage, O. Nobre . . 57 6

9 Renovado, J. P. Silva 51 9
8-10 Sorto, J. Aliaga ... 54 4

7.0 PAREÔ
JJj0_m - às 23h30 - Cr$ 1.
1-1 Chiquino, P. Frsilva

2 Alu, J. SA
2—3 Lumuc, E. Faria . . .
2-4 Fargo. J. L. Silva . ." Fhamdam, U. Lima .
3—5 Maehan, O. Nobre . .

6 Aruja. S. P. Dias . ." Dr. Gustavo. U. Bald.
4—7 Respiro. A. Prado . .

8 Espanador. J. Paullelo" Fort Prince. P. Gomes
5—9 Clocheman, S. Iodice• " Dumnkopf, W Maz. .

10 Gostoso, Jl Barbosa .6-11 Squalo, M. Bueno ." Irresistível, B. Carn. .12 Mago, H. Casslano . .

100,00

58 
~4"

57 11
58 5
50 13
57 17
58 16
58 14
58 7
53 15
57 2
56 fl
58 10
57 12
55 1
57 3
55 8
57 6

Resultados de ontem
no hipodromo da Boa Vi

l.o PAREÔ - 1.800 M

l.o Allan (1). L'. A. Pereira
2.0 Jundiai (4), A. Barroso
Vencedor: 0,29 - Dupla (14)

0.20 - Placês: (1) 0,14, Mi
0,14. - Tempo: 1'59" e 3,10.

2.0 PAREÔ - 1.300 M
l.o Pana (3, R. Diniz
2.0 Fiel Pintora (1), a.

Barroso
Vencedor: 1,20 - Dupla (13)

1,64 - Placès: (3) 0,67, (1)
0,23. - Tempo: 1'23"8/10.

3.0 PAREÔ - 1.200 M
l.o Mister Ingá (5), W. Ma-

zala
2.0 Quadranlal <G), A, Al-

tran
Vencedor: 0.20 - Dupla (56)

0,60 - Placês: (5) 0,16. (6)
0.14. - Tempo: 1'16" e 5'10. -
Não correu: Irreverência (2),

, r4« 
PARE0 .,.,,

Martins r'M 
%

„ 
2° C3-a deBarroso
Vc«cedofon i"¦25 - Placès-;,^

019 n- 
"¦ (ji I

Nao correram- mJ«asma,, ,;, 
'' %

,5-o PARÈo.ttt
lo E|irico 11, 7>2-0 VerceH '!

„ Vencedor: o ia 1

, 
b" PARE0 . ,J

2;° Sol«ie (5) .

0111 ™ fcu"\u, -Tempo: 
115.*

ta5- Cr$ 165.87000*

DICO FOI
DEPOIS DA

«rmECHAfi
urrai

Nas declarações registradas n„ Livro tli ove algumas importantes. Como aquela il» 1 -fi
dõrso de Dico: "Fui fechado 50 metros ailf' i"»
por essa razão que o cavalo não rendeu na.li ,das as declarações rofomitrs ás corridas 'm *últirr.i.

SÁBADO

l.o PAREÔ

TRÊS REUNIÕES DIURNAS EM CIDADE JARDIM

W. Mazalla Jr. (lmprevh
to) declarou que ao ser dada a partida seu
pilotado estava mal pisado, atrasando-se RMachado (Tutti Pazzi) declarou que seu'ni
lotado negou-se a fazer a curva. R Diniz
(He's Laughing) declarou que seu pilotadose perdeu na partida, atrasando-se,

3.0 PÁREO — J. Fagundes (Dico) dc-
clarou quo 50 metros após a partida íoi Ie.chado por Saboteur (A. Cassante), sendo
obrigado a suspender seu pilotado, E. Sam.
jíaio (Letreiro) declarou que nos 1.000 me-
tros íoi apertado por competidores quo (o-
ram levados para dentro por Saboteur (A
Cassantc), sendo obrigado a suspender seu
pilotado, A. Barroso (Pigano) declarou que150 metros após a partida [oi levado paradentro por Saboteur (A. Cassante), tendo
em conseqüência apertado Letreiro (E, Sam-
paio) e suspendido seu pilotado.

4.0 PÁREO — .1. Aliaga (Verjada) dc-
clarou que em toda a reta sua pilotada pro-curou correr para fora, contra seus esforços.

6.0 PÁREO — M. Tibério (treinador do
Ealdon) declarou que seu pensionista tra-
balhou 1.9.01 em 2mlls e aprontou 1.000 em
lm05s; mas não conüirmou em corrida esses
bons exercícios, não sabendo a que atribuir
o seu fracasso. A. Barroso (Ealdon) conflr-
mou. as declarações do treinador. J. P. Mar.
tins (Quaribu) declarou quo seu pilotado ter-
minou o percurso sentido.

7.0 PÁREO — J. C. Ávila (Entonado)
declarou que em todo o percurso seu pilo-
tado veio negando-se a correr e procurando
desgarrar, sendo obrigado a destribar, W. G,
Tosta (treinador de Butch) declarou que seu
pensionista trabalhou 1.200 em ImlT.- s
aprontou 800 em 49,5/10s, mas nâo confir-
mou em corrida esses bons exercícios, não
sabendo a que atribuir o scu fracasso. J. P.
Martins (Butch) confirmou as declarações
do treinador.

DOMINGO

l.o PÁREO — G. Antônio F.o 'Ultima-
to) declarou que nos 1.000 metros foi aper-
tado por Mar Red (J. G. Costa). E, Gonçal-
vos (Hedeleso) declarou quo na curva seu
pilotado correu para fora, contra seus es-
forços.

4.0 PÁREO — J. M. Amorim (EI Sc-
*illano) declarou que em toda a reta seu
pilotado procurou correr para fora, contra
«eus esforços.

5.0 PÁREO — J. P. Martins (Normal!-
do) declarou que nos 200 metros finais íoi
apertado por Pacau (D. Garcia), sendo obri-
gado a suspender seu pilotado.

6.0 PÁREO — J. G. Silva (Efeméride)
declarou que ao ser dada a partida sua pi-
lotada empinou, atrasando-se. E. M, Bueno
(Trenéa) declarou que nos 150 metros (i-
nais perdeu o chicote.

7.0 PÁREO — J. Fagundes Olariia)
declarou que no inicio da curva foi aper-
tado por Expandable (A, Cassante), sendo
«brigado a suspender sua pilotada.

SEGUNDA-FEIRA

2.0 PÁREO — L. Quintanillia (Xelo) de-
clarou que seu pilotado tropeçou na partida
e logo após foi apertado por Chico Gaiola
(J. G. Costa), sendo obrigado a suspende-
lo e que em toda a reta final procurou cor-
rer para fora, provavelmente por ter estra-
nhado as luzes. E. Amorim (Xá da Quer-
sia) declarou que nos 200 metros virou o
lellm.

3.o PÁREO — G. Amorim (Evenvav)
declarou que seu pilotado tropeçou na par-
tida, atrasando-se e por êsse motivo nao od-
teve melhor colocação. . .

4.o PÁREO — L. C. Silva (Perugine)
declarou que seu pilotado negou-se a fazer
a curva e virou o selim. ,

6.0 PÁREO — A. Masso (Minita' decla-
rou que sua pilotada tropeçou na partida,
quase caindo. J. Aliaga (Jaciana) declarou
que nos 200 metros Unais foi prejudicado
por Minita (A. Masso), que correu para aeu-
tro, sendo obrigado a suspender sua pilota-
da. J. Fagundes (Labiana) declarou ave
em todo o percurso sua pilotada veio ,IW"
Kando-se a correr, por receber areia na caia.
O. Nobre (Alô Doçura) declarou que em
toda a reta sua pilotada procurou abrir, con-
tra seus esforços. ,

7.0 PÁREO — J. Fernandes CBarreaUJ
declarou que nos 20o metros finais foi pW""
sado por Aganai (D. Garcia) e Xaco »
Sampaio), sendo obrigado a suspender sei

pilotado. , „.
8.0 PÁREO — G. Antônio F.o IWJ,

rência) declarou que nos 300 metros tinau
sua pilotada procurou correr para fora, c° "

tra seus esforços.

SÁBADO

•11 h
I.O PaVREO

Dlst. 1.400 m

Jj-1 Ana Carir.a
2—2 Nenroa ...
3-^-3 Umalá c...
4r-4 Glon 

. " Nagal ....

14,no h
2.0 PAKEO

Dlst. 1.300 111

1—1 Anatovan 
í—2 Cerrito do Ouro
3—3 Jererê 
4—4 Monte Bcnlto•6f-5 Quartano - . " Oucban 

.15 il
3.o PAREÔ

Dlst. 1.600 m

;i—1 Dócii 
,2—2 Escora 
3—3 Flower Palace
4—1 lena 
5—S Saprlsti 
C—fi Tikana ,• " Tltaya 

11,10 h

1—1 Anelita

Areia

r.3 5
55 2
54 :i
59 1
57 4

Ar. var.

56

Ateia

53 7
53 4
53 2
53 1
53 fi
53 3

4.0 PAREÔ
Dlst. 1.200 m - Ar var.

56 3

2—2 Cir.tlla ..
3—3 Iren6a
4—4 Quineln
5—5 Red Tulip
fi—6 Titania
T—7 Xíilmiis

5fi
5(1
5fi
56
5fi
56

5.0 PAREÔ
IG h - Dist. 1.200 m . Ar. var.

1—1 Arrlvala
2—2 Britlsh Girl
3-3 Ettdra . ...
4-4 HIrIi Life .
5—5 li-avéco r '-lile Reine

nidosa

.16,30 ll

I—1 EUmovitch
2—2 Halcyone
3-3 Headllne
4—4 Infanta
5-5 Noel 
fl—C Que Fala
7—7 V-üIJali
8-8 Mrillrv ..

D Urundi

7.0 PAItEO
17 h - DiM. 1.10(1 m

1—1 Garbanzo
2—2 Guanito

SC
56
56
56
56
.16
Sfi

ij> PAREÔ
Disl. 1.400 m Areia

55 fi
56 3
56 S
55 2
no 5
59 1
56
54
54

Areia

57 t
57 4

3—3 Jâeápi 
4—4 Mil G.iineus
5—5 Soullinmpton
fi—C Xaco 
7—7 Buffalo ....

8 Equodur
8—9 MonfcUegro

10 Naghon ....

17,30 h
S.o PAREÔ

DM. 1.300 m

1—1 Clierie Socp 
2—2 Dama Rio Verde
3—3 llaure 
4—4 Mascarada 
5—5 Pardon-Me 
fi—6 Revicema 
7—7 Astuta 

8 Dynaslie 
8—9 Cadiraça 

10 Dose 

IS h
n.o PAREÔ

Dist. 1.300 m

1—1 Aúht Anne
2—2 Doroléln ....
3—3 llelcn Rougc
4—4 Jutal 
.'—5 Oedi 
('—6 Xlxorra 
7—7 Bfahmachorya

8 Quliumba

57 2
57 6
57 7
57 3

57 0
57 5
57 lll
57 8

Ar, var.

52 lll
56 11
56 4
56 1
56 2
5C 'íl
56 5
56 G
56 3
56 7

Ar. var.

57
57
57

fi
3
7

57 I
57 n
57 10
57 a
57 5

8—9 Empírica  57 2
10 Idade Média  57 1

DOMINGO

As 15.C0 h
1.0 PAItEO
Dist. 1.200 m Al. var

1—1 Alexeia 57
2—2 Myrtcs 57
3—3 Peola 57
4—1 Queen Paradise .. 57
5—5 Quino.-! ........ 57

2.0 PAREÔ
As 15.30 h - Dlst. 1.400 m - Areia

1—1 Bovolinc .. ..
2—2 Dortile
3—3 Junker
4—4 Prendador .. .
S—5 El Sevillano ." Mister- Dilema

53 6
58 5
53 1
58 3
38 2

r.o páreo
As 16.00 li - Disl. 1.200 111 - Ar.var.

1—1 iminente  56 I
2—2 Kiosquc  56 .1
Z—3 Morfeu  50 õ
4 -4 Pitero  50 i
5—5 Romano  56 2
6—6 Rovcrcto  56 6

4.0 PAREÔ
As 16,30 ll - Dist. 1.200 m -

1-1 Odílio
2—2 Major Dias
3—3 Pisani
4—4 Violonville
5—5 llú" Moatcnegrense
6—6 Disparate" Gold Jet" Intérprete 

5.0 PAItEO
•\' 17.00 h - Disl. 1.400 m

I—I ilon A vare
2—2 Duveen
2—3 Cacho Gris
4—4 Palace Júnior .. ..
5—5 Stlmulus
C—6 Vielilo
7—7 Brancalcono .. ..

8 r-lnóquio
8—9 Falrbidou

'0 Parangolé

Al
6.0 PAKEO

í,30 li - Dist, I.HOOni

1-1 Dolú
2-2 Iludido ....
3—3 Montparnòfse
5—3 Sumos .. ..
6—6 Tailor ., ..

Ar.var.

60 9
57 7
59 2
52 li
54 5
54 4
60 K
50 3
31 1

- Areia

56 5
56 10
56 4
56 1
56 »
56 8
56 1
56 9
56 7
56 3

Ar.var.

56 3
56 4
56 7
56 n
50 2

7—7 Zulüzlhho .
S—8 Dart Super

9 Imprevisto .

56 3
56 5
56 6

7.0 PAKEO
A 18,00 ll . Disl. l.COOm - Ar.var.

1—1 Arco e Flexa
2-2 Ilardtop ....
3—3 Moscon .. ..
4—4 Padrinho .. ;
5-5 Tio Lin ....
6—6 Turuna .. ..
7—7 Vinco ,. ..

55
58
58
58
52 7
55 2
53 5

NOTURNA

1,0 PAREÔ - As 15 HORAS
Distancia 1.600 m areia

1—1 Alcyonito
2-2 Elliot Ness
3—3 Languedoc
4—4 Little One
5—5 Paesano

 57 3
57 5
57 2
 57 4

57 I
2o PAKEO - AS 15.30 HORAS

Distancia 1.600 m areia

Mar1-1 Beira
2-2 Bljin" ....
•j -3 Cara Linda
4—4 Lilicea

57 2
57 1
57 4
57 3

5—5 Ncija
G—G Tuplsa

3.o PAREÔ — AS 16 HORAS
Distancia l.sim m areia

1—1 Dedalos 50.1
2-2 Plato 56 I
3-3 XÜmbI 56 6
4—4 Zart 56 5
5-5 Zilione  5G 2
6—G Zorron  5fi -1

i 7-7 Goody Ca*'
| 

' 
\ pr|„cesa M»jri

i 8-9 BI Campe» ••¦'
¦• Larga 

mmZt&*f&
ITIlM DUI. >"lJ^'

l.o PAKEO - AS lli,:ill HORAS
Distancia I.mo m areia

1—1 Aituliaiia 
2—2 Babitong.i
3—3 Eleonorc Rlgby
4—1 Lagrande 
5—5 Sarcástica
6—6 Ugnata 
7-7 Tarifa " Toninha 

57 ¦'
57 7
57 6
57 4
57 1
57 8

o PAItEO - AS 17 HORAS
Distancia 2.00(1 m ar. \:ir.

l-l Cibelln
2—2 Juturna
?—3 Kasta
4—I laisclottc
5—5 Quelalá
6—6 Rage ..

.. lil 3

.. (M 10

.. 60 4

.. 60 S

.. 60 1

.. 60 5

'Cl 
Easl W'i,,d ".*¦

Lu Han «'¦<¦ ¦-;
r!_:i Lot« 
•l-l LiMWrru„"';
5 .-, Oura W ¦"

6-c xav-on _¦¦¦;;
7_7 Silvei s-3 

s-s ni-e B?y -; ¦
0 Xln-Lo • " y

7.o rAB» -V

Dlslaod* _J2><

,_l Ahfflfo
.. _2 Ore""0
•" 5 porteno'4_4 

Teigoso
5-3 Xá ''•' 

„.
6-6 II Cíit, ' ¦

7. Coara*» .
7_S Cadir »* 

„,
ü k~a ••:'. ',.

q«c

S-10 ChW !
I

*m

A*-A^»-j*. ¦*-.+-» ¦'
.,, . - ¦ £ _
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Jair,
o sucesso

»
MIDEM

«S, França:< in ,\ apresentação de Jair Rodri-
-,Fm!m cnctáculo ligado an Mercado Internado-

i"01'0, %,-úri (MIDEM) foi um dos pontos ai-
iDlstot"-1- 

' .,...-.. ,i„ (nílnc ns nhspn-adores
0|)iiuião tle todos os obsen-adores.

',,„, noiu-os cantores chamados pelo publico
¦"' lircs ius .lo mundo da musica de todas a»

go por empresa™ ra,1ppnr iU)S anlausos.

pv, segundo
uni 1

«porempre»1"'" 
»r "£[ccet 

aos aplausos.
do mundo - P-11-' .

i»i*« faziam questão dc frisar o sorriso per-
cbiCrVi!! Iiiimor ilos sele ritmistas que acompanha-
I",»"1"!" apresentação. Todos acharam, po-
^Krla feito ainda mais sucesso so tivesse apre-
tJ r - estrutura rítmica mais simples do que
sinibas.

l „ mals aplaudido foi "I Wanl To <ío BaoU IoSãS^1 im,itu succeso "Isabcl" e
'..iiiiiir 

Jair. a atriz da televisão canadense Linda
,PKilè ele viajou de avião pela primeira vez.

!jUnlaí:sc om Cannes.

SUCESSO
L= cantores foram clia-
«Ia assistência ao pai-

receber mais aplau-
ir o barítono cigano
ilenllnBáglaenko e o
«compositor trances
jrenet, Os observa-', 

que a homena-
írenet, que se apre-
l0p depois ck> Jair,

1 sentimental, !»1S r,s
Ed'cs locais enchiam
parte :1a pl>!tt-'la-

È empresas brasilei-
icipam do Mtden des-
_ o Grupo Artcquirn,
ms Copacabana e os
iVais yitide. PH-
de, porta-voz dos bra-

disse que estava
satisfeito'! com o in-

cos editores norte-
iws c europeus pelas
i que trouxe.

|e afirmou que tinha
ijas de fazer muitas
durante a sua estada
ma, principalmente
fes de Jorge Bni c
Ked.
Hes gostam de nosso
iode samba. Tenho
ado com muitos edi-
fases è italianos.

musica que os atrai
("Pena Verde", dis-

: horle-anicricar.o
itens, que vai apre-

í ta outro "show",
Éjerallstãs que quer
ttBss.il em bieve.

(trotor, disse, quero
ta disco só de músi-
ÍSlelras, Estou eiitii-
ileomo material que
ipositores brasileiros
«revendo".

BPl^r—a! bT^ W\ ^b
m 4*Ü1 W^sifl mVL&z M

B-lPI ÍPb! Iy'> fl Kr "^^^i
L«m i'_i I JHk^—HIWs. WÊ£y*9^mmWrri? ^1mmxj^jmtm mmAeLWmm mm» i-._vmisft--'7^-—i _^_y r _/ ^^^^h

mm mmmwmwrM _t_BB^' : ^a»'% ^*°^«__ V

_E R_i_Mi *>4' _¦ «¦ (P^ _m«_3

Carnaval no
aniversário da Cidade

Jair Rodrigues, junto cem o barítono russo Valentin Baglaenko e Charles Tre-
net, foi chamado, pela platéia, para o bis.

S entregou os prêmios
RIO (Meridional) - foi

realizada na sala Cecilia
Meireles, a solenidade de
entrega dos troféus "Gol-
finho de Ouro" e "Estacio
de Sá'", conferidos pelo
Museu da Imagem e do
Som às personalidades que
mais se destacaram, no ano
de 1970, nos seguintes se-
tores: literatura, teatro,
artes plásticas, cinema,
musica erudita, musica
popular e esporte.

O "Golfinho de Ouro"
dc literatura ficou com
Marques Rebelo, enquanto
o "Estacio de Sá" foi con-
ferido a Carlos Ribeiro,
foram os premiados, obe-

No teatro, Fernanda Mon-
tenegro e Vicente Barreto,
decida a mesma ordem.
Alfredo Volpi e Roberto
Burle Max, foram os pre-
miados com os troféus da-
dos às artes plásticas. A
David Neves e Cosme Al-
ves foram dados os relati-
vos a cinema. Em musi-
ca erudita, foram agracia-
dos Carlos Nobre e Aires
de Andrade. Na musica
popular, o "Golfinho de
Ouro" coube ao composi-
tor Miguel Gustavo e o"Estacio dc Sá" a Victor
Civita.

No Esporte, por sua
atuação na Copa do Mun-

do, bem como pela a]u-
da ao desporto brasileiro,
o "Golfinho de Ouro" con-
be ao goleiro Felix, da
nossa seleção c o "Estacio
de Sá" conferido ao presi-
dente da Republica, gene-
ral Garrastazu Mediei.

A entrega dos troféus
foi procedida pelos srs. Le-
vy Neves, secretario de
Turismo da Guanabara e
pelo sr. Austregesilo de
Athaydc, presidente da
Academia Brasileira de
Letras.

As solenidades e a apre-
sentação foram comanda-
das por Blota Júnior.

QUADRINHO BRASILEIRO
NO MUSEU DE ARTE

Charles Trenet foi muito homena-
geado e aplaudido — sentimental-
mente, dizem — no show do MIDEM

O Museu de Arte dc São Paulo
"Assis Chateaubriand" vai iniciar suas
atividades em 1971 com a realização do
"Mês do Quadrinho Brasileiro". Pro-
gramado para o período de 2 a 28 de
fevereiro, a mostra será composta, cx-
clusivamente, de originais de artistas
nacionais.

O "Mês do Quadrinho Brasileiro"
faz parto dc uma programação aberta
pelo Museu de Arte, em novembro do
ano passado, com a Exposição Inter-
nacional da História em Quadrinho,
que se .destacou como das mais im-
portantes no calendário artístico de
São Paulo, cm 1970, tendo sido pres-
tigiada pela presença dos maiores

criadores de "comies" do mundo intei-
ro. A programação prosseguiu com a
publicação de um livro inteiramente
dedicado ao aparecimento e evolução
das histórias em quadrinhos, contex-
tos e ilustrações assinados por famo-
sos especialistas no assunto.

INAUGURAÇÃO
A inauguração do "Mês do Quadri-

nho Brasileiro" está marcada para o
dia 2 de fevereiro, às 18 horas, com
a presença de desenhistas e argumen-
tistas participantes da mostra. A expo-
sição estará franqueada ao público até
o fim de fevereiro, de 3.a-feira a do-
mingo, das 14 às 18 horas.

Como parte das ceri-
inònias de inauguração
oficial cia Via Elevada
"Presidente Arthur da
Costa e Silva", no pró-
ximo dia 24, diversas
escolas de samba esta-
rão se apresentando ao
publico. A partir das 9
horas daquele dia, a Es-
cola de Samba "Impe-
rio do Cambucí" esta-
ia sôbrc a pista eleva-
ria junto à Praça Roose-
velt: a Escola de Sampa
'Imperador do Ipiran-
ga", estará na altura do
largo do Arouche; a
Escola "Acadêmicos do
Tatuapé" estará na ai-
tura et? Alameda Glete;
a Escola de Samba
"Príncipe Negro", esta-
rá na altura da Praça
Marechal Deodoro e a
Escola de Samba "Uni-
dos do Peruche" estará
no final da Via Eleva-
da, no largo Padre Pé-
ricles.

Um programa espe-
ciai, elaborado pela
Prefeitura de São Pau-
lo, em colaboração com
a Secretaria Municipal
de Turismo, estipula
também que, no dia 25,
segunda-feira próxima,
haverá um desfilo e
duas apresentações de
Escolas de Samba em
nossa cidade, como par-
te dos festejos comemo-
rativos dos 417 anos de
fundação de São Paulo.

Naquele dia, às 18.30
horas, na praça Roose-
velt, estarão se apresen-
tando a Escola de Sam-
ba "Morro da Casa Ver-
de" e "Acadêmicos do
Ipiranga". Às 19,00 ho-
ras, as Escolas de Sam-
ba "Garotos da Cháca-
ra Santo Antônio"._"Campos Elísios', "Nenê
de Vila Ede", "Bloco dos
Cnbeçõ-cs" e "Lavapés"
participarão de desfi-
le que se realizará na
avenida . Paulista, ini-
ciando-se na esquina da
avenida Brigadeiro Luiz
Antônio e terminando
em frente ao edifício da
A Gazeta. Ainda no dia
25, às 20 horas, o Par-
que Anhembi será pai-
co para uma apresenta-
ção especial do "Cordão
Camisa Verde e Bran-
co" e das Escolas de
Samba "Nenê de Vila
Matilde" e "Estrela Bri-
lhante".

A Federação das Es-
colas de Samba, que co-
laborou com a Prefeitu-
ra e a Secretaria Muni-
cipal de Turismo na or-
ganizaçâo desses pro-
gramas, vem solicitando
das entidades convoca-
das a mais estrita obser-
vação dos horários, "es-

pecialmente no caso da
inauguiação da Via
Elevada "Presidente Ar-
thur da Costa e Silva",
domingo, dia 24.

BAILES

Diversos bailes se rea-
lizarão no Teatro Muni-
cipal. pelo "Carnaval da
Vitória". O dia 12 dc
fevereiro foi escolhido
para a realização do Bai-
lc de Gala do Municipal,
que terá Concurso de
Fantasias Inéditas com
prêmios para fantasias
individuais e grupos. Se-
rá abrilhantado pela Or-
questra de Osmar Mila-
ni e o Conjunto Folcló-
rico Batucagê. Os preços
serão os seguintes: in-
gresso individual, CrS
130,00; mesa (4, 6 e 8
lugares) CrS 200,00 por
pessoa, dando direito ao
ingresso e ceia; frisas
(4 lugares) CrS 750,00,
incluindo ingressos e
ceia.

No dia 20, será reali-
zado o Grande Baile Po-
pular do Municipal, com
inicio marcado para às
23 horas. O ingresso no
Teatro Municipal custa-
rá CrS 80,00; as mesas
de 4 lugares CrS 400,00;
as de 6 lugares CrS
600,00 e as de 8 lugares
CrS 800,00, dando evi-
dentemente, direito ao
ingresso dos ocupantes.
Para esse Grande Bai-
le Popular, o traje po-
derá ser esportivo ou
fantasia.

No dia 21 de fevereiro,
haverá o Baile Infantil
do Municipal, com início
marcado para às 15 ho-
ras. Será realizado um
Concurso de Fantasias
de Luxo e, para inseri-
ções, os interessados po-
dem procurar a Secreta-
ria de Turismo do Mu-
nicipio, Viaduto Jacarci,
100, 12.o andar.

Os preços do Baile In-
fantil do'Teatro Munici-
pai, serão os seguintes:
ingressos individuais CrS
5,00; mesas de 4 lugares
CrS 25,00; mesas de 6
lugares Cr- 40,00 e me-
sas de 8 lugares CrS
50,00.

Os ingressos e reser-
vas de mesas podem ser
feitos na Secretaria de
Turismo e Fomento da
Prefeitura de São Paulo;
no Posto de Informações
Turísticas da praça Roo-
sevelt e na bilheteria, do
Teatro Municipal.

As fantasias premia-
das nos Concursos do
Baile de Gala receberão
da Secretaria de Turis-
mo e Fomento do Muni-
cipio um total de CrS
45.000,00.

As melhores fantasias
inscritas no Concurso do
Baile Infantil do Muni-
cipal, serão premiadas
com um total de Cr- . .
7.600,00.

Bares - Boites - Restaurantes
ABRIL EM PORTUGAL
BCA CAIO PRADO, <J - FONE! 250-5160. "Bhows"
Mitos com ILUA DE CASTRO. MANUEL TAVEI-S». TRIO MANUEL MARQUES. RANCHO FOL-CL0R1CO LUSITANO. Na tela: "Aspectos do Por-tajil, (Fechado nos domingos), Llnlia completa do
produtos ANTARCTICA.

1
' 0rinfc, "shoT", pista de dançar, nr

condicionado. Aos sábados, FEIJOADA
COM "SHOW", Atrações: BEN1TO Dl

PAULA, ÍTALO NASCIMENTO, ROBERTO
BRAGA e o Regional do Nolslnho o Carioca.
AV. ANGÉLICA. 2.113 - FONE: 250-1285.

£0*:

<fa0tüwaxw
RUA CUBATAO, 119 - 1-0NE: 28B-C621.
Diariamente 5 Mlnt-Show, a partir das 21
horns. Direção Artística: .16 Martin. Para
dançar: 2 conjuntos: "Rota 70" c "Conjunto
Dl Mônaco". Hoje: SHOW com CHICO
BUARQUE DE HOLLANDA, CONJUNTO
"M P.B.-T, . MANUEL DA CONCEIÇÃO.

TERRACINHA

TELECOTECO
Hua Santo Antônio, 1.015

Delclte-so ouvindo a musica de NOEU ROSA o a atuade
CHICO BUARQUE DE HOLANDA o outros Brandes auto
populares, diariamente nas^voze!u de!;JOBaiNHO. .AOADEMI-
COS da PAULICEIA". "TELECO-TRIO", ANTÔNIO CARLOS,
ZEZE' MOTTA, DIONE FONTANA e no vlolSo AÍRTON.

BOULEVARD
RESTAURANTE - AMERICAN BAR
E TERRAÇO
Cozinha internacional. Aos sábados
a melhor FEIJOADA de S. Priulo.
No Inr, vnúslca com "HIO-3" e
"BOSSA-JAUZ". Estacionamento
próprio. Ar condicionado. Praça
Rooscvelt (co ladu d:v igreja da
Consolação) — Tel.: 25G--3459.

¦IC(D ?n'ílP'S;'": C0M «ESAS AO AU LIVRE. -
li". niíiL w:i['A>'- 10" - 2.0 ANDAR - LOJAS 35
ClIUaíSS1* "STNoPOLE. ESPECIALIDADE: FRANGO" «'no í AS NOITES, DAS 20 HORAS EM DIANTE,

,1. REPERTÓRIO DE MUSICAS POPULARESINTERPRETADAS POR GILDO SOUZA.

.CARLOS LOMBARDI
p-ra bím^"Jí-.^rtlclw da tangea, convida voefi e os pimis
:!» ||,'..'"'™<» o -PALÁCIO DO TANOO", onde tsto.**¦"" ¦',„; i "r™ com ™ típica. Além de tanuns, outros"nacionais sio localizados. - RUA DONA ANANF.RY. OKI - CAMBUCI.

Churrascaria Dom Pedrito
'l-ADl^r0 í ?,¦"£»*. NO RODÍZIO 12 IIPOS DE
í ls*l POt PtoS?. DK CARNE: MASSAS EM GERAL.
H OWBWVd ÍJ A'-»'LO PLAY-GROUND J.ANTAIIKSSIlS - R -ór-íí0 CONJUNTO, AMPLO SALÃO DE

„J0MAR- m - TELEFONE: 51-4003.(BOM RETIRO).

O BECO
rt Bela Cintra, 308 - Fones: 250-4526 o 250-5143. Fjpctaciilnrfa"min 

shows" de ABELARDO FIGUEIREDO, conr. MIRIAN
ZAMPACh! ANA MARIA BOEIRO, ^y™ Rc«. Ollvl. Fnblo,
Arnaldo o OAGUINHO. Para dançar: Conjunto "Som Beco . e
"Trio 306". Cantores: Djalma Dias, Ellcn Blnnco, « Marta»
Marques.

SAUDOSA MALOCA
^ DE SW* 

BAIU° DE TATD1- M
& «Woe: co?t»Das. ôs K0,TES com demônios rjA¦ % MAUROrffií.1 ,UA0Y DE ALMEIDA, TONY,«iír 5' '»í*Wl) o LEANDRO (cantor). Espe-'¦ na IrlKidMro Fechado aoi domlncos

3DEGAWSr4 LISBOA-ANTIGA
S>*efu?Ka " ln Ca,tc- A »oitc iantares

¦VR° Meira r?.Uar Atra?õ«': TEREZINHA ALVESKi,*>- Allpl,

CANDIEIRO - DRINKS
RUA BENTO FREITAS, 38

Todas as noites, depois das 19 noras, opcrltivos.dansantcs, com:
TRIO REAL VIOLETA GOMES, MAKIZINHA . a labulosa
PODA DE SAMBA de Ragulnho. As melhores e mas famosas

marcas d» uísque- pelo menor preço da noite.

CARAVANA
CHURRASCARIA

c
P1Z7.ARIA

RUA BARÃO DO RIO
OLARO. si idefront» oo XADREZ e ao lado da CABEÇA DF.
POUSO do Aeroporto de Congonhas), Especialidades cm T.
BonnoSteecK, Chuleia, ™»Sh»( °Mt^ *£V, '
roca • Pintado na Braaa. Produtos ANTARCTICA.

CAPTAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO)

Av. Duque de Caxias, 82S — Fone: 220-1211.
de segunda a sábado da.i 18 ài 2 hora.i, um
bom "drlnfc" com musica dc um formidável
conjunto do ritmos, acompanhando as can-
toras: CONSUELO VILLAR. BRIOITE o
MIRIAN. Aos ilibados, SUPERSÔNICA FEI-
JOADA com musica a muitas atrações.

nESTAURANTE. Possuidor do Selo da Contianc»
ca Secretaria da Turismo. R. doa Ingleses, 351-1,
nrdxlmj ao Teatro Rulh Escobar. Cozinho tra-
Hldonol Italiana. "A fartura e o caloroso aco-
Wmento toscono ao seu dispor". Diariamente,
«reto as segundas-feiras, aberto par» o almoço
i o Jantar.

OJogral
uma er.col.i de samb.i na noite paulista

.ivanhandavJ IG - lone 2566384

Roteiro Noturno

ii

• umjuiito de guitarras com Aquiles—"'. Alinin r„, -.' — •" ">¦• kuiuiii.i.s com Aquiles««iti l(.'™B, «'. Guerrinha ao violão. Fins
rnX F°l.clu,''co "Aldeias de Portugal"Amplo famo p/ banquetes

!w SEU A

PISTAS TEL 52-3313

It. Albuquerque Uns, »38 - ronc: 58-8438
Para o aperltlvo recomendamoi o"CAJU-AMIGO". , . „„.,.

WM Todos os dias aberto para o almoço. A noite.
S* jantar-musicado, abrilhantado polo "rRlO

INDO-latino» e outras atrações. Cozinha Internacional.
Estacionamento fácU.

/CHOff
'IHIHCIIC»

O PINGÜIM
TRADIÇÃO DESDE 1935

RESTAURANTE - PIZZARIA - LANCHONETE.

Chopp

CHEZ MAYA
(Dlreçto d» MATA E "TATTJ")

Rua Major Bertôrlo, 110 — VUa Buarque. Tddas as noites
apresentaçíea especiais com: ERNEST e MAYA. Atraçdes
permanentea: AUDYR ItlBEIRO t CHICO DUNDUM, na mals
quente das "RODAS DE SAMBA". Ambiente * vontade maa

estritamente familiar.

CAEL1TO E KURT W. GRIEBEL, estão
convidando para a "NOITE DO CARNAVAL
E CHOPE", que íarão realizar no próximo
din 28, no "Saxônia" da Domingos de Morais.

"NOITE CIGANA", HOJE, NO "PEPI-
10'S" — O endereço da 9 de Julho, do mais
jovem dos irmãos Oriola, será transformado
hoje em verdadeira "tenda" cigana, para a
realização de mais outra "Noite Cigana . as
moças, a exemplo da outra vez, comparece-
rão vestidas a caráter.

O "CAPTAWS BAR" — Anexo ao Ho-
tel Comodoro, na Duque de Caxias, esta lun-
cionando nesta época de férias de uma ma-
neira simplesmente espetacular. O notei,
cheio de visitantes, encarrega-se de super-
lotar o alegre "Capitain's".

O "CANDIEIRO-DRINKS" da rua Ben-
to Freitas mostra-se cada vez melhor e mais
animado. Seus artistas: Marizinha Duo
América", Violeta Gomes e Regional de Ka-
guinho proporcionam a melhor e a mais va-
riada música nacional-popular e internacio-
hõl.

TEREZINHA AJ.VES DE VOLTA
A "MSBOA-AMTIGA" — Iito
aconteceu 2.a-feira, conforme no-
tlclamo« ontem. O retomo de
Terezlnha ao endereço da Briga-
lclro Tobias, foi o principal acon-
teclmenlo daquela noite, pois
aconteceu em melo de muito ale-
Ci-ia e de multas flores. Uma casa
quase cheia aplaudlu-a entuslàs-
ttcnmonto delxando-a tão emoclo-
nada que acabou por adoecer li-
geiramente no dia seguinte no
da estréia. Mesmo assim, padecen-
do de forte dor de cabeça, nao
deixou ela dc comparecer para
dar o seu recado musical na
noite de 3.a-felra, quando nova-
mente voltamos a assisti-la.

MONTERRI

O MESTRE CHICO BUARQUE, cantan-
do seus sucessos antigos e os mals recentes,
é o sucesso dos finais de semana no Di Mo-
naco".

O "BOULEVARD" segue na sua meta
paia o sucesso. O bar e o terraço encarre-
í-am-se, sozinhos, de um faturamento bas-
tànte compensador.

O "PARREIRINHA" recebe, todas as
noHes, uma legião de notivagos, os quais
vêêm-se, agora, misturados a um grande nu-
mero de famílias, que procuram o tradicio-
n&l restaurante pela fama de suas inúmeras
especialidades.

O "TELECOTECO" firmou-se de uma
vez por todas como uma casa do samba.

iO trabalho que vem iendo desenvolvido por
Jorginho à frente da casa e dos "Acadêmi-
cos da Paulicéia", está surtindo os melhores
resultados, tanto que o estabelecimento tem
estado com lotação esgotada, na maioria das
noites.

fl Wr ^8 mw- y
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Lustrõo-Drinks Dançantes

|AR BAVÁRIA
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rlnh»dalho. arenoues. orne-- »a ata l,mbo com tellllo branco etc

teAlêílCA

ANIARÇT1ÇA_
BOITE LA LICORNE

"nluntoV 
. ainda tiro mundo de outraa atraçdes.

^Í
ROA PAMPLONA, 1.001-A (esrjulna com
Alameda Itu. Aberto du IS horas em
diante, servindo os mals diversos aperl-
tlvos. Para dançar: os últimos rrandes
lançamentos muslcata • "*apo" — naclonaU
• internacionais.

HARÉM

GOLDEN DRAGON
Restaurante chinês. Pratos e decoração típicos.
Coiinha IntenucloLal. Onlca na Amirlca
Latina Quatro "mestres-cuca-s" diretamente cie
llonS-koní. SHOPPINQ CENTER IGUATEMI
(último pavimenta). Fone: 282-5261.

/w\
^UUICTltl\ Chopp
ANTARCTICA

•UMA BUATE IDEALIZADA NO ORIENTB PARA O BEM-
ESTAR DO PAULISTANO". Rua Pedroso. 80 - Fone: :is-'.'4C0
- Liberdade. Todas os noltea. para ouvir * dançar: DOIS
CONJUNTOS DE RITMOS aob a dlreçlo d«: SAKAU Z
ANTONINHO.

RESTAURANTE BUDAPEST
RUA BENTO FREITAS, «5-89 - FONE: 3Í-8460.
ünleo restaurante ~c o nhe cl d o pelos pratos
húngaros c alemães. Menu á Ia carte. Almoço
• Unia (Fechado »a aetundoa-felras).

Chopp

ANTARCTICA
/©\
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MARLENF. MARQUES (foto),
Ellen Blanco e Djalma Dias sao
os cantores apresentados no "O
Beco". Conforme Informação que
recebemos dc Regina D'Ugo
Miéle. do setor de relações publl-
cas do estabelecimento da rua
Bela Cintra, deixou . de cantar
nesse endereço o cantor José To-
ledo de Andrade Filho, o qual vi-
nha ali trabalhando espontânea-
mente sem nenhum vínculo con-
tratual com o elegante cstabele-
cimento. ,

UCCIO CAETA, à frente de «eu
conjunto de ritmos modernos, é a
principal alraçào da Churrasca-
ria e Restaurante "La Campag-
nola', Instalada no inicio da Via
Anchieta. Pratos Italianos e mui-
los outros da culinária Interna-
cional, bem como "pizzas" e chur-

tasco*, sao as especialidade» dísie
estabelecimento.

mm' ^^B

I 1 - ^^m I

mÊTAr^p- ^% WwmW

j i:.:.-.í_':' ..• ....... ¦.:.-.;¦ .-. <.:-,' ;.v'.::...;. m&as i-\,*>.'..- úiT&tàK^Zito** •> » ».^-úfc^-ae«AM*^-^A^^-l^<^^



'! ¦*—*-.-*'**-;*$_- "v, ™

.g DN Quinta-feira, 21 de janeiro de 1971 — 2.° caderno

\ f'

1
t.,í

l' 8,1!.,
V s

ii

8»a

Ií

fl* 
'

1 lf

El

1 a

;

tfj i ?

1

I'?; •

1

III

Notas de Arte
Exposição

Depois que Sérgio Milliet descobriu Souza, em
Jtanhaém; desde que Paulo Mendes de Almeida c Lou-
rival Gomes Machado encontraram, em Rio Preto, José
Antônio da Silva, o número dos pintores chamados pri-
mitivistas aumentou muito.

"Primitivistas de São Paulo vão expor em Washington"
"Com o objetivo dc divulgar a arte tipicamente brasilei-

ra nos Estados Unidos, a Câmara Americana de Comércio de
São Paulo, através de sua "Pocket Galery", vai promover,
em fevereiro, uma sxposição de pinturas primitivistas no
Instituto Cultural EUA-Brasil, om Washington, com a co-
iaboraçáo da Embaixada Brasileira e da Varig. Serão expos-
los 34 trabalhos dc dezessete pintores do várias cidades do
Brasil, todos radicado? em São Paulo: Alcides Pinto da Fon-
seca, Alcisio Lucas do Siqueira, Crisalclo D'Assunção Morais,
Dirceu Carvalho, Edgar Calhado, Elayne Silva Ramos, Ivo-
naldo Veloso de Melo, Ladyr Harris Domscheke (Pulul. Ma-
ria Auxiliadora Silva. Maria de Lourdes Guanabara, Maria
Isabel dos Santos, Maria Lizette Mariani Guerreiro (Liz),
Maria Lúcia Nott (Cuca), Neuton Freitas de Andrade, Obe-
dias Luís da Silva, Waldoci de Deus c Waldcmar dc Andra-
de e Silva. Na oportunidade da mostra na capital norte-
americana, será também lançado o livro dc fotografias "São
Paulo", de autoria do coiisul Peter Solmssen, que íoi adido
cultural dos EUA no Eslado paulista",
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Desenho
de Lilia A.

Pereira
da Silva

Programação
CANAL 4 —

Shakespeare
em Vermont

Um dos principais festivais de seu tipo
nos Estados Unidos é o Festival Shakespea-
reano Champlain, realização da Universida-
de de Vermont e um importante empreendi-
mento no teatro educacional-profissional.
Um grupo de jovens profissionais, apoiado
por amadores, integra a companhia, vista na
foto durante um momento dramático de"Rei Lear". (Foto IPS)

Roteiro Palavras Cruzadas

_^_L _RSfl B__: ;.-m
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TEATRO OLÍMPIA — R. Dr. Rui Bar-
bosa. 266 — Fone: 33-5322 — Teatro
de Variedades dc Amsterdã. O espe-
táculo já fêz sucesso em diversas par-
tes do mundo e também no Rio de Ja-
nciro. Composta dc acrobacia. magia,
marionetes, tem seu ponto alto na
apresentação do bale cie Helen Le
Clercque. Curta temporada.
TEATRO DA ALIANÇA FRANCESA

Rua General Jardim, 182 — Fone:
34-7759 — "Putz" comédia de Murray
Schisgal. No elenco: Eva Wilma, Ju-
ca de Oliveira e Luís Gustavo. A peça
já estreou com sucesso.
TEATRO DE ARENA — Rua Teodoro
Baymn. 94 — Fone: 256-9463 — "Zum-
bi". musical contando a Guerra dos
Palmares. Já fêz muito sucesso no Ex-
lerior. Curta temporada.
TEATRO PAYOL — Amaral Gurgel,
164 — Telefone: 51-9236 — "A Vinda
do Messias" de Timochenco Whebi com
Berta Zemcl, a melhor atriz do ano
passado. Curta temporada.
TEATRO SAO PEDRO — Rua Albu-
querque Lins, 171 — Telefone:
51-3348 — "Balbina lansã" de autoria
dc Plinio Marcos que também dirigiu
o espetáculo. A ação se passa num
terreiro de macumba. Wanda Kosmos
c Walderes de Barros estão no elenco.
TEATRO GAZETA — Av. Paulista,
900 — 3.o andar. Telefone: 287-0881

"A Relação de J. C. Carriére, o
mesmo de "A Bela da Tarde". No elen-
co Jairo Arco e Flexa e Teresa de Al-
meida.
TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA

Rua Major Diogo, 315 — Telefone:
36-4408 — "O Preço" de Arthur Mil-
ler com Rosamaria Murtinho, Mauro
Mendonça, Miguel Rosemberg e Jaymc
Barcelos. Curta temporada.

Nilton Ayres

HORIZONTAIS

— Tocará apilo.
— Símbolo do rádio.

A voz da ovelha.
— Importância social.
— Tecido fino como

escumilha. (plu.).
Tapeçaria antiga

— Pronome pessoal.
Catedral.

— Despida.
Forma popular de
senhor.

— Velhaco — Audaz
(plu.).

— Símbolo do indio.
Neste lugar.

— Calhadas e troncos
de árvores derruba-
pela cheia e que
descem rio abaixo.

VERTICAIS
— Torna plano.
— Letra grega.

Cidade da Caldeia.
— Proveitoso. — Ser-

viçai.
— Partia (plu.).

Rede de dormir dos
indigenas.

— Alto lá — basta.
Símbolo do alumínio.

— Aranha do Amazo-
nas.
Casa de indigenas.

— Voltar.
— Partia.

Filha do Rei Inaco.
— Saboroso — Delicio-

so.

| |

9 2E ¦ ¦¦as
Problema n.° 715

HORIZONTAIS - 1 - Caterva. 2 - Ta - ao. 3 -
Arai — Pari. 4 — Duro — Arar. 6 — Ruar — Adem.
7 — Nilo — Cura. 8 — El — Ma. 9 — Amarelo.

VERTICAIS — 1 — Baderna. 2 — Ru — Ui. 3 —
Atar — Alem. 4 — Talo — Rola. 6 — Rapa — Acmn.
7 _ Voar — Dual. — 8 — Ba - Er. 9 _ Miramar.

Redação Esporte
Edição Extra 17 1-
TV Educativa
Balanço da Tarde ir.i,-,
Nino, o Hallaninlio
Guerra, Sombra 18,15
Água Fresca lü,:i()
Katty 19,45
ídolos da Tela 20M
A Noviça Voadora 2Í.:!(|
Sessão Italapiri 23,30
I Lovc Lucy
Meus Três Filhos

Utranoticiis '

Diário iic
na tv

'¦¦il

MO 1'cltr

CANAL 2
i8.ni)
18.H0
18.50
19.10
19.30
20,00
20,15

Desenhos
Aula de Inglê.i
Curso de Madureza
Curso do Madureza
Documentário
Festival dn Cinema
Música Popular

20,55
21.30
22.Ü0
22.20
22.40
23.00

CANAL 5

•mi 
(

Brasileira

Panorama ^
Curso do U,íCurso de JmWalte Fran:,"
0 Conto r

11.30 Curso de Madureza
12,00 Ultranoticias
12,30 O Vigilante Rodoviário
13.00 National Kid
in.30 A Próxima Atração
14,10 Romance na Tardo
10.30 Coelho Pernalonga17,00 Super-Homem
17,25 Aventura Submarina
17,45 Os Monkees
18.25 O Globo em 2 minutos
18,30 Bat Masterson

CANAL 7

18.55 O Globo cm.]» A PrôxinnV.'
1M5 Jornal" Nacluj'-0.00 Irmãos Corsn,20.40 O Globo eu?.
?° 45 Balança, L
21,55 ooiolnoi,:
22.00 Assim na fá:so Céu
22.40 Ibrahim Swi22,45 OsGuerriéí
24.00 Sessão „ ü(J

10,30 Curso de Madureza I8.00
11.15 Seriado 2250
11.30 Jonny Quest jiuo
12,00 B?tman iggn
12,30 Desenhos
13,00 Pimentinha 10,25
13.30 Gásparzinho 1930
14,00 A Feiticeira
14.30 FÍinlátónes 20,30
15.00 Longa-metragem 20 40
16.30 Filmes 22'.O
17,30 Rin-Tin-Tin 22,40

CANAL 11 
17,15

Jeannle í a!O Homem _»i
Os Três Pats-j
O Príncipe ei
Mendigo

Mappin Vo!
As Pupilas jj
Reitor
O Homem dt'
Esta Noite jS
O Reporít:

Mappin Mor'»

A Gazelinha
— Curso pré-primário

18,15 Clarice Amaral
10.15 Paulista 900

CANAL 13 —

20.00 Gazeta no;
20.15 Telcjornal
20.40 Tavares d» lt22.10 Mirante

11.15 Curso de Madureza
12,00 A bola está na mesa
12,30 Titulares da Noticia
13,30 EUa
14.30 Comédia
15,00 Xênla c Você

17,00
19,00
20,00
21,00
23,30
00.3G

Proibido pai
Dr. Kildare
Agenle 56
Nosso Cineu
Emoção
Titulares õ_ J

Programação sujeita a alteração, por poiti
Emissoras
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CORRE O VENTO NUM MURMÚRIO DE PRECE O MILAGRE DA RECORDA-
ÇaO E CRESCE A PALAVRA EXATA NO SILÊNCIO INÚTIL PERDIDASOUAS HORAS NÃO CAMINHAM ESTA SAUDADE GERMINANDO INQUIETA-Ça0 noemia

assam

IVAN — Capital — "...Náo é bem uma
tristeza, talvez insatisfação, tédio e
falta dc alguma coisa que não posso
definir exatamente. Você que tão
claramente chega ao fundo..."

Caro Ivan, na sua Idade c assim,
tão só, o tédio é perigoso demais. Guar-
damos dentro dé nós reservas dc cari-
nho e necessitamos dc amor.

Esqueça tudo que me contou e pro-rurc uma companheira que o comprecn-
da, unia mulher que tenha a cabeça 110
lugar c vai ver o quanto você ainda pos-
sue para dar c como é gostoso receber.

Quem, por desilusão ou timidez rc-
solve viver só, cstii sempre magoado c
desconfiado de tudo c dc todos. A vida
c para ser vivida a dois com suas ale-
grias c tristezas, que repartidas são me-
nores c maiores.

Sinto perfeitamente seu fracasso
quando, solitário, brindou o novo ano.
.lá pensou quão diferente seria rodeado
dc entes queridos? Nunca 6 tarde parabuscar a felicidade. Deixe dc pensar quec velho, ranzinza e cheio dc outros dc-

feitos imaginários e parta firme na des-
coberta do amor.

Desejo que possa s«r feliz na medi-
da do possível Já que felicidade comple-
ta é pura utopia.
BELINDA - Capital — ".. .Só sei que o

amo muito mas êle não se resolve e
já não agüento mais. Ficaria muito
feio partir de mim a idéia de casa-
mento? Sou rica e éle não é e penso
que êsse motivo está atrapalhando
tudo..."
Bcllnda, converse logo com êle cconte o quão pouco vale seu dinheirosem amor. Estamos atravessando umaépoca cm que nada Importa aos outros

só a nós.
Onde você encontrou essa Jóia tími-

.t a™;í-f?c ?°r ser P°brí!? 0>he( meni-na, guarde êsse garoto com carinho
muito carinho mesmo, viu?

Fale sobre seu desejo cie se casar e'bem depressa antes que surja uma po-bre menina rica e roube seu amor
CORRESPONDÊNCIA - Noemia —

Idaçao? 
Abri1' 23° ~ 
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VAMOS AO TEATRO

Horóscopo OMAR
CARDOSO

ÁRIES 2i de março a
... 20 do abrilSeu dinamismo no setor de trabalho, contri-buirá efetivamente pela auto-realização pro-ílssional. Deixe os detalhes e a meditação

para os que pertencem aos signos de Terra eÁgua. Viagens e esportes em evidência.

TOURO Vdeti"
Excelentes perspectivas de exilo por intermé-dio de protetores e amigos de elevada posl-ção social. Conte com a colaboração de seusirmãos astrais — os que também nasceram
em Touro, pomo você mesmo (a).
GÊMEOS l\d? T'0 a

20 dc JunnoA partir de hoje, dia em que o Sol passa atransitar em Aquário, tudo haverá de melho-rar para você de Gêmeos. Se alguma coisanão lhe correu bem no perlodc anterior, oscondições mudarão muito daqui por diante.

C A N V F Ií 21 dc Junh0 a
^ 

L 21 de julhoSua imaginação fértil ê o dom mais precio-so que possui, como nativo ou nativa dêstesigno. Procure usar a inteligência que pos-sut para o bem seu e dos demais no mesmotempo. Nao faça ao seu semelhante o quenâo quer para si.

LEÃO 22 de Julho *
™ :. *•de a«òsto
Dia positivo para você de Leão. Nesta quinta-feira deverá contar com a participação dcamigos, associados ou a pessoa amada paratomar decisões importantes. Não precisaráfazer a vontade dos outros, mas consultá-los.

VIRGEM 33 de •fôst0 •IUVI!,1U 23 de setembro
Sinta-se como se fosse o dono (a) do seu pró-pno destino. Na realidade é exatamente Issoo que você é, e "deve" ser. Se não pensar eagir de acordo com êsse principio, outros (as)o dominarão. Dia feliz.
LIBRA 8S de ««embro •iul 22 de outubro

Assuntos relacionados com a família poderãoser concluídos ou solucionados em definitivo,nesta quinta-feira. Por outro lado, está sur-Rindo para você um periodo de 30 dias imen-samente promissores de sucesso.
23 de outubro 11
21 de novembro

íímiltnr'35 Í?V^?'S B0S aSS,11*0S de ord<™
«,?wa e domés«ca estarão atuando emseu horóscopo de hoje ao dia 19 de fevereiro.
Ha_^w_9?-S$.° com que receber «nilgos edesconhecidos, íar-lhe-á bem.

SAGITÁRIO

ESCORPIÃO

22 de novembro s
Zl de dezembroA conjuçao Jupiter-Ncluno a 2.a de Simi-tario promete-lhe, nesta quinta-feira, um pc-riodo muito feliz para a sua vida espiritual cos novas amizades que eventualmente fizer.Estudos e viagens favorecidos.

CAPRICÓRNIO 222dVee3;Ôa
Um periodo sumamente benéfico para o seusetor financeiro éo que tem inicio nesta quin-ta-Ieira O transito solar em Aquário tendea favorecer suas finanças, principalmente senasceu por volta das 5 horas da manhã.

AQUÁRIO "-Í 
fíane,r? »

„„a« j. ,9 de fevereiro
5 

SLa^»,ldisposi?&2 flslca e Psíquica háve-rá de melhorar. O Sol chegou em Aquáriopara renovar suas energias vitais e ajudá-lofa) a melhorar sua personalidade e tornar asua aparência mais atraente.

P E 1 X E c' 20 d' fevereiro a
ar~,A j r. • " 

20 de março
Partir d-Xí9JeVnà 8?dar mais Prevenido
mtM_ntr? H^3-- ?rand« melhorias virão,
mi f- ? # * !P01? d0 seu adversário. O diâ
Xr«t,.£V<_Í1av_1 Çai:a.os ^to* Pesquisase Investigações, st i detetive, aalr-se-á bem

PRODUÇÕES RABBATH apresentam
REVISTA 1*1U FRENTE STUIP-TEATRAL

Psiu.,. Acguêlc Abraço
de J. SAMPAIO e A. RABBATH

COM AS BOAS DO RABBATH:
Marlenc Gonçalves _ Nilze Briono

Yuri Caster — Mara Rocha - Yone— Katla e Janete Soares
E AS FERAS DO NATAL:

Vavá - Gamboa - Paulo Job. Strip-tcasos: Nadla — Amazonas — Gilenlc -
Kiter Evcr — Carllnha — July Cristi —

Renata, e um fabuloso elenco
PiARIAMENTE, 20.15 e 22,15 horas - 5aSÁBADO E DOMINGO, VESPERAL A.s 16
HORAS PREÇOS POPULARES

(Impróprio 18 anos)
1 ANO EM CARTAZ !

TEATRO NATAL
Praça Júlio Mesquita, 73 — Fone: 35-3377

(Ar condicionado perfeito»
— A seguir: "01! SE COMUNICA OU SE ESTRUMBICA"

lELEfciOffi»

6 MAióR';ÉRÍ_ó',av. eup
UM DOS,M^QSRES''liD-MlP

Atrações 'Intefaktionab T^Nà»*'
ditos com iéoés, %t$à\ elefante i(
AV. DO, ESTÀBÓ.ESQUINAAV.í'

,. (Sróximò ao GasqiBetto]
, Hürôri^ibláriãmenté; às'»*

¦ Quiiità,s4ireÍras:'%:ísáfailos. W®
16,30 h, e dp^n«ós>íiSiátIne as»'

TEATRO DE VARIEDADES DE
AMSTERDAM DIRETAMENTE

DA EUROPA

BALE"SOUL"
ACROBATAS

MÁGICOS
CANTO

HEBRAICO
MARIONETES

DANÇAS
ESPANHOLAS
PATINAÇÃO

COMÉDIA

PARA rtJUAS AS IDADES

TEATRO OLÍMPIA
91 ?mn^°S: DE TERÇA A SEXTA AS
HORAaRAS 

-SARADOS: AS 17 e 21HORAS - DOMINGOS: AS 17 c 21 II.
Ma/àíTf í\ VCSàa r'° ™tro- Gal. PrestesMala e a Rua Sete dc Abril, 127 - Loja 9 -

Tclerone: 32-0263
(Bilheteria aterla a partir das 9 horai da manhiInclusive ài a_f.)

OJIA OBRÂ-ÍBDU
UE 1IO10K

(Diversão c travessus
entre os sex™

JUCA DE, OUIVB!»

EítsW-v»
(Deiier veste &*•

,;, a sofistieníao»

m

cVn 3H**i-ilrtf OI '1 - b>'0' , j-

D im.ls c ,j

lEATROAUgf1
Rua <'''"":..,
. icis.! 31-""

VENHA FESTEJARWÉ
ANIVERSÁRIO DE HAW

Tudo que $e diz dêleJérf
.'^jV m^0

•:i 1. ¦¦¦•'•• : !bEcki|
TEATRO CACILDA^ .

*v Uri?- ''l" " ¦""
Tcls.:' 33-9!

•**-- ~"i"**^-*.-^-^-*».-'S.>t. * aa-M. __?._*__# «*.(«.»._»...»-._!_. -a-'/-. 
'--.. 
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Hollywood
(Du|ce Damòsceno de Brito Consiglio)

REVIRAVOLTA PARA SCOH
pn tempo Scott Brady eva um ator

Atcl'àT Sueâd° pelos produtores c-
&&&%*• Mas depois que conseguiu ai-
SÜW^tóbéH em filmes de televisão, cha-
,«pequeno P nção d(JS gl.alldcs estúdios,
iW^ff mi excelente tipo dc vilão i-oman-
poisamda 

e ,*-»Jlo Columbia entregou-lho um
•0. I1ia"tí'; ,noéi.s em "Doctors' Wives", com
ffiRachel Roberts. E, agora, o mes-
;;an, in contrata-o para contracenar com War-
»f' cõldic Hown cm "S", o ongmalíss-

- filme: que Richard Brooks escreveu e esta dl-

«indo.

ROMANTISMO DE GENEVIEVE SURPRESA DE MAUREEN

Genevteve Bujold — a atriz canadense que quase ganhou um Oicar
por "Ana dos Mil Dias" — presenteou seu marido com um medalnão de ouro
com a imagem de Sáo Paulo e, atrás, mandou gravar os românticos dizeres:
"I love you more than yesterday leise than tomorrow". (Eu te amo mais do
que ontem, menos do qv.e amanhã). O marido tle Genevieve é o- talentoso
direto'* Paul Almond. responsável pelo último filme dela, "Acl of Hearl .

nenois oue se casou com o general (reformado) Charles Blair, a antiga1 cstrêl» Mau-

g^@9S^-Êíssssa3i»pi3^^
Mntes^fue eíà comprou com a fortuna acumulada do seu trabalho como atn>.

5_ METRO
MAMCHA

CENTER

SAMFEMO CENTÍRLAFA

LIVREMENTE O POVO BRASILEIRO ESCOLHEU ESTE
HOMEM SIMPLES E ARTISTA GENIAL COMO REI OO
CINEMA NACIONAL/

LIVIO
BRUNI

\m.
l'yyÂ

<,*t+

ANÍHON/

aárri***».

Umamulhernascida ^.^ffi^fS* _¦para amar. sopNaLonm MarcelloMastrolanm
nofilmeiltViMnoOeSico ,

Os Girassóis da Rússia
"SunfkMMfer"

Ludmila Savelveva r.-°d.E«ec*«o
JoiephE [tilriê íeiiiro (JiCeiofeZovoltirn-P(odut;dopor

Cõrlo Pcníi eA'!mjr Cohrt «Dirigida parViiíoro De 5 ca *

Milsica 64 Henry Moncinl Distribuição MGM
TECHNICOLOR Uma película Avco Embaiiy^

+ + + +. + + + + + + +.+ MGM.

Mij-i^BBHn^
^VDepois rmowctó.DOPUMloEDO rim.^

. ir TD«wctn«wTcuiKnflieAM: TRArlSPUNTEDO... MÊM'i^m^yVmÊl^mWmWmi^ ¦¦¦¦mY:-'y. :'*:mmW>Ws K

'i:''iiy'y-'^-^MmMMJ,y..KmW9mW^

18 mmMt mm
^ ^CARLOS GIUfrRE-GRAZlíLU GRANATA;M

%} SEMAHA

i-
f TI9TO.LERO SESNATO DA 010 )

R|CHAR0Vm.ER'LV8>BARR€T • KEN WOOD*

FífiMNCOLOR • %&%S*P££«i.

HOJE
Diatiibuídi por tolumbta Pictures

ET»Tíl?(rB

rlítrditn 1 BRUNI
UVIO BRUNI .'Sfl

VfSr ^ """¦  1 'iii" i^^ij^ij-u^i^-^m

I OA COROADA INGLATERRA BE FORJOU A 13 OA ÉK/ . I
fl^^^B^L. fl

iH ^k. mWw tmmmWSLmMm. '^|
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«prAtMntt MazzaRoPS
PM

colorido C/W?E

SÁBADO fyaugumfo
ART PALÁCIO
Sala SAO PAULO
«niniiiiiiiiiiipimAv. stfo oOA-o«ii»!«iinuiviinj

HECrOR tACNA flETO
lotwraiM

PIO 7AMIMER

cem ROBERTO PiRItlO
(UNY PRAOO ARAKEN SALDANHA
OINA LISBOA CARLOS GARCIA'
tlILMA LUES CLÁUDIO R.MECH'

YARATAN TONY VIEIRA
GltMARA SANCHES ROGÉRIO CÂMARA' 

JUOITH BARBOSA HENRiCAO

também • ^q^i*iÉtti**< x^smm»vt^ Güsm

«jupitir PtsiRH» 1 • «Wft-TA «hbuicama 1 % sol i«onnuii

#mwí^

CINELÂNDIA
la Santa Eítsênla, 72 — Fone: 32-0332 -

?.<¦, Ncmo — n cidade flutuante" — "O
;.')íicidade explosiva' — livre — la sessão,
ll-última sessio, ás 4,40 da madrugada.

IHSCE - Clnc no Ar — "Boeing 707" —
ítalo, Rio, Paris: "Angellque et le Sultan";
il,filo, São Paulo; "L'etoile clu sud".
ICA-Rua Joaquim Gustavo, 40 -- "D mor-
íssventos uivantes'' — livre — desde 12 horas.
P.ILtClO - Av. São João, 419 — Fone: 34-142G
lutado para reforma.
INS- Av. Ipiranga' «ns - "Hercules, Saiisüo,
Klftt e Ursiis, os Invencíveis" — 10 a, — lll !'•
«O- H, São Joaquim, 179 - Fone: 278-0844 -
Wk estar" ~ lluc — 16, 17,40, 10,20 e 21 ll.
OM - Av. Rio Branco, 49 — Fone: 220-4422

1 msndnmOD.tos de um pistoleiro" — "Um
* de vampiro" — 18 n. — desde 9 h.
LSTLS - Av. nio llranco, 309 — Fone: 32-C.493"Sedentas da amor" — ís a. — ás 11,30. 13,40,
A 17,50. 20 e 22.10 horas.
EA - Rua Aurora, 522 — Fone: 30-0535 —
ioltites, musica c strip tcasc" — "Apartamen-
lios sádicos" - 21 a. — desde 10 1).
10- R. Bai-ilo dc Itapetininga, 255 — Fone:
WSíl - "O transplanto'* - 18 a- - ás 11,50,
Ifi 15,10. 17,30, ;o e 22 horas
IC - ?nca Roosevetl, 172
I a. - desde 74 horas.
UV.lRn - Rua Anlónio de Godói. !!3 - Fone:
ÍM11S - ".Marihnaua, a erva maldita" — "A
*• solitária" - 13 a. — dcsd3 9,30 ll,

IGSt - Avenida Pio Branco, 123 - "Matri-
Wpeilelto" - 18 a. - desde 12 ll.
"r- Rua Dom José de Barros, 300 - Fone-•SiS - "o pistoleiro marcado por Deus" —

d?;dp 14 horas.
J.W- Rua Conselheiro Nébias, 19 - "Repulsa

iexo" — "Êitr mundo nu. louco
- 15 a. _ (lede 9 h.•- - Rua Foimosa, 401 - Fone: J.i-O.VIO —

«wiiioo, a Winchester que nao perdoa" —
(inalij! West, o canhoto" - 18 a. -' •'- " ,-

"Satyricon" —

tü -'
14 a. - ás 14, 10,40. 19,20

 desde 9 li.
Av. Ipiranga, 220 - Fone: 36-5328 -

?senhor das ilhas"
2 laias

ORO CIXERAMA - Av. São João. 1.4P2 -
p--.I.JM'lf36 - "Guerreiros pilantras" — Ha
L«-1«0, 17, 19,30 e 22 noras.*\» - Traça Júlio Mesquita,a sexo" _ '.'Enseada dos tlcsejo'

rifiP

_ "Oi Igcm
- 21 a -

*9 htit„...
rh.H»a'j de Abril, 3lil - Fone: 33-1400 -

lio 6'.B"*tes (l'' Copa" - livre - desde

Av. São João, l G-to - Fechado para re-
LW.ÃDA
Vo-j, Ttjta"_
tlSCA •

Praça Júlio Mesquita, n.o "3 —
™; "Io e disparo" - 'O belo. o bruto, o cre--1» a. - desde 9 h.

m.. .-¦' - Av. Ipiranga. 7CÓ - Fone: 34-70*20 -¦.fla-O e o vagabundo** - livre - 12.20. 14.«' ».», 19, 20.4o e 22,20 horas.'- Pm-3 Carlos Gomes, 82 - Fone: 37-04S7•Bando de assassinos' - 18 a. - 12. 13.40,
A1 ,10, 21.40 h
¦¦-,„. ,S. ~ nm Aurora, 501-13 - "Dlabóll-

"j, ' ','a" - "Como conquistar as mulheres"• í.csiie 10 horas.

MARCO P0I.0 - Av Ipiranga, 957 - "Peça per-
"Sabita, o homem que veio para matar — J*
anos — desde i2 horas.

MARROCOS — Rua Cons. Crispiniano. n.o 3^2 -
"Sabata, o homem que velo para matar" — 14 a.
desde 12 horas

MARABÁ - Av. Ipiranga, 157 - Fone: 239-3317
— "Sartana à Eombra da morte" — 18 a. — dei-
do 10 horas.

METRÓPOLE — Av. São Luiz — Fone: 239-2848 —
"Cromweil - O homem de ferro" — 14 a. —
14 a. — ás 13,40. 16,20, 19, c 21,40 h.

METRO — Av. São João 781 - Fone 34-7030 --
"Os girassóis da Rússia" — 14 a. — desde 12 h.

MÒULIN ROUCF. — Rua Conselheiro Nébias, 211 —
"Os adultérios" — "A desejada" — 18 a. — desd»
9 horas.

MINI-PIGALE — Largo do Arouchr, 420. «/loja
"A primeira noite de um homem* — 18 a. —

desde M horas.
NOVO COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Nébias

"Meu nome í Coogan" — "Jogada deeislra
"Atire primeiro, pergunte depois" — 18 a. —

desde 9 horas. •
NÍTPON - Run Santa Luzia, 80 - 230-2e?2 -

"O cair da tarde" - 10 a - desde 12,50 li.

N1T1RÓI — Avenida Liberdade, n.o 631 — "Amor

de um desclassificado" — !8 a. — desdo 12 h.

NORMÀNDIE - Av. nio Branco. 133 - "Parabéns

gieante da Copa" — "24 horas de um americano
cm Paris" — desde 12 h.

d^SI-! - Pça. Júlio Mesquita, 123 - Fone: 3.1-44B:.
"O terceiro tiro" — "A batalha no deserto
18 a. - das 10 ás 2 da madrugada.

OIT.O - Lareo do Paissandu, 69 - "O preço rio
poder" -18 a. - ás 11,20, 13,30, 13.40. 17.50, 20
e 22.10 horas. -

PAISSANDU - LaiRO do Paissandu. 60 - Fone;
•>39-lf.70 — "Qual 6 o caminho para a guerra?

livre - 12,20 14,15. 16,10, 18,05, 20 e 22 horas.
1'T.ALE — Largo do Arcuche, 426 - ' Vidas va-

J&i" - 18 a - ás 14.30, 17, 19,30 e 22 hora:.

PRFMIFR - Av. Rio Branco, 62 - Fone' 239-5380
1 "Extra conjugai" - 18 a. - desde 14 horas-

PEDRO II - Rua dos Timbiras, 14>. - Fone: 221-0639
_ "O tirano da aldeia" - "Os cruéis" — 18 »•

desde 9 horas.
RANCHO - R Ciai. Couto dc Magalhães; 140 --

"Estranho desejo" - "Estigma maldito - 21
a. — dc=de 9 horas.

RFPÚBLICA - Praça da República, 365 - Fone:
V»M»M - "Copa 70" - livre - desde 14 lw«.
HEOINA - Av. São João. 1.140 - Fone* .239-8787

_ "A- <elo maravilhas do mundt" - 13, 14.30.
16,40, 18,30, 20,20 e 22.10 horas ,,,.««

ItlO BRANCO - Av. P Branco, 500 - Fone. 
£21-4867_ "Llli. minha adoradn espiã - livre - H.3U,

17 19.30 e 22 horas
SACI - Av. S João. 285 - Fones: 34-6330 c .14-849:1

_ 
"caça 

aos violentos" - "Ringo era seu no-
,,,,,.• _ 1<| a - desde 9 horas.

SCALA - R«a Aurora, 720 - "O fantasma do Bar-
tVi nrsra" - livre - desde 14 hora».

IVINDSOR - Av Ipiranga, 974 - Fone: 37-7707 -
"O iplstblèlro murcftflp po.' Deus" - 18 a. -

desde '4 hrras

FIA.METTA — Rua Fradi-
cilic Coutinho. 391 —

"Matrimônio perfeito" -
18 a. — desde 14 h.
Garcia, 243 - "Uma
ceita cjsú em Chicago"
— 1G n. — desde 14 h.

FONTANA — Av. Celso
Oarcia, 243 - "A pan-
terá côr de rosa" — d-
\rc — desde )* horas.

UARDEI.-PALACE — Av.
Guanira, 146 — Fone:
198-21911 _ "Errado pra
cachorro" — "Dilema
de um bandido" — livre

às 19,30 horas.
GAZETA — Avenida Pau-

lista. 900 - "O trani-
plante" - IS «¦ - »•*-
13,40, 15,40, 17,50, 20 t
22 horas.

GA7.ETAO — Av. Paulista,
900 — Fone: 287-4403 —
"Mulheres apaixonadas"

18 a. - ás 14,30, 17.
19.30 e 22 horas.

GAZETINHA - Av. Pau-
lista, MO - Fone: 35-9117

"Coisas da vida" —
11 a. — desde 14 horas.

GOIÁS — Rua BulantS.
100 - Fone: 282-1330

"Sedentas de amor"
"Os violentos" — JS

anos — 74,30, íí e 21,30
horas,

CRAUNA - AV. Santo
Amaro, 1.034 — "Dio
como 1í amo" — livre

desde 14 horas.
GUANABARA - Avenida

"Cinturão da Castida-
de" — "A morte de um
pistoleiro" — 14 J. —
desde 18,30 horas.

GUARU.IA - Av. Santo
Amaro, 1.631 — "O

grande caçador" — li-
vre — desde 11 ho-as.

HAITI — Rua Canindé. 630
- Fone: 227-2473 -
"Adeus Buenos Aires"

"Se meu dólar falas-
se" — livre - 18.30 h.

HAWAY - Rua Turiassu,
734 — Fone: 62-0404 —
"Festival de desenhos"

"A pautem co:- de
rrsa" - 'O Inspetor" -
livre - desde 74.30 h.

HOLLYWOOD - Rin* Vol
da Pátria

2D8-?.38G —
nialcndrcs"
tos tar^bfm
livre — ás
21.30 horas

IGU.VTTMI

Fone:"Farra dos
- "Os bru-
antath"' —
14 30, 18 e

Rua Igualír

URROS
- R. Garibaldi,

1 y'"iri - a terá™ — "Lêmònade
¦;« - às 20,15

S]-Avenida Celso"il1" - 'Tenta-
mt ~ "Aírlca

. '™t e morte" _
;í" 18,30 horas.

lis',-;,""- 17,° •*
"»A n .-.,,,.:. Rua Silva

- ,t ." ~" '..Tow-

".

TrNARl - "Mowgli, o
menino-lobo" - livre —
desde 14 horas
SALA VILLA LOBOS -
'Com o diabo sob o tra-
vesselro" - 18 ono« -
dtsLt 14 horas

BlAtmiTK Av. Brlí
t Mi/ Antônio, 423"Parabéns, clgantcs da
Copa" - livre - desde
14 horas.

IIOul.AL - Largo S. João
batista. 4 - "Dia? de
ire; - 18 anos

ItU.iMI.ASMA - Roa Pa-
íapuã. 1.1G9 - "O ler-
ror das mulheres" — "A
cr.minlio do rocio" —
livre - 19 hws.

uw _'Hh
íora-

livre

%,¦• A„tatallin de
l s,,,.. °-Ui"iío o

,í»: Paulista.Fon»feTt; •S7-':'"

n ^
-^ - fe

"U*"? - Av

IÜI1STOI - Av rimlists
2004 fone 288-1788

Um um em chama-
do ja.iuo 18 anos -
13.30 lô.lli 17.50 20 r

lll UNI Bi!Am Av Jf.
so Clareia, liOO — "O
histolelro maicario po?
Oeus" - 18 a. — desde
12 horns

! BRLNI SANTO AMARO
Av Santo Amaro. 764
"O pistoleiro marca-

do por Deus" - 18 a.
d"sde 12 horas

•WUSl VILA NOVA -
\v 3anln Ai...-ro, 791 -

"O pistoleiro rr.irca-
eo por Deu." - ,?. a,desdj 12 horas.

CANDELÁRIA Avtnlda
Guilherme Cotthiní —"Se meu dólar falasse"

— "As 7 da manhã, o
Mundo ainda está em
ordem" - livre - 14 e
19.30 h.

tAPRi - w Duniiugü» de
Morais - "Matrimônio

perfeito" - 18 a
desde 14 horas

CARRÃO - Avenida cx*n-
selheiro Cnrráo. 1741if.
Fone: 203-300:1 - |iist;
tórlsa extraoidinárias
_ *Viv.i DJungo'! - 13
.-.nos — ás 1J30 h.

CENTF.lt - Ru" Iguateml.
1.191 - Fone. 282-1336
— ' Os girassóis da P.us-
sia" _ 14 a - desde
14 horas.

CENTER • LAPA - Ru=
Guaicurus, 1 405 Fo-
ne: 260-4283 - "Os íi-
rassois da Rüssla" - 14
anoS - 14.50 17 19.1.0 e
'.l.'2'l horas

HNK.MAIt A*. Adolfo
Pinheiros 204 Pene:
20!)-1318 - ''S-identas o.J
nivoi" - "DiangO nao
ispcra. mr.ta" - 18 a —
ás 14,30. 18 R 21.30 h

CLÍMAX - Rua Espirito
Santo, 330 Fone:
278-0614 - "Suécia. In-
ferno e paraíso" - 18
a - desde 18 h

COLISEU - Av Lul» Sta-
matis. I 967 - "A bala-
lha do deserto" '» *

20 c -2 horaf

CONTINENTAI *Jj
[mirim. I 283 Zii-Wi

_ -Se in"" dólar falas.
se" _ "A= 7 dc manhã
o Mundo ainda está cm
ordem" - Uvre - 19.-0
horas.

COSMOS 7o - Rua Au-
fiusta, 932 - "Farenheit
451** — livre — desdo 14
horas.

CRUZEIRO - Rua Do-
mingos de Monis, 486
Fone: 71-8481 - "Sar-
tona, a sombra da mor-
te" — "God7.ila con-
tm ilha sagr.id?" - 18
anos - és K30. 18 e
21,30 horas.

"mi." 
1191 - Fose: 282-5162

"A lagrima secret.'."
18 a. — desde 14 h

IMPERADOR - Rua Brl-
gndelro Jordão, 598 —

Fone: 227-32t8 - "Se-

(p-edn de Santa Vitoria"
10 ». — às 19 e 21,30

horas.

LAPENNA - SSo Miguel
Paulista — Campos Sa-

les, 2 e 4 - "O mulher
•Je Adão" - "Jogada
decisiva" — IS » — »*>
J'J.30 hora».

LUMIEIli: -r R. Joaquim
Florlano. 53» — "M.A.S.
H." — 18 a. •- âs 13.40.
17,50. 20 c 2?,W horas.

MAJESTIC — R. Aususta,
147,-, _ Tone: 287-6390 —
"Lili. minha adorável
espia" - «vre - 14,30.
17, 19.30 e 22 horas

MARACANÃ - Rua Sal-
vador Simões. 436 —
237-2829 rH "Mowgli. »
menino lobo" — "Ma-
dame, sua filha e um
problenví" — livre —
ás 18.30 h.

MARACIIA - R. Augusta,
778 — "Os girassóis da
P.ussia" - 14 a. — *s
13.50, 15,40. 17.50. 20 e

.'.'2,10 
"..oras.

MÔNACO - Rua Marques
Abrantes, 365 — Fone:
P2-3724 - "F.l Cid" —
10 a. — 19 horas.

MONUMENTO — Rua En-
genhelro Ranulfo P. Li-
ma — "O yankee -
"O incêndio de Roma
_ livre - 19.30 horas.

MOON AUTO CINE -
Av. Interlagos, 1570 —
Tel.: 272-2037 "Mayer-
llng" - 14 a. - às 20 e
22 horas.

MORUMBI - Av. Morum-
bl, 3704 - 271-1239 -
"Os 4 palhaços" — livre

ás 14 e 16 hor.v. —
•At.AS.U" -- 1" * -
às IS. 2o e 22 horns

NACIONAL - Rua Clélln.
1517 _ Fone: 62-7299
_ "A dama e o vo-
(•abundo'* - "Onde es-
tavas quando as Uims
se apagaram" - Uvre

18.50 horas.

ORIENTAL - Av. Eult-
na, 68 - "A ilha dos
paqueras" - 19.M horas.

ORLV - R. Augusta. 2075
_ Fone: 282-0213 -
'Matrimônio perfeito
_ 1E a. - de.de 14 n.

OURO VERDE - Riia d»
Mooca. 2519 - 93-2004
_ "Romeu e Julicto
_ 14 ,. - 15, 17. 19.
21 horas.

PIKATININGA - Avenl-
da Rangel Pestana, 15,i4
„ "A batalha ilo mar
rio Japáo" - "Djanso
mata por dinheiro —
18 a. - desde 13,15 h.

PLAZA - Praça 13 d«
Maio. 49» - "1'epa pei"
dão a Deus, nunca a
mjn," _. "Os solaidos
viriiens" — 1* •*• ""
desde 14 hora*

PRATA — Av. Júlio Buo-
no, 3842 — "J.vmais fo-
raiii vencidos" - "Aven-
tinas de Robin Wood*
— 10 a. -- às 19.30 h.

RIAI.TO — Rua Jo5o Teo-
•»:.7-'i886 — "Sem dest!-
ho" — "Luta pela ter-
;.;•• _ 18 .. - às 18.30
horas.

RIO — Avenida Paulista,
11)74 _ "Cromncll — O
homem cie ferro" — 14
.nn5 - às 14. 16.40,
19,20 e 22 horat

RIVIERA - Av. Lins de
Vasconcelos — "Woods-
tock" _ 18 a. - 18 e
21 horas.

ROMA — Rua Mendes Jr..
711 - For.e: 92-4490 —
"Mowgli. o menino lo-
h0" - livre - 19.13 e
21,15 horas.

ROXI - Av. Celso Garcia
«9 _ 'Sartana a fonv;
bra da morte" — "God-

7.iln contra ilha s»iu'a-
,in" _ is a. - lesde 14
horas.

SABARA — Rua Domingos
de Morais, 198 —
"Pinochio" — livre —
desde 14 horas.

i. BERNARDO - R- Ma-
rechal Deodoro, 1229 —
"Baiaka. a lorgn noile
de ódio" — 14 n. — dei-
dc 14 horas.

S. GERALDO - Trav. N.
S. da Penha. 24 -- "A
cidade dos (or,, d? lei"

— "A ferro r. fogo" —
desde 14 horas.

S JOÃO — Rua Dona Má-
tilde. 171 — ''Krakaloa"
— 14 anos

SAO JORGE - Av. Celso
Garcia, 5.332 - "007
contra chantagem atomi-
ca" — "Ladrão de Bag-
dá" — 19.30 horas.

SAO MIGUEL - Rua Ar-
lindo Colaço, 27 — "Pe-

ç-i perdão a Deus, nun-
ca a mim" — "Acon-
tece cada coisa" — 18 a.
às 19 horas.

S. SEBASTIÃO — Rua Ma-
ria Cnrlota. 870 — *'S:'ni
destino" — 'Krribo.irioa

para Ma*. Helm" -- 18
anos — às 13,20 h.

S. VICENTE - Ab. Cel.
Francisco Inácio, 895 —
fone: 273-4223 — "Sar-
lana não perdoa" —
"Cruel sentença de um
assassinato" — 14 a. —
As 19,30 horas.

SAN REMO — R Dum n-
ros de Morais, 770 —
"Os girassóis da Rússia"
— 14 a. - às 13.30, 1530
17.30, 19.30 e 21.30 h

SANTA ISABEL — Rua
pãrauna. 50 — "Cop»
70" _ 'Dick Smarl" —
10 a. — às 18.30 h.

SATURNO - Av. ltagita-
<;ii, 785 — "Se meu do-
lar falasse" - llvrj.

SOBERANO - Rua Ver-
(•ueiro, 6.487 - "Django..
o bastardo" - "Voltarei
a teus braças" — livre
— 18.30 horns.

SNOB-S AUTO CINE -
Av. Santo Amaro, 5.462
_ -'Os mercenários" —
18 ,\. — às 20 o 22 horas.

SOL - Av. General Ata-
üba Leonel — Fona:
'.P8-4053 — "215C ~ »
invasão da Toivr.
"Os' grandes lideres dn
Hiblir," - 10 a. - a".
111,30 horrs.

S. TROPEZ - R. Auíusia,
310 — Fechado para rc-
forma

TATUAPÉ - Av. Celso
Garcia — "Se meu do-
lar falasse" - livre —
18.30 horas.

TROPICAL — Rua Roma,
731 — Fone: 260-2004 —
"Sartana «. sombra da
morte" — 18' »• - ás
l'J.30 e 21 horas.

UNIVERSO - Av. Celso
Garcia — "Satlrycon" —
"O pistoleiro marcado'

18 a. — desde 13 h.
VAI.PARAISO - Av. Tu-

curuvi - foiii*. 298-I.S19
"— Peça perdão a Deus.
nunca » mim" — 18 n.

19.30 e 21.15 horas.
VF.ItA — Rua Água f.n.

"Terror das mulhe-
rcs" — "A caminho .tio
rocio" — livre — .às
19..10 horas

VILA RICA - Av. .ir.ntn
Rua Água Fria. 783
"Se meu dólar falas-

se" — "As 7 da manhã
o mundo ainda esti em
ordem" — livre — 19.30
horas.

VITORIA - av. Álvaro
Ramos, 2.250 — "Perdi-
dos na noite" — 18 a.

19 e 21 horas.
YARA — Av. dos Autonn-

mistas, 465 — "Meu no-
me é Lampião" — "A
duquesa diabólica" —
19.30 horas.

YPft _ n. Maria Amalia
Lopes de Azevedo, 1.039

"Se meu dólar falas-
se"  "As sete da ma-
nhã, o mundo ainda estA
em ordem" — livre —
19.30 horas.

INTERIOR
Campinas

DF.L REY - Av. S. Ama-
ro. 526 - Fone: 80-5929

"O protcslo" — 14 a.
desde 14 hotas.

DOM JOSí - Ru" Anto-
nieta. ?S - "Com 007 só
se vive duas vezes" —
•rivais do volante" —
19.30 h

ESMERALDA - Avenida
Gen Olimpio da Silveira
_ "A dama e o viga-
bundo'/ - hvre - des-
de 14 horas

ESTORIL - Av. dos Au-
tonomislas, 8.541 —
"Jcf, o homem morei-
co" - "Serviço secre-
io em ação" — 18 a. —
às 19.30 horas.

ESTRELA - Av Bosque
do Saúde. 184 - Fone:
7;2-:>96 - "A dama e o
vagabundo" - "A.eni
sdnfirenU" llyw —
13,50 e 18.10 horas.

FESTIVAL - Rua Dep
Lacema Franco, 60 •

••A dama e o vagabun-
do" - livre - 14. 1.>.40,
19. 20,40 • 22.20 h.

IPANEMA — Av. .lurucí.
687 — 'Cromwell" •- 19
herrs.

1TAMAKATI - Rua Ba-
rão de Tatui. 304 —
"Django. o bastardo" —
18. 20 e 22 horas

ITAíURA - Av. Prefeito
Passos 5 - Fone: 36-4760

"Django. o bastardo"
18, 20 e 22 horas.

JAC.OIAR - Rua N. S. da
Lapa, 250 — ".'"estivai de
desenhos" — "A pr.nte-
ra cor de rosa" — "O
Inspetor" — livre —
cesde 14 30 heras.

JADE - Avenida C.ibueu.
4'> _ "3 homens cm con-
Cito" - "A vota do pe-
rico" - 14 a. - '•' 19 31
hora-.

JAMOIt Rua Domlngõl
de Morais 28*13 Fone:
70-9991 - "O pequeno
polegar" - desde 14 h.

JAPI - Rua Emílio Ma-
rengo. 82 — "O ouro de
Makena" - livre - -Is
19.30 horas

IMUIIM - Rua Fràdlqúe
Cutinho. 277 - "O pis-
UYiro miic.-.do . por

¦I Petis" - 18 i. - ri^sde
i 1'. horas.
I
¦ JÚPITER - Rua I): Joio
I Ribeiro. 400 - "A dama

t o vagabundo" —
I "Canções e contusões" -
I livre — desde 14 hora».

rALADR-M - Av. Fran-
cisco Morato, 3690 —
"O terror das mulheres
— "Minha montanha en-
cantada" — livre — m
19,45 horas.

PALMELA - R. Pamplo-
testemunha" — 18 a. —
16 20 e 22 h - "Crom-
•j.cll" - 14 a - ài
16.4C. 19.26 e 22 hora:

PARK - Rua Augusta,
2822 - Fone: 80-8079 —
"Festival de desenhos'^
"A pantera cor de rosa"

"Os inspetor" — livre
desde 14.30 horas

PATRIARCA - Rua Ora-
lório. 890 - 93-4043 -
' Rezo a Deus e ode,o o
meu próximo" - ' He-
rolco lobo do ma"" -
14 a - ís t8.r.i! h

PAULISTA • Rua AllgUS-
la. 2707 - 282-3026 -

"Õual c o caminho
para a cueiraV" -- li-
vre - 14.15. 16.10. 18.0j.
20 e 22 horas.

PAULISTANO - Av. Brl-
K.ideiro Luiz Antônio —
"Tora-Tora-Tóra" — 14
anos - is 13.30. 10.20
19.10 e 22 horas.

PENHA PRÍNCIPE - Av.
Penl.s de Franca. 345 —
n9."i-4470 - "Cem rifles
- "L S.D . a dropa
alucinante" - desde 14
horas

PLNKARAMA - Praça 8
de Setembro - «J»

i contra chantagem atòmj-
ta- _ "O ladrão de

I Bagdá" — desde 1* &

ALVORADA - R- I»8e"-
te Feijó, 377 - "A mas-
cara da traição" — 15 i*..
— às 20 horas

BRASÍLIA - it. Barreto
leme, 37 - 'Django, o
bastardo" - 18 a. - as
20 e 22 horas.

CARLOS ÜOMrS - -Rua
Campos Salis. 605.--
Fone: 3-1212 - "Um

homem, um revolver,
uma vingança*' — 18 a.
_ ás 14.30, 20 e 22 h.

JEQUnTBA - H. Atichie
ta — "Inferno no deser-
la" _ 18 a. — às 14.30,
19.3C e 2! ,30 horas.

OURO VéltDÉ Av.-Ccn-
ceicão. :.V' ron'
9-4643 - "Copa 70' . 14.30
— 20 e 22 horas.

REAL - r.- '<¦ Mr0 r
Fone. 9-1643 - "'*>
vai de filmes eróticos -
18 anos - à<- 18 hor*'b ,

REGENTE - 3. tíegrlU»
Feliô. U05 - '*1t -
Fíljó, 1-305 - Vm
colne à italiana" — M a.
drsdc 14 horas

SAO JflSÍ: L''J f1"*^
Souzi, 992 rçnt:
9-6997 - "Vou, vejJ e
disparo" - 10 a. — as
2045 horas.

WISDSOR - Kua (í-.^tral
Osório. 931 - Fone:
2-7328 - "Um dia em
duas vidas" — 14 *¦ —
desde 11 noras •

Guarulhos
S FRANCISCO R- T«-

resa Crimina, 36 - "Bis-
;a. eu sou a lei" — 11-
vre.

IlU
MARROCOS - FL f««'»

Souza, 703 - -lent^.vi

„ua** - 18 a - as :0
noras.

SABARA - <-'¦ i. "rore
Hleuel, 94 - "As bodas i
de Seta*' - 18 a. - ss
2" horas.

VF.RDI SALTO R JW
Galvão, 101 - "D«Htto
do sexo" — 18 a. - as
19,30 horas

Jundiai
ALVORADA - l>ua P*.oí.

Joaquim Liíei.-a. P.t -
Fone: 2903 "A> 

V'."1"
ti.ras de Ma>y li-fl —
llv.e - .' h'r..s.

IPIRANGA - Rua BarAo
de Jundiai. 806 - Fone:
4301 ".Fortaleza do
inferno' - 14 »• — 

'-•

e 21 noras.

POLITEAMA - Rua Ba-
,.âo de Jundiai, iW -

Fone: 5012 - "Alfredo,
n grande'' — 11 a. —
As 14. 19 e 'ti hora».

REPÚBLICA - Rua Cc-
neral Carneiro. 106 —
Fone: 5012 - "O yan-
!;«¦• - 14 a - 20 ho-
rás. '.

VITÓRIA - Rua Nela Pe-
trone, 89 - "Um con-
vidado hem trapalhão' — 10 a. - 20 horas.

Osasco
ESTORIL — F-strada dc Itu' 

_ "Re o meu Fusca fa-
lasse" — livre - desde
13 horas.

GLAMOUR - R. Si J.oSO
Bali-Jta. :-0 - "La I»""*-
balólVã" - "Unn V.-i. -
chester entre mil" — 18
r-nos - ás 14.30 ii.

Santo André
ART - Rua 2ster. 369 -

Fone- 44-1900 - "Aero-

porto" - 10 aros

CARLOS GOMES - Rua
SMiador Flaquer. 110 —
Fone: 44-4110 - "Se meu
dólar falasse" Livre

KOXl Rua Ihnialvira. 7
_ Fone: 44-4110 - "Ma-

trimònlo perfeito".
IA.MOIO - il- Cel Sea-

bra, 251 -- "A garola
genial'* - 14 a. - as
20 liõr.is.

TANGARA - R. Cel. OJt-
veira Lima, 54 — A
raposa do Sinal - 14
anos - às 20.13 h.

São Bernardo
S. BERNARDO - R- Ma-

rrchal Deodoro. 1.223 -
"O pistoleiro de A"3
Maria'* - "A mansilo
dos desaparecidos" —
10 a - .desde 14 li

São Caetano do Sul
DOM JOSt - R Anto-

nieta. 33 - "Um dólar
entre os dentes" —
"Duelo dos homens sem
lei" -- 13.30 horas

LIDO — R Manoel Coe-
lho. 506 - Fone 42-2189
_ "Pela primeira ver.
tem pijamas" - IS a.

,is 19 c 21 liniis.
MARAP.A Rua do Ki

sário. 311 - Fone: 2332
"Os nerdeiros.' - H

I «nos - às 19 • 21 horas.

MAX - Av. Conde Fran-
cisco Matarazzo —
"O vile do CanaS" —
"A pisia do irr.vão" —
K a. - às 19.30 horas.

PLANALTO - Vila Bar-
celona - fone: 42-1391
-. "Aeroporto' — m
ar.os.

PR1MAX — Rua Ainazo-
nas,1092 - Fone 42-2831
"Super cevrbro"
' Tarzan o os meninos da
selva" — 10 a. — às
19.30 horas.

S. CAETANO - Rua Car-
los de Campos. 401 —
'Viva Gringo" ¦- "Por

lim punhado de dia-
niantes" -Ha, - às
14,30 horas.

VITÓRIA - Rua Baraldi,
CHI - fone: 42-1698 —
"Se meu dólar falasse"
— livre

São Carlos
AVENIDA - Av. S. Car-

los, 1.260 - fone: 2617
"Espiidachlm de um

braço" — às 18 30, 20 e
21 horas

JÓIA - Av Salino, 711
Fone. 44-1930 - "Volta
ao mundo em 80 dias"

ás in 43 horas

Moji das Cruzes
AVENIDA - Av. Vol/Tl-

nheiro ' Franco. 560 —
"Romeu e Julieta". 10 a.
20,15 horas

ODEON - Praça Oswaldo
Cruz - Fone 2372 —
'O e:;erc!lo de unco ho-
mer.s" — 14 n. - às
20.13 hores

PARQUE - Rua Dr RI-
cardo Vilela, 432 -
"Os herdeiros" — 1" a

à; 20.15 horas
URÜPEMA Pinça O.

Flrmino Santana - Fo-
ne: 2-373 - "Filmes ja-
poftcses". 13 e 20 horas.

Santos
BRASÍLIA - Av Pedro

Lessa, 487 - 'Sete nol-
vas para sete Irmíios * —
ás 20.30 horas.

CARLOS GOMES -Rua
Lucas Fortunato. 89 —
"Os amotinados do pre-
sidlò** - 18 a. - aa 2(1
e 22 horns.

CAIÇARA Av Çorise-
Ih-iro Néblaj. 819 -

' Os giras?ois da Rússia
— 14 a. — desde 14 h.

w

m

COLISEU — Rua Amador
Bueno. 237 — "Submí-
rino X-l" - às 13, 20 e
22 horaa.

GONZAGA - Av. Ana
Costa. 344 — Fone:
.1-3998 - "John A: Ma-
iv" — 18 a. -- às 14,
16, 20 e 22 horas.

GLÓRIA - Av. Vicente
de Carvalho, 19 —
¦(, sol nor testemunha"
- 18 a. — às !3, 19,45 c
22 horas

GUARANI - Praça dos
Andradas, 100 — "Mu-
llicr leviana'* — "Os
: niantes de Lady Hamll-
lon" — 21 a. - desde
12 horas

INDAIA - Av. Ana Cos-
la, 429 — "O fantasma
do Bargi Negra" — li-
vre - desde 14 horas.

INDEPENDÊNCIA - Av.
Ann Costa. 443 — "As
coisas da vida" — 14 a.
_ às 14.30. 16.30. 20 c
22 horas

IPORANGA - Av. Ana
Cosia. -Iü9 — "Copa 70"

is 14. 16, 20 e 22 h.

ITAJUBA - Av Prcii-
dente Wilson, 1.953 —
"Toda duizeln tem um
pai que i uni.i fera" —
14 a. — às 15. 20 e 22 h.

OURO VERDE - R. Car-
valnho de Mendonça. 395

"Um quixetc sem
mancha" — livre - às
2C e 22 Horas
ItOXY Av Ana Costa.

433 — "Bob. Carol. Ted
e Alice" IS a. Desde
14 horas

SVO JOSÉ - Rua Cam-
pos Melo, 170 — Dois
filme:: iapnncses — às
20 horas

PKAIA PALACE - AV.
Ana Cosia. 410 - Fone:
4-9797 - "7 homens de
prato e 2 de ouro". Ves-
pcral. "Acossado", à nol-
le 18 anos.

São Vicente
JANGADA - Rua Marti-

(im Afonso, 451 —• Se
meu fusca falasse . LI-
vre 15, 20 c 22 horas.

PETROPOI.IS - Av. An-
tonio Emerich, 66j —
"teu nome danava vin-

gançà" - 14 a. - às 19.43
e 21.45 hora?

SAO JORGE «i<? YxfX
Gaspar, *:228 - "Magoai
de caboclo" -- 10 >• —
as 20.30 horas
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MENINA DESFEZ DÚVIDAS:"ÊLE NÃO MATOU MARIA"
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Acompanhando o misterioso
indivíduo, a menina Soaria Lúcia foi

levada para uma casa
abandonada e ali estrangulada

NTENSA expectativa reinava na

¦ 

Delegacia de Bauru, quando
uma das amigülnhàs de Maria
Lúcia Vieira, a menina de 9 anos
de idade, assassinada por um
anormal, em novembro do ano
passado, naquela cidade, ali

chegou acompanhada de seus familiares.
Na rua, varias pessoas aguardavam an-
siosas o desfecho de uma investigação quetivera inicio na cidade de Oriente, e que,naquele momento, atingiu seu ponto cul-
minante. Sn o menina poderia confirmar
ss o louco capturado naquela localidade,
rra ou não o misterioso assassino dc Maria
Lucin.

Levada a uma daí dependências da
delegacia, a garotinha foi posta diante devarias pessoas, entre as quais se encon-
trava o grande suspeito. Ela os observou
atentamente, aproximou-se deles e, após
vé-los detidamente, recuou e disse àsautoridades:

'-Não è nenhum deles. O homem quematou a Maria Lúcia, não está aqui, não
senhor".

"Você tem certeza? Veja bem.*'
A menina íoi incisiva.

"Tenho certeza, sim senhor."'
Os homens que haviam sido pastosdiante da menina, retiraram-se. E. então,

somente o debll mental suspeito no crime
que traumatizou Bauru, ali permaneceu.E. então a garotinha observmi-o por ai-
guns instantes, voltando a confirmar queêle não era o assassino de Maria Lúcia.

Os policiais, que até então, mostravam-
se esperançosos em poder afastar o véu
de mistério que envolve aquele crime
monstruoso, não puderam ocultar o de-
sapontatncnto. A maneira da garotinhaconfirmar a inocência daquele suspeito,

Cópias do
"retrato
falado"
do homem que
matou a
jovem
estudante de
Bauru foram
distrihuidas
por todas as
cidades da
região.

não deixou margem a duvidas. Porém;
não só os investigadores designados pa-
ra esclarecer a morte de Maria Lúcia
Vieira, mas também delegados, escrivães
e outros funcionários da polícia, não per-
deram a esperança cm poder levar à ca-
dela o homem cujo crime provocou lágri-
mas a revolta em toda a região de Bauru.

O supeito detido em Oriente apre-
sentava as características do personagem
descrito por algumas crianças que o vi-
ram passar pslas imediações da resi-
dôncia de Maria Lúcia Vieira, a caminho
da casa abandonada, à rua José Ranie-
ri, 361; para estrangular aquela inocen-
te criatura. Interrogado, chegou a di-
zer que havia matado uma menina, em
Bauru. Porém, caiu muitas vezes em, con-
tradições. Mas alguns detalhes por' éle
revelados sobre o crime, coincidiam com
fatos de conhecimento da policia. Daí, a
providência das autoridades de Bauru,
em fazer com que o suspeito fosse leva-
do para aquela cidade, sob escolta. Tam-
bém foram adotadas providências no
sentido de evitar possíveis atentados por
parte da população de Bauru, que desde
logo soube do andamento das investiga-
ções policiais e da prisão de um indivi-
duo que chegara a confessar o crime.

Açora, porém, uma vez positivada a
Inocência do débil mental suspeito na
morto de Maria Lúcia, as autoridades de
Bauru vão encaminhá-lo a um sanatório.

Por outro lado, novos contatos vêm
sendo mantidos pelo titular da Delegacia
de Polícia de Bauru com as autoridades
de cidades próximas, para as quais fo-
ram encaminhadas cópias do "retrato fa-
lado" do criminoso, no sentido de quetodos os suspeitos sejam presos e enca-
níinhadós àquela localidade.
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Escondendo-se sob as mesas,
os travestis escaparam à

pancadaria. Mas não escaparam
à cadela, quando a policia ali

chegou e prendeu os que ficaram.
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Pancadaria e sangue na boate. Dono fugiu
A BOATE "Nelson", situada na avenida Briga-

deiro Luis Antônio, o barulho das guitarraselétricas, se confundia com o dos carros "cn-
venenados". O pequeno palco apertado, a voz
de um travesti, é abafada pelo grito de ou-Iro travesti.

— "Socorro, minha peruca, minha peruca".Confusão generalizada. Cadeiras para todos os la-aos, garrafas quebradas, pancadaria geral. Naquelemomento, eslava cm pleno auge a apresentação rio"Show Les Girls". São travestis que descentralizando
seu espetáculo dos palcos, espalham-se pelo salão. A
pancadaria teve início quando José Manzzioni Netto (19

anos, solteiro, morador à travessa Lameiral, 9, Brás)um tanto embriagado, agarrou a peruca do travesti JairVieira (26 anos, rua Frederico Abranches, 246, VilaBuarquc). Em seu socorro, seguiu o dono da boate,Nelson Braz, juntamente com Vicente Bocuzi (33 anoscasado, rua Mauá, 976, Luz).
Os socos se sucedem, com a gritaria dos travestis,

que procuram cscondcr-sc em baixo das mesas, tentan-do fugir, à pancadaria.
Nisso, sangue corre pelo chão. Um jovem, segu-rando o ventre, tenta evitar a perda de sangue. Comum canivete na mão, Nelson Braz abria caminho porentre a multidão, escapulindo a seguir. Os que bri-

gayarn, pararam para auxiliar o jovem Manzzioni mmrecebera uma canivetada na barriga SiaSente
iS"' Para o Hospital das Clínicas onde oS-tei nado. Havia muita confusão o novos gritos dos trnvesis marcaram a'chegada da viatura policial oo 4 o
?oronValeCnti;.,11VCStÍgad0rCS dlCfÍados P*° ^Vdo

Na delegacia, frente ao escrivão Nalalael Motta daequipe 2, os travestis,, em coro, protestavam contra aprisão, transformando a Delegacia num Inferno
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dia e noite
Wilson cocd

I—

O escrivão Breier da RONE, ponij.
no recebeu o envelope de pagamento i
Chamou o caixa e perguntou:

— Que foi que houve meu chopoíj
descontos finalmente conseguiram h
lar com o salário. . .

Os dados que vou divulgar hoje, extraídos1)'
menio Plurianual de Investimentos parab»

1971-1973, que acaba c!j ser publicado pela.Sêtã
rie Economia c Planejamento, irão, som dúvida,i:
às lutas e novos "esquemas" dos cardeais que iri:
car essa verba, na Policia.

Dc acordo com a publicação oficial, a Sccnlií
Segurança irá jogar, naquele período, corai:

de CrS 41.647.631,00, da qual CrS 24.892.911jNj
na-se a reformas de presídios e delegacias regia
po':<-ia.

Mas o importante, mesmo, vem agora; A Ai
tração Superior da Secretaria vai ioçar Mi

2.£64.375.00 para a serio mais CrS 2,014.3iii|
o conjunto rias atividades centrais e mais CrS3;;1!
para reformas cm garagens e manutenção do &
de Transportas Motorizados.

Água na boca dos majuras: a Delegaria Ciií
à sua disposição: Cr$ 18.712,024,00, mi»

12.021.179,00 para a sua administração gerali
Cr? 730 000,00 para reforma do chamado Presi
Hipodromo, que por sinal já não existe mais, ii
no local se acha Instalado o 8.o Distrito eaC
da Pasta.'

Mas o felizardo quo conseguiu vencer os
mas" para Delegaiu Geral ainda vai cons

CrS 4.960.845,00 que u. destinarão "adarr::
à vida e ao patrimônio da ordem pública estfi' interna c'o Estado", segundo a rubrica dada-*
cretaria do Planejamento. Ma? terá mais. o £;!•:
geral; CiS 1 000.000.00 para destinar às "pei*:

perícias técnico-cientificas".

Os majuras que estão brigando para viri
continuar sendo diretor dn DET (ou DEI

podem ficar sabendo <{vv. vão contar
2.719.104,00 para a siri administrai
2.719.104.00, especificamente para si
em "segurança cie transito".

Os cardeais que estão brigando pana*
dos postos de mando no próximo governo,

se vê, tem por que bri jar, pois terão dinheiro»
para dar à Polícia aquela eficiência a que, P""
aspiram e também porque as verbas, pelo «N*
ma, vão poder ser manejadas pelos vários Depiw-
tos sem a interferência do titular da Pasta.

Para completar a informação constante coi
mento Plurianual (oficial), assinala-sem

lícia Militar terá. para o período 1971 -19'-
17.852.128,00 para a sua administração cou»»
igual (CvS 17.852.128 00) para as suas obras.

Sete oficiais da Policia .Militar da BahilÇ
ram em visita ao DETRAN, para conie"

cificamente o sistema de policiamento de trig
São Paulo, como parte dc um curso dc apcnW
to que iniciaram há nova meses. Diretores dem
fizeram exposições sóbre os meios empreja««.
calização, bem como a respeito da nova sístem
cobrança de multas.

Alguns oficiais ficaram impressionados corai
riuzido número de guardas no serviço mj»

mento, bem menor, proporcionalmente, ao' ¦
em outros Estados que visitaram. Re3sa'ta",!|3 é
que a deficiência com o pessoal é suprida P-
cidade operativa dos elementos ria Policia • ¦'
São Paulo.

ur: vão contar com Cri.
¦ação e outra

para serem emp:

XÁGORA ÊLE VAI -

/ PAGAR SUAS <
DÍVIDAS NQ J

AfjíüoCorfí»

¦- Sk, -% j»*w»-#*», M asMt»»ri^teiw«>rim"taa>ns k.-Aü»^>-i«»


