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O presidente Nixon ordenou a imediata
libertação do tenente William Calley, condenado

à prisão perpétua por homicídio premeditado
em My Lai. E, o antes considerado

"monstro de My Lai", está agora prestes
a se tornar um herói. Uma onda de protestos

tomou conta de todo o país, condenando
a sentença pronunciada contra o oficial. Ted

Kennedy e William Fullgright diziam que
êle pagou por Lyndon Johnson, Richard

Nixon e todo o Estado-Maior norte-americano
no Vietnam. (Página 4)
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Com votes, Pele
e Brígitte Bardot

Duas figuras mundialmente conhecidas — Pele e Brígitte Bar-
dot — chamaram para si, anteontem em Paris, onde o nosso "reiM

foi recebido com honras de chefe de Estado e. várias homenagens,
entre elas o Grande Prêmio da Academia de Sport da França, a
atenção do grande público presente ao Estádio de Colombes, para
assistir ao jogo Santos, 1 vs. Combinado Saint-Ettiene-Marselha,
3, na decisão por penalidades. Brígitte cumprimentou um a um os

jogadores brasileiros, deu o pontapé inicial e aplaudiu Pele deriran-
temente nos seus melhores lances do jogo. (Seção de Esportes).

A GRANDE AMEAÇA
I' a nova droga que se propaga por todos os cantos do mundo. O LSD (ácido dietiíamide lisérgico)

é extraído da parasita o germe do centeio. Seu perigo é incontrolável. Quem o

prova fica fora de si por muitas horas. "E' uma viagem" - como dizem os viciados. Na

rua Major Diogo quatro pessoas foram presas em flagrante sob o efeito do

SD. São elas, a professora Leila Salun, um cineasta e sua esposa, ex-atriz (ambos na foto ao lado)

• o traficante César Leandro de Ambrósio Dalro. O casal contraíra núpeias recentemente

e vai passar o fim da "lua-de-mel" na cadeia. A polícia investiga a procedência da droga

para eliminar os traficantes, esta grande ameaça que paira sobre São Paulo.

(Página 7)

}¦.,¦ :¦-;.¦:...::, ;. ^iyi/^yyyyyy^y-yyryy: -yy ¦;. ;,;¦:..-> y." ::<:.;

\.--y' 
'-. 'A.A:: 

A .¦:¦'¦'¦'¦¦ A'-' .:.¦¦¦¦¦ ¦''iAAAAi'^:. i
i ¦'¦¦ '•:¦¦¦¦:. ¦:¦¦¦:¦ .' .'¦ '¦•'',¦ ¦*.-:•:>:'."¦.'¦./¦.•' .

[¦AA-A A-y:A:'M<A:A-. 
' 

^^Sy^yÁiAyyA-^Aéyí

'+ 
^\il' ^mÚ ¦

Simagul, marte
que é desafio

Até agora, ninguém conseguiu atinar com os motivos
do assassinato da professora Simagul Boudakian, cujo
corpo foi encontrado em Interlagos, no começo da se-
mana. Ontem, a Policia achou o carro da vítima na

praça Alexandre de Gusmão. Nele, foram notados res-

pingos de sangue e uma Impressão digital, t a única
coisa com que contam as autoridades para desvendar
o enigma qua está eletrizando a cidade. (Página 8)

Aimoré já sabe
como vai ganhar

, Esta noite, Anlz Aidar (presidente), Mário Angus-
to Campos (vice), Francisco Alfredo Trindade (primei-
ro secretário) e Expedito Figueiredo (segundo «ecre-
tàrio), são alguns dos nemes que tomam posse no Con-
selho Deliberativo do Corinthians. No gramado, o time
goleou t Samarone íoi simplesmente espetacular. Perl
vai enfrentar o São Paulo, para segurar Forlã. no seu
campo da defesa. Aimoré foi sondar o tricolor, no seu
último Jogo contra a Ponte Preta a Já tem sua íórmula
para ganhar. (Seção da Esportes)
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às suas ordens
Na página seis você encontra um com-

pleto roteiro de como deve fazer parai se can-
didatar ao ambicionado titulo de "Miss São
Paulo'', concurso promovido pelos "Diários e
Emissoras Associados" e que vem empolgan-
do a população há dezesseis anos seguidos.
Vi até lá t sorria como Sonla Yata Guerra
(foto), Miss 8. Paulo do ano pastado.

ÀS TRISTES IMAGENS DO PAQUISTÃO
0 que você vê no Rodiofoto UPI ocimo é apenas umo dai muitai imagens triitei do conturbado Paquistão distes dias. A cabeça de um oficial do
Poquiitâo Ocidental aparece na mão de um rebelde, após ter sido cortada © golpe de espada. Cenas como esta são comuns no Paquistão de hoje,
Umn nação marcada por tragédias e que está em todas suas tristes cores no última pagina.

LEIA, DOMINGO, NO
DIÁRIO DES. PAULO

JORNAL DE DOMINGO
(Um jornal
para o jovem)

ESTÚDIO 1591
(Ronaldo Ésper
fala do "Society'7

SUPLEMENTO BURDA
(Sempre por
dentro da moda)

(LUBINHO
(A alegria
das crianças)

1

¦y

.^.^^l^<.«.>s«**A.^nfc(.«•».«•> -•«.. ».-»,-». •<¦»*..•».•. *» <N *• • i . *. 4». tf-*.-'*» *--«K *-. >-'f» «.--f. *¦ *• * ^ * fl .*



.,», -_,.

'2 DN — Sexta-feira, 2 de abril de 1971 — 1.° caderno.

Rendeu-se general equatoriano

REGISTRO
QVITO, 1.° (AFP) — O general Luís

Jacome
Chávez, ex-diretor da Academia

Militar e
que se tinha revoltado

contra o
governo do presidente José Maria

Velasco Ibarra,
rendeu-se, ontem à noite, e

hoje se
apresentará ao Ministério da Defesa.

O general

Jacome apresentou-se perante o
comandante-geral

do Exército
sem impor condição alguma.

O ministro
da Defesa Nacional, sobrinho

do presidente da
República, afirmou: "Estou satisfeito

de que a força
tenha sido usada com moderação, apenas

na medida do
necessário e com energia indispensável,1'

Apoio à Páscoa da Fraternidade
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indicador médico
MÉDICOS - LABORATÓRIOS - HOSPITAIS - PRONT0S-SOCORR0S - DENTISTAS

CLÍNICA GERAL

Dr. BERALDI - JOSÉ MIGUEL

C.R.M. 2730
Clínlct geral - Tratamento
especializado da Impotência,
FrigldK, Esterilidade e En-
velheclmento precoce — Con-
sultas e tratamento das 9
às 22 horas. Marcar hora —
Av. Celso Garcia n.o 5.367 —

Tel.; 295-2G37.

DR. NICOLAU
D'AMICO
C.R.M. 377J

CLINICA GERAL — OBESI-
DADE — VARIZES

(ÜLCERAS VARICOSAS —

VEIAS DA PELE)

GINECOLOGIA — ONDAS
CURTAS — ULTRA-SOM E
INFRA-VERMELHO — Parti-
dp» leu novo endereço à

R. CONS. CRISPINIANO, IM
- 2.0 CJ. 109 - KSQ. C| AV.

S. JOÃO - FONE! 35-8Í1»
DAS 10 AS 19 HORAS

HERMANN MAUSE
Dentista — "VIVODENT"

Com especialidade exclusiva,
apllca-se "Vlvodent" na con-
lecção d* dentaduras anntô-
mlcas, processo ora em uso
por profissionais especializa-
dos, na Europa c em especial

na Alemanha.

R. Pelotas, 202 - Tel.: 70-4477

UROLOGIA

DR. CARLOS PIMENTA

CAMPOS
Módico Sind. Jornalistas de SP

Médico da Santa Casa
C.R.M 1005

Moléstias venéreas e sexuais.
Ambos os sexos. Impotência,
Opcraçio — R, Marquês da
Itu, 58, 10.0 • Fone: 32-2290 •
Pea 11 ks 13 t das 16 ái 19 h.

Dr. J. P. Lineu L. Cordeiro
C.R.M. 920

Chefe dc Clinica do
Hospital Municipal

Impotência - Doenças sexuais
e venéreas — Rua Sâo Banto,
181 - Das 15 ás 19 horas.

CLINICA MÉDICA

Dr. ANTÔNIO SANTOS
SOBRINHO • C.R.M. 1077
Dr. LEOPOLDO CORRÊA DE
MENEZES • C.R.M. 6717
Consultas, exames para diag-
nústlco e tratamento dns mo-
léstlns Internas doenças nlér-
gicas, da pele. reumatismo.
Horário das 8 is 18 horas.
Fraca da Sé, 34 — l.o andar

Telefones: 35-7905 e 34-3817

GARGANTA, NARIZ, OUVIDO

Dr. Tomoichi P. Shimohirao
O.R.M. 8083

Tratamentos — OpcraçJea
Novo endereço: Praça JoSo
Mendes, 42 — ll.o andar —
Telefones: 35-5713 e 33-2519

Das 12 ás 20 horaa

DR. ORLANDO HENRIQUE
DA FRANÇA

Queda de cabelos — Unhas —
Doenças da pele e alérgicos —
Resfriados crônicos — Bron-
quites — Asma — Doenças

digestivos e venéreas.
Av. Ipiranga, 345, 1.101 - Fonei
36-7957 - 2.1 a aáb. - 8-16 li.

CLINICA MAIA
Hosoltal pira Repouso — Woek-end-hospltal — RecuperacSo
fisica e mental - Desintoxicação — Sonotcrapla levi e profunda- Tratamento com e sem Internação - Equipe de especialistas
Dlr. DR EDMUNDO MAIA - CRM. 2181 - Km 18-1/2 da BR-2

¦ Telefone; 222 - Tabolo da Serra (Antes do Embu).

Para anunciar nesta secçfio, telefonar para 239-5811,
ramal 57 (Êste Indicador é publicado aos domingos,

no DIÁRIO DE S. PAULO, e as 4,as e e.as-feiras, no
DIÁRIO DA NOITE, l.a e 2.a edições, e no

DIÁRIO DES. PAULO).

O comandante do II
Exército, general Hum-
berto de Souza Mello,
vê com emoção o conta-
giante entusiasmo pela
realização da "Páscoa
da Fraternidade", em
São Paulo. "A fraterni-
dade diante do altar da
fé é um apanáfeio dos
brasileiros e creio, é o
que os conduz, serena-
mente, na luta pelo
bem-estar, em busca da
felicidade geral, sem
ódios e sem preconcei-
tos. Cristão fervoroso,
só tenho de aplaudir a
organização dessa sole-
nidade que congraça to-
dos os servos de Deus.,
A alta significação espi-
ritual desse encontro,
em contraposição à vio-
lenta onda de matéria-
lismo que investe con-
tra o mundo, sensibiliza
os homens de bem. Foi
com imensa satisfação
que atendi à solicitação
de Sua Eminência Revê-
rendíssima Dom Paulo
Evaristo Arns e já de-
terminei a todos os es-
calões sob meu coman-
do para prestarem ir-
restrita colaboração à
execução da "Páscoa
da Fraternidade". E ao
conclamar meus coman-
dados que livremente
compareçam a essa sole-
nidade, permito-me es-
tender esse apelo ao po-
vo paulista. Estou cer-
to "de 

que assistiremos
a uma grandiosa de-
monstração de fé e ro-
go a Deus pela compre-
ensão entre os homens e
pela paz e prosperidade
do Brasil". Na foto, o
comandante do II Exér-
cito, quando era convi-
dado pelo sr. Raul Ron-
lien, dos "Diários Asso-
ciados", para a festa cí-
vico-religiosa.

A Tupi ajuda a levar a
civilização desde

a Praça da Sé até o Xingu.
A Tupi leva muito a sério

o trabalho revelado pela
correspondência que chega,'pedindo as coisas mais
comuns e as coisas mais
extravagantes (uma camisa do uy**
Rivelino, um pé de ipê-roxo, óletfo&,
de capivara, o endereço particular 

° °'B°
de Charlie Chaplin).

As cartas vêm dos lugares v ^
mais distantes - do Acre, de Pelotas;
de Campo Grande, de Ponta
Grossa, de Ponta Porã, do Piauí,
do Jardim Paulista, da Praça
da Sé -, numa demonstração
impressionante da cobertura
da Tupi.
Para toda esta gente a Tupi
tem 24 horas para colocar
música, futebol, comentário
notícias.
Todas essas coisas que fazem a chamada
cultura nacional, que une o
Caburaí ao Arroio Chuí
a Serra de Contamana à
Ponta do Seixas, oXin
à Praça da Sé.
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N jNossos comerciais chegam
a pessoas muito diversas,

mas igualmente interessadas
em ouvi-los.

Nossa música agrada a
tos. Não é tão avançada,

porque só uns poucos
assimilariam.. Mas não é tão

velha, que até pareça
uma hora-da-saudade

fora de hora.
Ligue a Rádio Tupi.

milhões de pessoas lhe
farão companhia.

você vai ficar sabendo o que, naquele'nstante, 
um brasileiro que vive

a 500 km de você está ouvindo.

1040 khz
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Clube

dos Artistas: diretoria

"Barnabés":

fim do apadrinhamento

O Clube dos Artistas e Amigos das Artes já tem
definida sua diretoria para a gestão 71-72 que, se-
gundo os resultados das eleições realizadas quarta-
fira à noite, estará constituída pelos integrantes
que até agora assumiam os cargos. A eleição, reali-
zada em clima dos mais movimentados, com a par-
ticipação de 125 eleitores, garantiu a vitória à Cha-
da-], liderada por Rebolo Gonzales e Izar do Ama-

_ral Berlinclc. Waldemar Cordeiro e Danvin Silveira
Pereira foram os eleitos para o Conselho de Artes
Plásticas, sendo que o candidato mais votado foi
Darvrin, embora tenha participado de uma única
chapa. Vários elementos concorreram nas duas cha-
pas eleitorais — oposição e situação.

SANTA CASA
Juvenal Celegulm da Silva, de 23 anos de Idade, há 12

dias mais ou menos, caiu do alto de uma árvore r.a cidaáe de
Poa, stiKlo recolhido por uma RP, por nao poder andar e le-
vado ao Pavilhão Fernandinho, da Santa Casa, em acomoda-
ções mantidas pelo INPS a que tem direito.

Recebeu, nos dias em que lá esteve internado, todos os
cuidados necessários e a família nunca deixou de o visitar em
todas as horas permitidas pelo regulamento do referido hos-
pitai.

O caso é de fratura da ll.a vértebra dorsal com secção de
medula, o que. Inutilizará o paciente provavelmente por mui-
tos nnos.

Hoje, às 11:00 horas da manhã, o mesmo íol removido
sem seu prévio consentimento e dos familiares para o
Hospital de Santa Isabel, próximo a Guarulhos, hospital esto
reservado para os casos de processos arterioscleróticos avança-
dos irrecuperáveis, com o que a família não se conforma com
tal estado pois as visitas se tornam quase impraticáveis pela
Brande distância como também pela nâo observância dos pre-
ceitos necessários de falta de atenção por parte dos médicos
que o alenderam não dizendo o que o paciente íoi arbitraria-
mente removido para hospital inadequado.

MUDANÇA DO CONSELHO
O Conselho Permanente de Justiça da II Auditoria Mi-

litar mudou, ontem, seus membros, como ocorre em todo iní-
cio de trimestre. O Conselho para os próximos três meses
será presidido pelo mnjor Wilson Malnati, fazendo parte tam-
bém o capitão Danilo Rubens Marinl, capitão Leomar Vas-
concellos dt Queiroz e capitão Roberto Pontuska Filho.

AO PÚBLICO EM GERAL
A cheíin do gabinete do vice-presidente da República faz

público que:
O' pablnete tem sua sede em Brasília, DF, nao tendo

representante fora desta sede;
O vice-presidente da República somente concede au-

diências na Capital Federal:
O vice-presidente da República não delega autoriza-

ção, rt quem quer que seja, para tratar de assuntos junto a
autoridades ou entidades.

Brasília, DF, 24 de março rie 1970. (a) Gustavo Adolpho
Engelke, capitão de mar-e-guerra — Chefe do gabinete.

Estão concluídos os estudos, determinado*) pelo goverr.!,
dor Laudo Natel, visando à regulamentação da chamada k
de Acesso do Funcionalismo. Ésse dispositivo legal institui;
no âmbito do servidor público do Estado, acesso como fonrj
de provimento de cargo da mesma natureza de trabalho.:;
maior grau de responsabilidade e complexidade de atrib
ções. O trabalho foi entregue ontem ao governador, pelo».
cretário do Trabalho, Ciro Albuquerque, durante despath
em Palácio. O interesse do chefe do Executivo em apres
o encaminhamento da matéria prende-se ao seu desejo :i
eliminar, de uma vez por todas, no âmbito do funcionalismo
o apadrinhamento, garantindo aos servidores a possibilldüi
de ascensão de cargos, graças, exclusivamente, à sua dedk>.
ção • esforço.

Entende o sr. Laudo Natel que a Lei de Acesso represeii
uma inovação em termos administrativos, Instituindo íorri
equilibrada de atender ao problema da promoções do lunci,
nallsmo dentro de sua especialidade.

DELFIM NETO FOI ABRAÇAR LAUDO

Após avistar-se ontem com o governador Laudo Natel,::
Palácio dos Bandeirantes, o professor Delfim Neto, ministro íi
Fazenda, disse que "estando em São Paulo não poderia ii-
xar de vir trazer o meu abraço ao grande amigo que agon
dirige os destinos do meu Estado". Quanto ao contato na
manteve na ocasião com o sr. Henri Aidar, chefe da Casa C-
vil, o ministro afirmou que também fora "uma visita de»
tesia a outro bom amigo".

Instado pelos jornalistas a manifestar-se sobre o ací:í:
íirmado entre o Brasil e os Estados Unidos, a propósito it
café solúvel o ministro da Fazenda declarou:"Considero a decisão bastante favorável aos interesse! b:i.
silelros. Com isso, nossa indústria de solúvel terá assegurai
condições para se desenvolver e aumentar suas rendai a
Exterior".

PRIMEIRO FINANCIAMENTO DO PIS

Em reunião da diretoria da Caixa Econômica Federai
realizada hoje, foi aprovado o primeiro financiamento cor» ti
recursos do Programa de Integração Social. Logo em segtilli
foi referendado o financiamento pelo ministro Delfim Neto
Iniciando de maneira concreta a fase de aplicações do Pfr
grama que visa a garantir aos trabalhadores sua participai!)
no crescimento do produto nacional.

A primeira ílrma a receber o financiamento de Cri I
milhões é a Aços Villares, a juros de cinco por cento ao ar.:
com uma taxa de abertura de crédito e custeio cie 2''- ao a:.:
e mais correção monetária. Êste financiamento será dado pa
suplemeiitação de capital da firma em questão, cuja garar.-ji
é constituída por uma cédula de crédito industrial.

Na ocasião, o presidente da CEF, professor Giampacií
Marcelo Falco, afirmou: "Ao conceder o primeiro finano
mento com recursos do Programa de Integração Social, o;<-
ração essa referendada pelo sr. ministro da Fazenda, p
fessor Delfim Neto, a CEF inicia de maneira concreto rr.ii
uma fase deste programa."Todos os estudos feitos e as medidas de ordem prátl»
já postas em execução, permitem afirmar que os partlcipar.li!
do Fundo obterão satisfatórios resultados e às empresas serio
oferecidos ágeis mecanismos de financiamento a custos aupoi-
távels.

"Agradeço em nome da diretoria da CEF, dos membros
da comissão de Instalação do Fundo e de todos os funcionara!,
a confiança depositada pelo governo do presidente Médlcl,«
certeza de que levaremos a bom termo mals êste desafio."

TELEGRAMAS DA AGÊNCIA MERIDIONAL

IGREJA CONTRA A PENA DE MORTE
RIO, l.o — A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

confirmou que a Igreja Católica Apostólica Romana é contra
a pena de morte. Seu presidente, Dom Aloísio Lorscheider,
concedeu rápida entrevista confirmando a nota oficial queo secretário geral, Dom Ivo Lorscheider Já distribuíra no dia
22 de março e explicou as razões da posição da Igreja: "A
crescente valorização da pessoa humana, a íé mais explicita
na capacidade de recuperação dos culpados, o incontestável
desenvolvimento do regime penitenciário e, no caso brasileiro
a natural repugnância a métodos radicais de eliminação da
vida".

A reunião dos bispos, que acaba de ser encerrada, ana-lisou, entre outros assuntos, a questão dos presbiteros.

SEPULTADA LIDER FEMINISTA
RIO, l.o — Foi sepultada, esta tarde, no Cemitério de

Sâo João Batista, a lider feminista, poetisa, jornalista e es-
crltora Ana Amélia de Queirós Carneiro de Mendonça, pre-sldente d*t Casa do Estudante do Brasil, falecida ontem, em
sua residência, vítima de um ataque cardíaco. Seu corpo foi
velado nos salões daquela instituiç&o, à rua Cosme Velho 857
de onde saiu o feretro, às 16 horas de hoje,

D. Ana Amélia era casada com o historiador Marcos
Carneiro oe Mendonça, que foi goleiro do Fluminense nos
tempos áureos do futrbol amador, e mãe da tcatróloga e
jornalista Bárbara Heüodora

A ilustre senhora nasceu no Rio de Janeiro, a 17 de aqõs-
to de 1896", filha do engenheiro José Joaquim Queirós Júnior
e de D. Laura Machado de Queirós. Passou a infância no
Interior d-s Minas Gerais, onde fêz os primeiros estudos, ten-

do sua educação entregue a professoras internas, uma br»'
sileira, duas Inglesas e duas alemãs. Dessa forma, especis*
llzou-se no estudo das Línguas, da Literatura e da História-
Aos 14 anos estreava como poetisa, com o livro de veripl"Esperanças", cujas poesias já vinha elaborando desde M
seus 12 anos,

ELEITO PRESIDENTE DA OAB
RIO, l.o (Meridional) — O sr. José Cavalcanti Neve! &

sumiu, hoje, a presidência da Ordem dos Advogados rio Brl*
sil, após ter sido eleito por 22 votos contra um em bra,,c0
Seu mandato à frente da OAB irá de l.o de abril de 1871'
31 de março de 1973.

O advogado Cavalcanti Neves encabeçou uma chnpa úr.j'
ca, composta dos seguintes nomes: vice-presidente, JoSo W*
colau Maíer Gonçalves; secretárlo-geral, Silvérin Santoi
Curado; subsecretário-geral, Luiz Carlos do Vaile Nogueira,
e tesoureiro, José Tavares Cunha Mello.

MORREU O CANTOR "GAÚCHO"

RIO, 1 — Repercutiu dolorosamente em todos os melei
artísticos o passamento do popular cantor "gaúcho", que l»*
mou dupla muito famosa com Joel. Eram inclusive chamais
cie "gênif.os da voz", em virtude da afinação absoluta com qw
cantavam. Com 68 anos, Francisco de Paula Brandão Ra!,S;'-
como se chamava, estava afastado há dez .uios. mais ou mel*0'.
cias atividades artísticas. Ficou alguns meses numa clMi»
de recuperação c depois instalou uma granja avícola no '••'
zinho município fluminense de Itnciiruçá. O sepUllamento»'"gaúcho", no cemitério do Caju, teve enorme acomp.ii'.liallien"
com a presença de numerosos ai tistas do rádio e TV.

SINDICATO DOS MESTRES E CONTRA-MESTRES
NA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM, NO

ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL

"TOMADA DE PREÇOS"
PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA A COLAMA DB FtRIAS
NA AVENTOA DOS SINDICATOS, ESQUINA COM A RUA DLOTE N.0 36, VILA MIRIM, MUNICÍPIO DA PRAIA GRANDE

A Diretoria diste Sindlcnlo comunica que, conformt EDITALafixado em sua sede social. íi rua Júlio de Caitlthos, n.o 782 —
Bolem — nesta Capital, receberá propostas até o dia 20 de abrilde 1971, és 18 lioras, para conitrtiçdo do prédio itipra mencio-nado. na forma e especificações constantes do MEMORIAL DES-CRITIVO. que desde Já se encontra à dlsposIçSo doa interessadosna secretaria desta, no horário normal do expediente.

Silo Paulo, dt março de 1971.
OCTAVIO TEIXEIRA DR BARROU, Presldwitt

Oiaiio da Noite
(ôrllo doe "DlirlM Alloclado»") ASSINATURA!
runíKl» a • de Janeiro ds 1825 „.„_,., . .«rr-rnml*,EDMUNDO MONTEIRO CAPITAL I INTOTIO"

Dlrelor-PrtJldente ..,,„, a» ,,!*
NAPOLEAO DE CARVALHO  ,_. ,,«Dlrttor-Vlce-Prcstdenle DH Cri

ARMANDO OLIVEIRA —
Diretor-Oerente tllAlt

LUIZ MONTEIRO Cl l**
Diretor dr Redacio _ f-n ti*RfdsçJo. Adminuirnçlo Bimestral  ¦-"

Publlddsde r Oflclnsií DR Cri "¦*
RUA SETE DE ABRIL. 23»

Tottlon» PBX a.i»-s»ii
Ind. Telrgíâtlco: "DIADANO" cil *•*

SUCURSAIS ^ ... H>NGUANABARA: Av. P»;«o>. 101 - TrUnMírsl  C.'
ll.o andar — Telefones: 243-8343, nn c:< ,lf
343-Í919. 343-81*75 * 243-12S3 ,BELO HORIZONTE: Ru» Ctrljos,
136 - 6.0 andar - conj- fim - fo-ne 32-3440 • RECIFE: Prtça da crt W*

ISI - ».. andar - Fona 6-34J0 • C*p'"*' ' 'n,CT,or 
BRASÍLIA: Departamento do In-terior: Otltrla notei Nacional _|
__t_t____í "•**".• Número atrasado  C,_J^•
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GENÉSIO LOPES

As esperanças da
nova legislatura
_rv UARTA-FEIRA foi um dia bastante festivo
W1 uns cs/eras poZífico-ffouernamentais do Pais.
^/ Além da comemoração do 7.o aniversário aa

Revolução de 31 de março de 1964, foram iniciadas
também as atividades parlamentares em todo o ter-
rUôrio nacional, depois rio recesso constitucional.
A abertura do ano legislativo, por si só, significa
1arto material vara as colunas dos jornais, pois é
nesta oportunidade que o presidente da Republica
e os goucrnndcres encaminham suas mensagens, nas
miais enunciam as diretrizes básicas de suas admi-
nistrações. Fazem igualmente uma análise do pa-
noratnri politico-económico-social c anunciam no-
ras medidas destinadas a superar problemas sur.
r/idos.

Neste importante episódio apenas os deputa-
dos se transformam em espectadores. Sentados em
sua- confortáveis poltronas no plenário do Congres-
so Nacional, eles observam e acompanham as dt-
reirízet que o Governo divulga. Concordando ou
náo com o que ouvem e lêem, permanecem silen.
ciosos. O início dos trabalhos legislativos é sem-
Vre uma ocasião solene, que não comporta debates,
nem apartes.

Eniremcniès, é com base nos textos dus men-
sagéiis dos governantes que eles desenvolverão suas
atividades. Os representantes do partido oficiai —
no raso os deputados c senadores da ARENA —

terác por tarefa precipita colaborar para que as
metas do Executivo seja?)) realiradas dentro das
previsões; E esta participação na obra administra-
tiva traduziu-se sempre por meio de ação constante
nas comissões técnicas, por onde tramitam os pro-
jetos antes de serem submetidos à apreciação dc
Congresso.

Mas, náo são somente estes aspectos que ca-
raeterizam a importância dos acontecimentos ven-
ficados dia 31 em todo o País. Vários outros estão
aí para rrssnító-los perante a História.

O próprio espírito c!:t Legislatura que se ini-
ciou é marcante. Primeiro porque, pela primeira
vez cm alguns decênios, o Congresso Nacional, e a
maioria das Assembléias LegisZaíivas, abrem suas
atividades contando com um Índice de renovação
superior a 40 por cento, o que indica que haver A
mudanças substanciais no comportamento do orga-
nismo dn Poder Legislativo. Segundo, porque a
década de 1971 é considerada, em todos os setores
políticos, como a da consolidação democrática do
País, cm. termos, não apenas de normalidade poh-
fica mas também no sentido de erradicação de uma
série de problemas que se manifestam principal-
mente na área económico-social. A série de pro-
ririéncias fjtie vêm sendo tomadas pelo Governo Je-
dernl evidencia preocupação pelas dificuldades ali
observadas e ao mesmo tempo, a determinação de
sr imolaníar aquilo que as lideranças oposicionis-
ins chamam de "justiça social''.

Com (feito, a tarefa maior para que todas estas
metas sejam alcançadas não compete exclusivamen-
te «o<! homens que formam na primeira linha do
Governo. O próprio Congresso Nacional, ressenti-
do vela redução substancial de suas prerrogativas,

¦ tem um papel relevante a desempenhar nos pro-
.-rimos anos. Falar simplesmente em defesa da res.
tauração democrática não é suficiente. O MDB e
a ARENA, especialmente, estão sem condições ae
contribuir para que o Congresso recupere seuspo-
deres e a Nação a desejada plenitude democrática.

Câmara: Pereira Lopes
instala os trabalhos

BRASÍLIA, 1 (Meridional) — Ao Instalar hoje, às 15 ho-
ras ,os trabalhos da Câmara dos Deputados, o presidente Pe-
relra Lopes manifestou a "convicção que seremos dignos do
mandato que o povo brasileiro nos confiou" e saudou a to-
dos os deputados, "investidos que estamos do exercício da
mais democrática das delegações populares e de rcsponsabl-
lldaes IrrenunciaVeis de ser protagonistas do icstlno político
da nacionalidade". E prosseguiu:"A nova Câmara dos Deputados é, e deve ser, nova sob
todos os aspectos semânticos que a expressão comportar: no-
va, não apenas na sucessão do tempo, mas novai no seu espi-
rito • propósito de modernizar as Instituições legislativas do
País, Nova, na mentalidade de seus atuais componentes,
olhando, juntos, para o futuro dal Nação, potência mundial
das decisões de regimes políticos e estilos de vida. Nova,
porque do passado, que honramos, deve recolher a experlèn-
cia e a sabedoria, para renová-la em suas fontes de Inspira-
ção, e nãa recorrer estapas definitivamente ultrapassadas na
historia. Nova, sobretudo, na coinpatlbilização como estrutu-
ra e agência superior. No cume das instituições políticas,

com o tempo e seu ritmo, contemporâneos, Incorporando ao
processo legislativo, no seu mecanismo e conteúdo, as con-
quistas das ciências e da tecnologia!. Nova, por fim, sem rc-
jeitar tradições, mas recusando-se, entretanto, a ser um po-
der de estado dissociado da modernidade, cm descompasso
cem o Poder Executivo, que se acelera, nos impulsos da his-
tória, sao enfrentar problemas que reclamam soluções anda-
ciosas e Impostergavels. E' certo que o Poder Legislativo,
nas democracias representantivas, de origem no sufrágio po-
pular direto e secreto, c poder que recruta seus agentes sob
o critério unicamente válido: ser cidadão, no gozo de seus di-
reltos políticos, para disputar, no livre jogo do consenso po-
pular, sJ lnvestidura representativa.

O Poder Judiciário, por ser poder eminentemente tec-
nloo-juridJco, seleciona seus quadros mediante qualificações
especificas c profissionais. O Poder Executivo, abolido o
vicio do empreguismo e dç clientelas, também recruta métodos
e técnicas de administração cientifica de pessoal. O Poder
Legislativo, pode ser de essência, função e finalidade, Poder
Político por excelência não pode estar sujeito às mesmas re-

gras, pois perderia sua condição de corporação de pensa-
mento e contraditaírlo político. Somos, na diversidade c va-
riedade de formação, cultura experiência, temperamento e
mcntaüdade, o somatório das virtudes e deficiências do povo
brasileiro. Por isso o representamos, por sua legitima von-
tade. . . _•

Entretanto, senhores deputados, se a representação po-
pular, por ser essencialmente política, não se compadece com
critérios seletivos, válidos Saimente para os quadros do judl-
ciárlo e do Executivo, deve, no exercício da função legisla-
tiva, que o fulcro dc suai missão, assessorar-sc, ampla e pro-
fundamente, na instrução dc suas decisões. As nossas deli-
berações são opções políticas, sim, mas não terão consequen-
cia, ou serão ineficazes e anódinas, so as ciências, no seu as-
pecto social, humano e tecnológico, não fundamentarem os
nossos trabalhos. Entendo, após a meditação deste problema
que se coloca ante todos os parlamentares democráticos, que
este assessoramento, técnico e científico à função1 legislativa,
não deve ser, por limitado, exclusivo assessoramento Interno
às comissões técnicas".

Governador reafirma
prestígio ao Legislativo

O governador Laudo Natel concedeu ontem, no Palácio
dos Bandeirantes, audiência a 21 deputados estaduais da
ARENA e do MDB, que estavam acompanhados pelo lider do
governo na Assembléia, deputado Agnaldo de Carvalho Júnior.

Os assuntos propostos pelos parlamentares ao chefe do
Executivo serão encaminhados, por determinação do gover-
nador, ao Serviço de Informações ao Parlamentares, orgao da
Casa Civil, que os transformará em processos. O orgao especia-
lizado estará encarregado de acompanhar a tramitação de_ ca-
da caso exposto, colocando os deputados a par das decisões.

O sr. Laudo Natel reafirmou, no encontro com os depu-
tados, o propósito do Executivo de prestigiar o Legislativo em
¦todos os sentidos, interpretando tais audiências como uma efe-
tiva colaboração dos deputados paulistas aos trabalhos da ad-
minlstração estadual,

O deputado Agnaldo de Carvalho Júnior sublinhou o fa-
to de que estes encontros com o governador "inauguram uma

nova fase, uma promissora fase no relacionamento executivo-
legislativo" o afirmou serem eles a demonstração inequívoca
do perfeito entendimento que preside as relações entre os dois
Poderes. Destacou que o propósito dos parlamentares é de
proporcionar ao governador todo o apoio necessário aos êxitos
da administração. ,
FUNCIONALISMO

"Sou sensível aos apelos do funcionalismo público do Es-
tado Conheço suas necessidades e tão logo tenha em mãos o
levantamento que se efetua na Secretaria da Fazenda, procura-
rei resolver o problema" — foram palavras do governador
Laudo Natel ao examinar com o deputado Pinheiro júnior, a
reivindicação do funcionalismo público estadual,

O chefe do Executivo paulista manteve contato com o
presidente da União dos Servidores Públicos do Estado de Sao
Paulo, durante a reunião que concedeu aos deputados estaduais.

DE PASSAGEM — O atual secretário de Trans-
portes, engenheiro Paulo Salim Maluf, não quis co-
mentar as declarações do prefeito José Carlos dc Fi-
gueiredo Ferraz, acusando um déficit orçamentário
da ordem de 370 milhões de cruzeiros. O sr. Maluf
esteve dia 31' na Assembléia Legislativa, para parti-
cipar das solenidades de inicio dos trabalhos legisla-
tivos, quando foi abordado por este repórter sobre o
pronunciamento do seu sucessor. Em resposta a nos-
sa pergunta, o sr. Paulo Maluf disse apenas: ¦

"Hoje é dia 31 de Março, fi hora de construir .
O repórter Insistiu por duas vezes consecutivas. A
resposta foi a mesma: "Hoje é dia 31 de Março, a
hora de construir".

•Y- RELATÓRIO
O futuro presidente da

ARENA paulista, deputado
Salvador Jullanelli, entre-
eou ao governador Laudo
Natel relatório completo dos
entendimentos que mante-
ve com os seus correllgioná-
rios, tendo em vista a lme-
dlata recomposição da Co-
missão Executiva Regional
do seu partido. No seu rela-
tórlo. o sr. Jullanelli des-
creve os contatos que man-
teve com o ministro Alfredo
Buzald, da Justiça, e com o
presidente da Câmara Fe-
deral, deputado Ernesto Pe-
relra Lopes c com o próprio
dirigente nacional da agre-
miação. João Batista Ra-
mos. Indagado sobre o con-
teúdo do documento, o can-
didato à presidência da
ARENA paulista absteve-se
de responder, dizendo sim-
plesmente: "O problema es-
tá nas mãos do governador
Laudo Natel, que é o nosso
chefe político". Por último,
o antigo secretário da Sau-
de manifestou a disposição
de continuar dialogando pa-
ra que a questão arenlsta
seja superada rapidamente.

H- RADEMAKER
O vice-presidente da Re-

núbllca, almirante Augusto
Radcmaker. deverá retornar
a São Paulo pròximamente
para uma visita ao parque
Industrial da Capital e dos
municípios vizinhos. Esta
Intenção foi manifestada
pcio próprio vice-presidente
durante a visita que recebeu
cm seu gabinete, no Ane-
xo-2 do prédio do Congres-
so, dos Integrantes da nova
Mesa da Câmara, tendo á
frente o deputado Pereira
I.opcs.

f INQUIETAÇÃO
O "Banho-Marla" em que

ini colocado o problema da
renovação da cúpula da
ARENA no Estado está cau-
canelo inquietação nos meio."
pessepistas. Nas últimas ho-
ras. as principais lideres da
corrente realizaram algu-
mas reuniões informais, en-
quanto aguardam com ex-

pectatlva o resultado da
disputa Aldrovandl X Zan-
caner pela primeira secre-.
taria do partido. Ainda on-
tem, o sr. Domingos Aldro-
vandl, indicado para o car-
go pela maioria cx-pesse^
pista, revelou alguns en-
tendimentos que manteve
fora de sua área numa es-
pécie de sondagem das pers-
pectivas existentes.

# REFORMA
Não houve o encontro do

ministro da Justiça com os
lideres da ARENA na Câ-
mara e no Senado e o pre-
sldente do partida no qual
seriam acertados os ponto*
finais dos anteprojetos que
visam à substituição do Ato
Complementar n.o 54 e a re-
gulamentação dos artigos
constitucionais que tratam
do fundo partidário e da
disciplina partidária. On-
tem, o deputado Batista
Ramos revelou que a reu-
nião foi transferida para
depois da Semana Santa em
dia e hora não determina-
dos. O adiamento da reu-
nlão, segundo ainda o pre-
sldente nacional da ARE-
NA, se deve ao fato de não
estarem acertados em ca-
ráter definitivo alpuns as-
pectos do anteprojeto que
Irá substituir o AC-54.

# O AI-5
Os principais lideres do

MDB no Congresso Nacio-
nal Já decidiram que a luta
pela revogação do Ato Ins-
tltuclonal n.o 5 se constitui-
rá no ponto básico da atua-
çSo do partido durante a
Legislatura que ontem se
iniciou. A batalha oposiclo-
nistn, entretanto, não deve-
rá apresentar nenhum pro-
cesso ou métodos novos.
Será desencadeada dentro
do esolrito da entrevista
concedida pelo deputado
Pedroso Horta à Imprensa
carioca. Embora contunden-
te nas criticas, será igual-
mente respeitoso o compor-
tamento do MDB para com
o presidente da Republica e
as autoridades constituídas.

»:< EM TEMPO — Com a finalidade de enfati-
zar esta diretriz, o presidente nacional do

MDE, deputado Ulisses Guimarães, já convocou
» Diretório Nacional para reunião logo após a
Semana Santa, cm Brasília. Alem disso, discu-
tirão, na ocasião, os pontos mais controvertidos
do anteprojeto que regulamentará o principio
da fidelidade partidária.
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ASSEMBLÉIA: A QUESTÃO DA
APOSENTADORIA AOS 25 ANOS

Aberto ontem o novo
período legislativo, na
l.a sessão ordinária da
7.a legislatura da As-
sembléia Legislativa a
maioria dos deputados
presentes usou da pala-
vra para definir posi-
ções, demonstrando
grande otimismo em re-
lação às diretrizes do go-
vêrno estadual e federal
nos diversos setores, res-
saltando a disposição de
colaboração das duas
bancadas do Legislativo.
APOSENTADORIA

Usando da palavra, o
deputado Pinheiro Jú-
nior, apresentou moção
dirigida ao presidente
da República, no senti-
do de que seja modifica-
da a Constituição do
Brasil, de maneira a
criar possibilidades de
se aposentarem as fún-
cionárias públicas esta-
duais, federais e muni-
cipais após 25 anos de

serviços, assim como os
integrantes das policias
militares e após 30 anos
os servidores públicos,
inclusive os ferrovia-
rios. Apelou, ainda, para
que seja instituído em
todo o País o 13.0 sá-
lário aos funcionários
estaduais, federais e mu-
nicipais.

Argumenta o p_arla-
mentar que raras são as
regiões do País, em que
o nível de vida alcança
60 ou mais anos, e que
a concessão do 13.o sala-
rio ao funcionalismo em
geral constituirá critério
de absoluta equidade
por parte do Poder Exe-
c u t i v o, estabelecendo
paridade com a legisla-
ção trabalhista, que, há
muito vem concedendo
essa vantagem pecuniá-
ria a todos os trabalha-
dores, por força mesmo
de determinação gover-
namentai .

O encontro no Bandeirantes

CACHORRO PERDIDO
Fugiu do casa o "Pelcca". Cão perdigueiro, malhado,
branco c preto. As crianças choram sua ausência.
Gratifica-se a quem der informações. Rua Sampaio
Viana n.o 382 — Fone 288-(!280.
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como o leite, o pão, o jornal que
você recebe em casa, também o extrato.
Extrato diário de conta corrente: o resumo da
movimentação de sua conta bancária.

Seja depositando,
seja sacando dinheiro, você terá no
dia imediato, o resultado dessas operações.
Mas não é só conta corrente. :•¦'-.,¦•'..''• ,,'•

~%.{ '¦'*.,

O Extrato vai também
informar mensalmente qual a posição de
suas ações, seus dividendos e todos os

serviços que você usa
de um Banco. E que Banco pode oferecer
tantos, tão diversificados e qualificados
serviços? O Bradesco: o primeiro
Banco particular do país. Só o Bradesco.

JF5

J ¦ garantia de bons serviços
¦' , 
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Proteja o famílis ê.olfabbtiie através do TOP-CLUB-BRA0ESCO
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transformando no primeiro mártir norte-americano da guerra do «fitam, l/mo «J*

SSi««oí i4.» em lôrno da figura dele, por diversa, razoes, as vozes de 
f°°££

Democratas, republicanos, liberais e extremistas, hippies, apolíücos, parlamentares e homens

da rua, condenam a sentença pronunciada contra o jovem oficial de £( anos.

UMA CIDADE INTEIRA
PAGANDO

ALUGUEL A VOCÊ

% ¦
Mxon manda pôr
Calley
em liberdade

-.|f*lfr!P|fflj J.vJjfew!

SIM, UMA CIDADE, HO CORAÇÃO DE GUARULHOS,
TRABALHANDO PARA VOCÊ!

...24 horas'por dia! 61 lojas, restauiantes,
magazins, bancos, boutiques,
136 bancas, 21 boxes, oferecendo frutas,
aves, ovos, flores, etc. tjm cinema de
600 lugares, posto de gasolina, lubrificação,
estacionamento, oficinas..:
...e você colhe frutos garantidos: aluguéis
de locações comerciais. De todas
as lojas, cinema, etc. pois tudo é seu!
...É o negócio mais;"quente" do momento:
com garantia real, pedra, cimento e cal.
Sem riscos. E com Valorização imobiliária e
renda prevista em mais de 3°/. ao mès!
...Dono do Centro Comercial de Guarulhos
você se assegura por contrato de
compra e venda de frações idoais de terreno

-j- construção -"- administração
das locações (com sua participação nos
aluguéis) + valorização, etc.
...Você náo pode ficar por fora! Ponha no
Centro o seu próprio negócio!
Bar, consultório, boutique, o que quiser.
Matriz OU filial. Ofereça neste
imenso mercado os frutos de sua terra
diretamente ao consumidor!
...Visite a sua cidade! Veja a solidez das
estruturas, a perfeição do acabamento!
É o orgulho da Construtora Moysés::Worcman
com sua equipe, seus 21 anos
de tradição, seus 38 edifícios entregues!

...Fiscalize as obras adiantadas, já na laje
de cobertura e reserve o seu lugar!

^¦V '-c' ^a^
turz storch craa ra

centro
comercial de

guarulhos
Av. Máximo Gonçalves, 300 - tel. 49-0769 - Guarulhos - S.P.
Na Capital - Rua da Graça, 215 - conj. 51 - tel. 220-5845

O presidente Nixon ordenou, ontem,
em San Clemente, Califórnia, a libertação
imediata do tenente William Calley, con-
denodo à prisão perpétua por culpabilida-
de na matança de civis sul-vietnamitas
de My Lai.

O chefe do Executivo considerou que
o oficial não devia permanecer em prisão,
enquanto não se conheça o resultado do
recurso de apelação que apresentou.

Calley foi condenado à prisão perpé-
tua por uma Corte Marcial reunida em
Fort Benning, Geórgia, que o declarou
culpado da morte, com premeditação, de
22 civis sul-vietnamitas que pereceram em
março de 1968, em My Lai.

Da prisão militar na qual ingressou
quarta-feira, uma vez ditada a sentença, o
tenente será trasladado à guarnição de
Fort Benning, onde permaneceu durante
todo o processo.

O porta-voz de Nixon declarou que,
na opinião do presidente, Calley não deve
permanecer detido, nem em Fort Benning
nem na prisão militar de Leavenworth,
Kansas, até que todos os recursos que a
Justiça lhe reconhece tenham sido esgo-
tados.

"Não se trata de uma decisão de
ordem legal — salientou o porta-voz pre-
sidencial, Ronald Ziegler — senão de uma
decisão discrecional do chefe do Estado".

Nixon atuou em sua qualidade de pre-
sidente, e não em sua qualidade de coman-
dante-chefe das Forças Armadas norte-
americanas, observou o porta-voz.

O PROTESTO

Milhares de telegramas de protesto con-
tra o veredito continuam se amontoando
ontem na Casa Branca para pedir ao pre-
sidente Richard Nixon que dê provas de
clemência diante de um tenente que ape-
nas cumpriu com seu dever.

Continuam milhares de chamadas te-
lefônicas para a casa presidencial e para os
grandes canais de televisão e as rádios.

Para a maioria dos protestos, quaisquer
que sejam suas origens e motivos, a situação
se traduz do seguinte modo: Calley é ape-
nas uma vítima, um bode expiatório, que
serve de escudo a toda a cadeia do coman-
do militar, que procura assim desculpar-se".

O mesmo argumento foi utilizado du-
rante o processo perante a Corte Marcial
pelo advogado de Calley, George Latimer, o
qual anunciou que continuará fazendo to-
do o possível pra obter a libertação de seu
cliente.

O vice-presidente Spiro Agnew deu a
entender discretamente, anteontem à noite,
numa entrevista ao jornal Chicago Tribune

que o caso não estava totalmente encerra-
do.

Agnew ressaltou que restam ainda os

procedimentos de apelação e que no caso
de Calley serão usados.

O vice-presidente criticou os que pesam

que todo soldado vinculado à matança dos

crimes de guerra e deve ser condenado.
Trata-se, afirmou, de uma simplifica-

ção extremista, e estes mesmos indivíduos
são favoráveis à clemência para com de-
sertores norte-americanos.

O impacto da sentença provocou
ondas de choque em todas as camadas da

população.
Para os intelectuais, Calley não deve-

ria ter sido condenado, pois foi apenas um
instrumento inconsciente do aparelho mi-
litar, que o manipulou com seus próprios
objetivos.

Os parlamentares mais liberais, e os
mais contrários à guerra do Vietnam tam-
bém protestaram.

O senador Abraham Ridicof, democra-
ta por Connecticut, ministro da Saúde Pú-
blica, Educação e Assuntos Sociais do pre-
sidente Kennedy, pediu a Nixon que inter-
venha.

O senador Jacob Javits, republicano
de Nova Iorque, condenou aos atos de bar-
baridades no Vietnam, e exigiu ao processo
de todos os oficiais superiores vinculados
muito ou pouco no caso de My Lai.

As organizações dos veteranos de
guerra, onde todos têm sentimento patrió-
tico, protestaram pelo atentado ao prestí-
gio das forças combatentes.

Centenas de operários da construção,
em sua maioria de tendência conservadora,
assinaram enérgicos pedidos dirigidos à
Casa Branca, com o objetivo da revisão da
sentença.

Nas casas burguesas dos arrabaldes
das grandes cidades, homens e mulheres
interrogados responderam, em sua maioria,
que, como sempre, os subalternos pagam
por seus chefes.
A QUEM PAGA

O tenente William Calley pagou por
Lyndon Johnson, Richard Nixon e todo o
Estado-Maior norte-americano, diziam on-
tem personalidades como Ted Kennedy e
William Fulbright.

Esses porta-vozes expressaram a im-
pressão crescente, na opinião pública nor-
te-americana, de que a prisão perpétua a
que foi condenado anteontem, por um tri-
bunal, o tenente Calley, em virtude de sua
participação ativa na matança de My Lai,
só se justificaria se os mais altos respon-
soveis norte-americanos comparecessem
também à Justiça.

Para muitos observadores, a partir de
anteontem os Estados Unidos entraram
numa espécie de crise nacional de consciên-
cia, como se estivessem vivendo seu "caso
Dreyffus".

O senador William Fulbright declare-;
hoje que o processo de Calley é discutível
e o famoso líder da oposição democrática
lembrou os processos contra os dirigente:
alemães e japoneses, depois do segundo
guerra mundial.

Ted Kennedy, falando em Tuscoloosa
Alabama, considerou que o processo Colt
serviu para que todo o pois, e não apenas
a esquerda, reconsiderasse o problema d:
guerra do Vietnam e começasse a condenai
a intervenção norte-americana.

Os protestos populares continuaven-
chovendo na Casa Branca, ontem à tara»
procedentes das Capitais de Estado norte
americanas. As mais violentas foram es- •
critas por associações de antigos combe-
tentes.

Houve também uma onda de derri;.
soes entre o pessoal civil dos escritórios c-
recrutamento, a ponto de que vários gover.
nadores de Estado, como o de Alabama, r,;.
tificaram que se negariam a enviar mo»
recrutas ao Exército, se a condenação cor-
tra Calley fosse mantida.

Muitos parlamentares enviaram ped,c':i
de perdão ou de diminuição da peca c:
presidente Nixon, protestando sobretuc;
contra o fato de que Calley fosse o "únicoc

pagar", como disse o senador Frank Mog
Democrata de Utah.

O ritmo de chegada de telegramcs rjj
protesto a Casa Branca era de varias ce--
tenas por hora.

O tom da imprensa era o mesmo: C"Miami Herald" escreveu: "Os homens q,i
criaram o tipo de guerra em que simples
peões como Calley tem que ir ao combols
devem sentar-se com êle no banco dos réus'

O "Minneapolis Star" por seu turno, dz."Agora 
que resolvemos a sorte de Calley t

castigada sua responsabilidade indivíduo
poderemos ignorar a responsabilidade dc-i
membros responsáveis do governo?".

Segundo alguns observadores, o procsi
so do tenente Calley atingiu um objetivo
diverso daquele que se buscava, isto é, tran-
quilizar a consciência norte-americana.

O presidente Nixon tinha conseguido
que o Vietnam deixasse de ser o problerr:
número um dos norte-americanos. Agirá
com enorme habilidade e procedendo t
vietnamização do conflito, lançou a borrt:
pacifista e acabou com os protestos esto
dantis. Nem sequer a invasão do Cambei:
despertou excessiva indignação.

Mas o fracasso da. operação no Laos b
anteontem arrematado com a condenaçc:
de um pequeno e insignificante tenente,
que matou ou mandou matar cem civis sul'
vietnamitas, como o fazem outros tenentes
ou. como o fazem a aviação ou a artilhara

Calley transformou-se em elemento»
talisador de uma nova efervescência.

CLASSIFICADOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Perdidos e Achados I .-

PERDEU-SE
Carteira profissional, cart.

de reservista, e demais
doe. pert. a Manoel Za-
carias e uma planta dc
casa de Caplvarl. — C. do
Jordão, em nomt» do Cel.
Ernesto. Inf.: pelo tel. ..
37-9781.

Perdeu-se
Cart. de Identidade, cart.
funcional, "tleket" de Im-
posto de renda e outros
documentos, pert. à Ale-
xaiidre Ramos Pinto. Tel.:
298-2505.

LAJOTÃO COLONIAL
AZULEJOS DECORADOS

MOU S/A
Loja e Exposição: Rua da Consolação, 1.777

FONE: 256-055»

CASAS - VENDEM-SE I MODAS E CONFECÇÕES
Casas térreas, sobrados

e apartamentos
A venda nas zonas Norte, Sul e Centro, com
1, 2, 3 e 4 dormitórios e demais dependen-
cias. Novos u usados. Financiados ou não
pela Caixa ou IPESP. Pequena entrada e
suaveis prestações. Tratar à It; A. IMÓVEIS
ADM. LTDA. — Rua Florênclo tle Alircu, 36
— 5.0 andar, sala 512 — Fone: .16-G670.

SOBRADO
VENDE-SE

V. Mariana — Jardim
da Glória — 2 dorms.,
2 salas, copa. cozinha,
banheiro, garagem e
mais 1 sobradinho nos
fundos c/ 1 dorm., sa-
Ia. living, cozinha e
banheiro. Preço: CrS
110.000,00 — Entrada:
40%.
Tratar em R. A. IMÓ-
VEIS ADM. LTDA. —
R. Florêncio de Abreu,
36 — 5,o and. — s/ 512— Fone 36-6670.

AUTOS

Abrigo para carros
ABRI-LUX LTDA.

Do alumínio para carros.
Pequenos só 30,00 mensal.
Para carros grandes 35.00.
Mo pague mais nada do
que está no anúncio. 5
anos de garantia. Pronta
entrega - Coberturas paraáreas e marqulzes. - Rua
Sâo Bento, 518.

Tel.: 35-2278

PARA ANUNCIAR NESTA
SEÇÃO, PROCURE O BALCÃO

DE ANÚNCIOS, À
RUA 7 DE ABRIL, 230, OU
TELEFONE PARA 239-5811,

RAMAIS: 37 OU 57.

CORTINAS CIDA
Confecções finas de cortinas em 4 pagamentos.Orçamento a domicílio. Grande varejo nobalcão. Aceita-se encomenda para o InteriorCom Cortinas CIDA seu lar tem mais vidaRUA DA GLÓRIA, 303 — FONE: 278-6096

CAMISAS FINAS
PARA CRIANÇAS

Cr,indc r «ariado tortimi nio dc cjmuai
iardineirji pif.tm.it calçai etc

Lcjo do Fabrico: Rua Silvo Telci, 136

DIVERSOS

Armários Embutidos

inffllí M HbIiEíML [PIS**

A partir de 140,00 p/ mz.
A vista e a prazo. LAM-
BRIS, PAREDES D1V1-
SÓRIAS, ARMÁRIOS DE
FORMICA E INSTALA-
COES COMERCIAIS.
Observem nossos servi-
ços: Nfto umedecem,
nem juntam Insetos. SSo
Impermeabillz a d o • e
Imunizados. Faça - nos
uma visita ou peça or-
çamento, sem compro-
mlsso.

G. Pereira Decorações
Rua Florindo de Abreu, 38, S.o andar, sala 512,fone: 3(1-0070.

JÍfeÍTI/k.
Especializados em

planejar, projetar e

executar jardins
e gramados para

residências, parques,
clubes, indústrias etc.

Rua Tereza, 10-A
Fone: 81-4493 - 3. Paulo

TERRENOS

Em Mary Ami.
tropas tomadas de pâní

TERRENOS EM SÃO VICENTE
A CIDADE NÁUTICA está vendendo os melhorei emais oaratos terrenos de São Vicente. Água — Luz— Calçamento — Condução — Grupo Escolar -
Ambulatório Médico Municipal — Iluminação Pú-blica. LOCAL PRIVILEGIADO PARA OS APAI-XONADOS PELA PESCA E ESQUI AOUATICO.
SSSÍAS9S25 A PART'R DE Cr$ 70,00 MENSAIS.INFORMAÇÕES E VENDAS NO PRÓPRIO LOCAL
rr5lia.,J!íel.Ga!pl,r' 3-m - inclusive SÁBADOSE DOMINGOS.

EMPREGADOS PROCURADOS

PEDREIROS E
SERVENTES

Precisamos, obras na via Anchieta. Apre-
sentarem-se c| documentos, à R. Alvorada,
203. Fica na Av. Sto. Amaro, na altura
do n.o 2.400. ônibus na Praça da Ban-
deira.

mj *m

Presa de pânico, a guarnição norte-americana da Base Mary Ann, compo5-
ta_ de 400 homens, esqueceu as regras elementares dos combatentes e foi ^-
minada por um grupo de sapadores norte-vietnamitas, que realizavam uiM
verdadeira matança. O ataque ocorreu no domingo passado, entre 2 e " ho-
ras da madrugada, mas os detalhes só puderam ser conhecidos hoje, dépojf
de uma investigação ordenada pelo comando para descobrir os motivos d°
desastre mais espetacular sofrido pelo Exército norte-americano no Viet-
nam do Sul. Quando o inimigo iniciou os primeiros tiros de artilharia-0;
norte-americanos se dispersaram em lugar de se agruparem em tomo t'"1'
suas baterias de artilharia e de morteiros, que ficaram abandonadas. De?'
cuidaram, também, da utilização de máscaras, o que levou o inimigo a neu:
tralizá-los facilmente com o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo. A-5'
sim, conseguiram penetrar tranqüilamente na base e lançar explosivos no lo-
terior de cada refúgio.
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Metrô:
Figueiredo Ferraz
tem pressa

Ontem pela manhã, no auditório montado em pleno túnel do metrô, de-
ba^o da av. Jabaquara, o prefeito Figueiredo Ferraz manteve importante reu-
nião com os diretores da Cia. dc Metrô, os empreiteiros de todos os trechos e
dirigentes da Hotchieí Montreal Deconsult, consórcio que fiscaliza aquelas obras.
Na ocasião, o general Jaú Pires de Castro, presidente da Companhia do Metrô,
tez uma explanação sobre os programas das obras, além de entregar às constru-
toras detalhes dos projetos, encarecendo urgência dos detalhistas para a con-
clusão dos estudos, a fim de que a obra não sofra atrasos. O chefe do Executi-
vo pauMstano, por sua vez voltou a reiterar que existem recursos para aquelas
obras não havendo motivos para atrasos, razão pela qual os cronogramas de-
verão' ser fielmente cumpridos. Irá manter reuniões semanais com todos os
nue estão vinculados com as obras, tais como diretores da Companhia do Me-
tro engenheiros-, projetistas, construtores e fiscais. O prefeito salientou, tam-
bém que "um atraso nos projetos vai importar cm grave prejuízo para as obras,
rorque uma semana dc atraso em termos de projeto significa meses em obras .
Extèiü também, a liberação dos trechos de túneis prontos, devidamente rour-
bàriizados. aliviando, dessa maneira, a situação dos moradores da região atui-

gida pelas obras.

FUNCIONAMENTO EM 1973 — O metrô irá funcionar a partir de 1.°
de outubro de 1973, no trecho entre o largo 7 de Setembro, na Liberdade e o

Jabaquara, numa extensão de 14 quilômetros Serão transportados, na hora
dn "rush" cerca de 80 mil passageiros por hora. em cada direção .Aquele
nercurso será efetuado em apenas 10 minutos. O trem "protótipo vira dos
Estados Unidos e os testes com éle serão iniciados a partir de l.° dc agosto ae
1072 Após quatro meses de experiência, o consórcio construtor ira_ iniciar a

fabricação dos 194 carros restantes, aqui no Brasil-. Os ..testes prao 
efe ua-

dos no trecho entre a praça José Conceição Meireles, ca .greja cie Sao Judas
Tarleu numa extensão aproximada de 4 quilômetros. Por miro lado, oi amai
de Moema, que sai cia Estação Paraiso. deverá ter suas obras colocadas; em

concorrência ainda êste ano, estando prevista sua conclusão para o final etc

1974.

METRO DO RIO — Estava presente, lambem, o sr. Leandro Coelho,
eprente de Obras do Metrô cia Guanabara, o qual informou que ate fms de
1<Í75 deverá estar concluído o primeiro trecho daquele meio de transportes
rápidos ou seja, da Glória até a Central do Brasil, numa ,«tensão de 4 quilo-
I (ros O projeto já está quase concluído e íoi contratada a construção cie

ua.o lotes da obra Salientam que o atual governador da Guanabara in-

Sú como seu programa prioritário, a construção dêsse trecho. Disse, ainda,

que não faltam recursos financeiros-para a r.bra.

den. Humberto:
fé e confiança
nos jovens
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Meiches

Para o novo prefeito as
obras do Metrô têm especial interesse

inspeciona Sistema
Cantareira

"Dc acordo com orientação do governador Laudo
Natel. todas as obras públicas iniciadas pelo Estado
nas administrações anteriores terão prosseguimento
normal para que sejam concluídas dentro dos prazos
contratuais e entregues Imediatamente ao uso públl-
co. Obras consideradas altamente prioritárias, como
as do Sistema Cantareira que contribuirão para solu-
cionar ura dos maiores problemas que existem hoje
na área da Grande São Paulo, qual seja o do abaste-
cimento de áglua, receberão atenção permanente e
especial."

Essas declarações são tio secretário dc Obras do
Estado, prof. José Meiches, após inspecionar ontem
cm companhia do en.rf. Haroldo Jczlcr, dirctor-presl-
dente da COMASP, as obras do Sistema Cantareira.

A l.a etapa do Sistema, considerada fundamental
e decisiva, encontra-se bastante adiantada. Com sua
conclusão a Zona Norte da cidade poderá Imediata-
mente receber as águas do rio Juqueri. Logo a se-
fruir serão acrescentadas as águas dos rios Atibainha
c Cachoeira, totalizando a l.a etapa dc 11 m3/scg. As
maiores firmas empreiteiras do País participam dêsse
empreendimento, atácando-o cm suas várias frentes
com um total de 8.000 homens entre técnicos e opc-
rários c empregando equipamentos altamente espe-
cializados.
INSPEÇÃO

Utilizando-se dc helicóptero o secretário Meiches
percorreu dcmorádaménte as várias frentes de tra-
balho do extenso Sistema Cantareira. Como se sabe,
o conjunto das obras do Sistema Cantareira, em cons-
trução pela Conmanhla Metropolitana de Água de
São' Paulo — COMASP, é constituído de quatro re-
scrvàtorios de regularização, formados pelas águas
represadas dos rios Juqueri, Atibainha, Cachoeira e
Jaguari; da interligação desses reservatórios; da Es-
tação Elevatória c da adutora final que transportará
a água à Estação de Tratamento situada no Guaratí,
além do sistema adutor metropolitano com mais de
100 quilômetros de extensão.
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O general Humberto de Souza Mello (à direita), comandante do U Exercito,

quando recebia das mãos do general Cláudio de Assumpção Cardoso, o

titulo de Presidente de Honra do Círculo Militar.

Em cerimônia cívica, rea-
izada por ocasião da pri-
ncira assembléia estudantil
Ias Faculdades Metropolita-
ias Unidas, FMU, 4.500 jo-'cns ouviram a mensagem
;ravada pelo general Hum-
lerto de Souza Mello, co-
nandante cio II Exército, que

um pronunciamento di-'Igldo à juventude:
HOCIDADE DA TERRA
>AS BANDEIRAS
Ditosa honra me concedeu

fi dlretor-presidente das Fa-
:uldades Metropolitanas Uni-
ias, dr. Paulo Guaracy Sil-
reira. a dirigir-me como bra-
silelro e na qualidade de
comandante do II Exército à
uventude estudantil do Es-
ado dc São Paulo em men-

«agem fraternal, cristã, de
puro civismo e fé no destino
futuro do Brasil, que a cia
cabe promover o seu engran-
decimento, pois receberá a
incumbência da responsabili-
(Iade da sua direção e do seu
governo, pela contingência
Inexorável, de limitação da
vida da espécie humana.

Atentai, jovens paulistas,
que em todos os grandes epi-
sódios da história da huma-
nidade, como o que ora vi-
vemos, o entendimento peloverdadeiro e desinteressadoamor conduz as pátrias com
bandeiras distintas a vive-
rem em harmonia e frater-
Ja união, em base da VER-DADE — a coluna da Igrejane Jesus Cristo — que dei-xa reconhecer a sinceridadec a confiança na existênciada paz cristã. Não a paz de<lüe falam Interessados semescrúpulos com ódio alimen-tado em seus corações, na
Procura de atingir cm nosso
Pais" o que êle tem de maiscaro. de melhor e dc mais
puro ¦ —a sua rnocidade" —
"a afirmação do saudoso pre-«dente Costa e Silva. *

CONFIANÇA MUTUA
A nossa palavra de fé re-PoufB na reciprocidade de en-''ndlmento * confiança.

Confiança dos mestres e
dirigentes nacionais, na jii-
ventude, alvorada esperanço-
sa do Brasil, que representa
o futuro venturoso e pacífico
de um povo forte e valoroso,
que tem convicção e fé no
seu glorioso destino.

Confiança da juventude na
atuação serena e firme dos
mestres e dirigentes respon-
sáveis pela orientação edu-
cacional, que no trato das
mútuas relações se reafirma
meis na energia moral que
emana da autoridade, dlsci-
plina" e, principalmente, da
compreensão de um compor-
tamento consciente de apro-
ximação que, no campo ideo-
lógico da renovação de cos-
tumes, infunda o respeito à
juventude pela capacidade dc
liderança.
JUVENTUDE DEVE
REFLETIR

Nesta etapa convulsionada
em que vive o mundo, a ju-
ventude estudantil deve re-
flellr e compreender que o
saldo da experiência deixado
pelos acontecimentos conduzi-
dos por lideres que se arro-
gam donos da absoluta ver-
dade e, em nome dela, pro-
pagam o ódio, o terrorismo,
o rancor, o crime, alegando
pretensões e fundamentos
para alcançarem propósitos
indefinidos « nefastos ideais
comunistas: sempre terml-
nam, aqueles próprios lide-
res, perdidos na obscuridade
dos seus erros e ambições,
onde reconhecem ser a sua
verdade triste, enganadora e
cruel, por não se Identificar
com aquela verdade cristã

que nasceu do amor e do per-
dão, na Cruz do Calvário.

Juventude da minha Pá-
tria, consagrada a ês«e puro
e sacrosanto amor, desejo
que: entenda a mãe que bus-
ca ao seu filho para protege-
lo e guiá-lo na vida;

entenda o poeta que
procura, no mundo de seus
pensamentos, a expressão de
um verso;

entenda o médico que.
n* dedlcaçfto profissional, íe

empenha com abnegação pa-
ra salvar uma vida;

entenda o ministro ae
Deus na pregação do evan-
gelho e na grandeza do per-
dão, orando para afastar-se
do pecado;entenda o militar que
forja o caráter c o espirito
na rudeza e sacrifício do
cumprimento do dever, para
assegurar a ordem e a so-
berania da Pátria:

entenda o velho que
permanece confiante e espe-
rançoso na fidelidade do seu
ideal em continuada batalha
da vida, buscando a beleza e
a grandiosidade do infinito;

entenda o mestre na
sensata orientação e no equi-
librio da sua sabedoria, ao
ministrar conhecimentos pa- '
ra integral educação de seus
discípulos:

entenda o operário que
trabalha para o sustento da
familia e o progresso da «ua
Pátria:entenda o ideário da
Revolução de Março de 64,
na expressão de irreversibi-
lidade e continuidade de
seus princípios e renovação
de procedimentos e de men-
talidade, em tudo que fôr
necessário à sooerania, ao
desenvolvimento e prestigio
do Brasil:

entenda a si mesma, na
crença de que sua alma ja-
mais abandonará o seu ideal,
mantido com os mesmos an-
seios de nobreza, coragem e
dignidade, vencendo as mar-
cas dos anos para continuar
jovem espiritualmente.

Juventude estudantil, Ins-
pirai-vos nas lições patrióti-
cas e de civismo dadas pe-
los vultos históricos da na-
cionalidade e, com olhos fi-
tos na Bandeira do Brasil,
encontrareis o caminho do
dever a cumprir, que sòmen-
te poderá ser percorrido pf-
los fortes e corajosos, para
vencer a indolência, o egois-
mo, a paixão, o ódio. a fra-
queza de caráter e a inde-
clsào, anunciando ao mundo
que a Nação Brasileira tem
plena consciência do «eu po-
der e da tua grandeza.

Discordamos.
Tempo de construir

éoanotodo.
Nós sabemos que foi num 31 de março Por isso é que estamos discordando,

que o Brasil despertou a sua grandeza. E estamos propondo: vamos construir todos
E sabemos também que foi a partir daí os dias.

que nos despertou a possibilidade TTTTVTTYT Vamos construir uin Brasil grande.
de construir sempre. O ano todo. jlllN JJJ. Um Brasil diSno de um 31 de Mar<?0,

CIA. BRASILEIRA DE HABITAÇÕES
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Há 33 anos, em 1938, a primeira
Miss São Paulo: Cleyde Escobar Westin
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Tânia J»fari« ZaMar
— Miss São Paulo-66

Carmem S. Ramasco
— Miss São Paulo-67

is um roteiro para"Miss S. Paulo

Mariluce Facci
Mísí São Paulo-68

Maria Lúcia Alexandrino dos Santa»
— Miss São Paulo-69

ser a
O mesmo computador que,

no mundo do hoje, decreta
inflexível todas as percepções
íuturológicas, não consegue
banir, ao contrário, consoli-
da a coexistência ido tecnoló-
gico com o folclórico, do ar-
tezanato com a máquina, ra-
zão do triunfo simultâneo do
biquinl das misses, com o
macacão espacial do Shep-
pard.

E é delas que vamos fa-
lar. Delas as misses c dê-
les... os biquínis. Poucos
centímetros de pano que, no
entanto, carregam tanta gló-
ria. A gloriosa beleza da mu-
lher paulista pelas passarelas
do mundo. Exato. Estamos
tratando do CONCURSO
MISS SAO PAULO que, em
1971, já está iniciando sua
contagem regressiva, com a
publicação de hoje, de seu
regulamento, até a subida ao
trono da futura representan-
te da beleza da mulher pau-
lista.

Como será ela? Loira, mo-
rena, muito alta? Quem se-
rá? Vencerá a Capital, ou
mais esta vez o cetro vai para
as mãos de outra linda "cai-
pirinha"? Até o resultado fi-
nal, leitor, mate saudades, re-
vendo as nossas misses dos
anos anteriores. Enquanto
prepara o sistema nervoso
para receber o maior impacto
dos últimos tempos: o CON-
CURSO MISS SAO PAULO
1971.

MISS UNIVERSO
DESTA VEZ?

Em 16 anos consecutivos
de concurso em âmbito na-
cional, competindo com mais
22 Estados da Federaçã" e
quatro territórios, São Paulo,
apesar de somente uma vez
ter conseguido colocar uma
paulista como representante
da beleza da mulher brasilei-
ra, em 1967, vem marcando o
CONCURSO MISS BRASIL.

Geralmente as paulistas são
as preferidas do público c porisso mesmo, indispensáveis
ao certame.

Desde 1955, a mulher de
São Paulo obteve por seis vê-
zes o 2.o lugar no CONCUR-
SO MISS BRASIL, sempre
classificando-se satisfatória-
mente em Londres, no Con-
curso Internacional de Be-
leza. A nossa última repre-
sentante, a bela campineira
Sônia Yara Guerra, Miss São
Paulo e Miss Brasil número
dois é o nosso último argu-
mento. Classe, charme e be-
leza magnetizaram os ingle-
ses e apesar de Sôninha não
voltar com o titulo trouxe-
nos uma glória também im-
portante. Além de classifi-
car-se entre as primeiras co-
locadas, foi a mais anlaudida
na passarela.

Antes de Sônia Yara Guer-
ra, seis paulistinhas foram
mostrar para os ingleses o
que São Paulo tinha em ma-
teria de mulher bonita: em
1956, Regina Maura Vieira
Azevedo; em 1962, Julieta
Strauz; em 1963, DIrce Au-
gustus; em 1965, Sandra Pe-
no Rosa e, em 1968, Tânia
Maria Zattar.

"MISS SAO PAULO"
VEM DE LONGE

Mas não pensem que o"Concurso Miss São Paulo"
foi criado somente em 1955.
Bem antes, os paulistas tam-
bém foram iluminados pararealizarem esse empreendi-
mento. Só que, infelizmen-
te, a empreitada não teve
continuidade, e, apenas em
1955 que passou a acontecer
Ininterruptamente.

Foi em 1938. Apesar de ser
promovido pelos "Diários As-
sociados". Rádio Tupi de São
Paulo e do Rio e pelo "Cas-
sino da Urca", o certame ti-
nha outro nome: "A Mais
Linda Jovem Paulista". E a
classificada foi Cleyde Esco-
bar Westin, que antes já ha-
via conquistado o titulo d»"A mais bela jovem das es-
colas superiores". Pioneiro
no gênero, em todo o País,

o concurso foi recebido pela
critica como "uma das mais
empolgantes iniciativas de
caráter popular realizadas
em São Paulo".

Cleyde Escobar Westin ti-
nha apenas 17 anos, era da
Plraçununga e, quando não
estava na Faculdade de Di-
reito do largo São Francls-
co, esculpia. Hoje, após 33
anos da sua vitória como a
mais bela de São Paulo, ela
relembra com saudade aquê-
le tempo, de sua espectativa
antes do julgamento e da
alegria com que recebeu a
notícia, nos estúdios da
PRG-2.

AO LONGO DOS ANOS

Só depois de 17 anos apa-
receu a segunda "Miss São
Paulo": EthelChiaronni. Ven-
ceu o concurso pela Capital
e depois da vitória conti-
nuou suas atividades de es-
portista, casando-re poste-
riormente com José Maria de
Oliveira.

O "Miss São Paulo" depois
dessa época continuou para
valer e, em 1956, Regina
Maura Vieira de Azevedo, de
de Itapira, conquistava o
primeiro cetro de beleza do
Estado e o segundo lugar en-
tre as beldades de todo o
Brasil. Hoje escritora consa-
grada, Regina Maura olha
para trás e comenta: "Pu-
xa, naquela época eu dispu-
tei todos os concursos queexistiam, não me escapava
nada", até a sorte estava
sempre comigo".

Em 1957, Piracicaba ga-nhou o cobiçado trono com
Lúcia de Carvalho que tam-
bém classificou-se no con-
curso MISS BRASIL, entre
as cinco finalistas. Depois,
Lúcia começou a cantar na
televisão, iniciando sua car-
reira artística na TV Cultu-
ra, em 60, apresentando o
programa "Cantlnho do Lú-
cia", posteriormente ela
prosseguiu sua carreira na
TV Tupi.

Madalena Fagotti foi a
herdeira do título em 1958.
Foi a primeira campineira a
conquistar o MISS SAO
PAULO, obtendo também, o
quinto lugar no MISS BRA-
SIL. Para tristeza do publi-co que compareceu na noite
da eleição da mais bela do
Estado, nesse ano as cândida-
tas não desfilaram de maio.
Só era permitido traje de
noite.

Em 1959 foi a Capital que
ganhou, e ganhou muito bem
com Terezinha Rodrigues,
que foi desfilar no Quitandi-nha por São Paulo. Érika
Berta Zirkus, também daCapital foi a sua sucessora.
A partir desse ano o concur-
so MISS BRASIL passou aser realizado no Maracanã,
onde Érika conseguiu o oita-
vo lugar. Depois de termina-
do o tempo de seu reinado,
Êrika casou-se corri um jor-nalista associado, Milton Jo-sé de Oliveira.

A Capital, venceu nova-mente em 1961. Ana MariaFilatro era a mulher maisbonita de São Paulo. No anoseguinte, em 62, cheia de
graça e algo mais, JulietaEtrauz vencia outra vez pe-la Capital, e entre as mulhe-res brasileiras, foi considera-da a segunda mais bela.

Dirce Augustus, antes desagrar-se MISS SAO PAULO-1963, conquistou o "Mis Obje-tiva Internacional", em 62.Na passarela do Maracanã,
etapa marcada pela espec-tativa das candidatas porqueentre cias é escolhida a quevai representar a mulherbrasileira pelas passarelas domundo. Dirce obteve o se-
gundo lugar.

Em 1964. Cecília Alves Per-reira, trilhou o mesmo cami-nho da glória que sua ante-cessora. Em 63. foi a MissObjetiva e em 64, MISS SAOPAULO, Cecília falava que ti.nha sorte desde criança pa-ra concursos de beleza, pois.quando tinha cinco anos,venceu em robustez Infantil.

Em 1965, São Paulo acon-
teceu com outra MISS BRA-
SIL número dois. Sandra
Peno Rosa, candidata da
Capital, conquistou na In-
glaterra, no concurso de Miss
Beleza Internacional, o quin-
to lugar entre as finalistas.

Uma matogrossense. Tâ-
nia Maria Zattar, no ano
seguinte, viria repetir o fei-
to de Sandra. Em 66, São
Paulo conquistava novamen-
te o MISS BRASIL número
três.

Após 13 anos consecutivos
de concurso, em 1967, os
paulistas conseguiram ele-
ger sua primeira candidata,
a esportista Carmem Silvia
de Barros Ramasco, de Cam-
pinos, como MI69 BRASIL
Na passarela de Long Beach,
Carmem conquistou o 15.o
lugar.

Em 1968, era a cidade de
Catanduva que, através de
Mariluce Facci, conquistava
o direito de possuir a mu-
lher mais linda do Estado de
São Paulo, que também con-
quistou o quinto lugar entre
as outras brasileiras que des-
filaram no Maracanã. Em
69, íoi a vez de Lins, e Ma-
ria Lúcia Alexandrino dos
Santos, além de conquistar,
com toda a justiça e glória,
o cetro e a coroa do MISS
SAO PAULO-69, colocou-se
em segundo lugar no MISS
BRASIL.

QUEM SUCEDERA
SÔNIA?

Finalmente, Sônia Yara
Guerra — MISS SAO PAU-
LO-70 e MISS BRASIL nú-
mero dois. Terceira carnpi-
neira a conquistar o título,
em São Paulo, é projeção, no
Exterior. Sônia, agora, quan-
do faltam apenas dois me-
íes para entregar seu lugar,
continua com . os mesmos
projetos para o futuro; ca-

tar-se com Luiz Antônio, *eu
noivo.

"Foi uma pausa diferente
na imtnha vida. Durante essa
ano em que representei a
mulher paulista pelo Brasil
e pelo mundo, vivi e apren-
di muito. Daqui a pouco, vou
retornar a ser simplesmente
Sônia, mas uma Sônia com
uma recordação linda para
contar para toda gente, até
para os meus netinhos".

Com 22 anos, 1 metro e 73
centímetros de altura; 61 cm
dc cintura; 21 cm de torno-
zelo; 55 cm de coxas; 93 cm
de quadril e busto, e 60 qui-
los, Sônia venceu. Até o ano
passado, essas foram consi-
darada3 as medidas ideais.
Para este ano? E' claro qua
poderão ser as mesmas, des-
de que a candidata tenha a
beleza, simpatia, charme, ele-
gâncla, cultura, classe etc.
Muita coisa é ingrediente ds
miss.

Como dizia o velho Spen-
cer 'o filósofo), "beleza é o
que agrada". E, o que agra-
cia, varia de acordo com o
tempo e com o indivíduo, e,
por isso, talvez ainda não
se tenha estabelecido que a
beleza tenha que ter deter-
minada forma.

Ainda faltando dois meses
para o dia da consagração fl-
nal da futura MISS SAO
PAULO, versão 71, apesar de
não ter nenhuma candidata
inscrita, os preparativos são
muitos. E' multa coisa paraser feita. O entusiasmo da
equipe que está coordenan-
do o concurso, o interesse
que as futuras concorrentes
já vêm demonstrando, a par-
tir de hoje se intensificam.

E* o começo da contagem
regressiva, que deverá cul-
minar em noite de gala, no
Ibirapuera, e, quem sabe, no
Maracanã ou em Long Beach.
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Concurso "Miss São Paulo-19
Regulamento

71"
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Sônia Yara Guerra — Miss São Paulo-70

— Tendo por objetivo o aperfeiçoamento da cultura
e higidez da juventude brasileira, o Concurso "Miss São
Paulo" w destina a selecionar cinco diferentes jovens pa-
trícias, residentes no Estado de São Paulo, para concorre-
rem, na noite de 19 de Junho de 1971, na capital paulista,
aos titulo* de:

l.o — Miss Sio Paulo 1971;
2.o — Miss Interior;
3.o — Miss Capital;
4.o — Miss Turismo Paulista;
5.o — Miss São Paulo Cosmopolita.

— O certame, que compreende todo o território esta-
filial, será realizado por iniciativa dos "Diários Associados de
Sfio Paulo", sob o controle geral do seu Departamento de Pro-
moções e Certames, daqui em diante denominado Direção
Geral do Concurso, perdurando desde a data do presente re-
gulamento até o encerramento do Concurso Miss Brasil 1971;

— NAO HA IMPEDIMENTO, para a inscrição no Con-
curso "Miss São Paulo de 1971", de concorrentes nascidas em
outros Estados, territórios ou Brasília;

— A INSCRIÇÃO NO CONCURSO «MISS SAO PAULO"
exige da candidata as seguintes condições:

a) ser brasileira naia ou naturalizada;
b) ser residente no Estado de São Paulo;
c) ter nascido antes de 3 de julho de 1953 (data da

eleição de Miss Brasil);
d) ser solteira;
e) ter reputação e conduta moral ilibadas.
í) apresentar, no ato de ser aceita sua inscrição, 6 fo-tos 3x4 e CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE PO-DERA' LHE SER SOLICITADA EM QUALQUERTEMPO, assim como prova das demais exigências

aqui contidas;
g) apresentar, no ato de ser aceita sua inscrição, quan-

, do fôr representante de alguma entidade ou clubesocial, ofício em papel timbrado da entidade quevai representar, assinado por seu presidente ou di-retor social em exercício;
h) apresentar, se fôr menor de 21 anos, autorização pa-terna ou de tutor legal.

— A Direção Geral do Concurso poderá a seu exclusivocritério, recusar inscrições de concorrentes que considerar ina-dequadas ou inidôneas, assim como de candidatas já deten-toras de títulos de concursos similares realizados anterior-mente;

— 0 sistema de eliminatória e escolha da candidata querepresentará Sâo Paulo no Concurso "Miss Brasil", será esta-belecido pela Direção Geral do Concurso que se norteará peloregulamento geral do certame nacional, podendo também de-terminar uma eliminatória, anterior à data da eleição de "Miss
Sáo Paulo", se julgar necessária uma seleção mais apurada decandidatas a finalistas, quer na Capital, como no interior doEstado;

— O Júri será constituído por elementos preeminentesda sociedade paullsH que reúnam conhecimentos e capacidade
para Julgamento, podendo, uma acompanhante escolhida pelamaioria das concorrentes, presenciar a contagem de votos,sendo que, dn decisão do Júri, não haverá recurso, salvo fia-
grante violação das exigências contidas no art. "4";

— O julgamento das candidatas será feito tendo em vis-ta os seguintes requisitos:
a) Beleza de rosto;
b) perfeição de linha» físicas;
c) graça;
d) personalidade;
e) desembaraço social.

(OBS.: Ê aconselhável. NAO OBRIGATÓRIO, a candidata
possuir medidas, o mais aproximadamente possível das se-
gulntes internacionais:
ALTURA: 1.73/1.75 - BUSTO: 0.90/0,97
CINTURA: 0.60/0.61 - QUADRIS: 0,90/0.97
COXA: 0,56/0,57 — TORNOZELO: 0,20/0,21).

— PRÊMIOS ESTADUAIS: "Miss São Paulo-71" rece-berá Crs ü.000,00 (oito mil cruzeiros) e mais o enxoval paradisputai* o titulo de '-Miss Brasil", constante de: um vestido
de baile e traje típico. As "misses*' "Interior"', "Capital", "Tu-
rismo Paulista" e "São Paulo Cosmopolita" receberão prêmiosem dinheiro, e, todas as eleitas, brindes, serviços e viagens
eventualmente oferecidos por entidades, firmas ou particulares,
previamente autorizados peii Direção Geral do Concurso.

10 — PRÊMIOS NACIONAIS: Se "Miss São Paulo" fôreleita "Miss Brasil N.o 1", receberá: a) um prêmio em di-nheiro, no valor de Cr» 15.000,00 (quinze mil cruzeiros);b) um automóvel nacional "0 Km", modelo 1971; c) impor-tància equivalente a 500 dólares; d) Cr$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil cruzeiros) no decorrer do seu reinado, por apre-sentações sociais, totalizando seus prêmios mais de Cr»55.000,00. Se "Miss São Paulo" fòr eleita "Miss Brasil N.o2".receberá: 500 dólares e Cri 6.000,00 (seis mil cruzeiros) porapresentações sociais. Se "Miss São Paulo" fòr eleita "Miss
Brasil N.o 3". receberá. 500 dólares e Cri 4.000.00 (quatro milcruzeiros) por apresentações sociais As "misses" estaduais,colocadas em 4.o e 5.0 lugares no Concurso "Miss Brasil",
ganharão uma viagem ft Argentina, com estada para si e suaacompanhante, paga por uma semana, em Buenos Aires.

11 — REDISTRIRUIÇAO DE TÍTULOS: Se "Miss SioPaulo" fôr eleita "Miss Brasil", a Direção Geral do Concurso
poderá, a seu exclusivo critério, se assim Julgar conveniente,redistribuir os títulos estaduais, em parte ou na sua totalidade.

12 —,Tôdts as concorrentes ao Concurso "Miss São Paulo"desfilarão em vestido de baile (solré longo) e traje folclóricorepresentativo de sua cidade ou região fornecidos por suaconta ou da entidade que representar, e em rhalô. fornecido
por "Maios Catnlina"*. A* concorrentes da Capital do Estadoapresentnrão. cm lugar de trajes folclóricos regionais, fan-taslas simbolizando suas entidades ou bairros.

13 — Uma rez eleita "Miss São Paulo**, esta preencherálima "Folha de Inscrição e Compromisso" (contrato de pres-tação de serviços), asslnando-a com seus pais ou tutor, apósinteirar-se de seu texto no ato de se inscrever e com êle de-clarar-ae conforme, comprometendo-se a cumprir todo o re*

gulamento geral do Concurso "Miss Brasil'', e o calendási
oficial do mesmo, seguindo imediatamente para a Guanabãrç
sendo que a ausência de assinatura dos responsáveis lejú
invalidará a inscrição da "miss" estadual do Concurso ".'ia
Brasil".

14 — Até a data da escolha de "Miss Brasil" a cariüi.
ta, representante municipal ou estadual, não poderá. liras:
nenhum contrato publicitário, sem expressa permissão esti),
ta da Direção Geral do Concurso e, se fôr eleita para qui,
quer dos títulos mencionados no art. "10" do presente Rc;:.
lamento, não poderá assinar qualquer contrato nem comps-
recer a festividades ou demonstrações públicas, durante i
ano, a partir da data de sua eleição sem idêntica riermisi
escrita, o que constará em compromisío a scr assinado pü
eleita, em separado.

15 — Se qualquer impedimento, a Miss São Paulo efâ
não puder comparecer à final do Concurso "Miss Brás:!",!
segunda classificada no concurso "Miss São Paulo'' recebei
automaticamente o título com direitos de representação; *;•
sim. subseqüentemente, prevalecerá o mesmo critério para u
representações municipais e, dependendo do motivo da »:•
sência da candidata, comprovado pela Direção Gemi do O
curso, o prêmio que lhe corresponderia, será atribuído à ss
substituta,

16 — As candidatas devem ser selecionadas cm festa*
de preferência com objetivo filantrópico, representando lu
tltuições locais de boa reputação, podendo, a Direção Ge::
do Concurso recusar, a seu exclusivo critério adesão de etfc
dade que Julgar inadequada.

17 — As festas para eleição de candidatas, ao Conciiis"Miss São Paulo-1971", devem ser realizadas através de a:-
torização escrita da Direção Geral do Concurso á enüfe
promotora, SENDO AUTOMATICAMENTE INVALIDAM
QUAISQUER ELEIÇÕES REALIZADAS SEM ESSA AUTO
RIZACAO.

18 — ELEIÇÕES NO INTERIOR PELO SISTEMA Ei
OIONAL:

Para melhor seleção de candidatas, o Estado é divid:::
em regiões.

Cada região tem uma Cidade-Sede, abrangendo um nfr
mero de cidades que lhe sáo ligadas."

EXEMPLO: LITORAL SUL
Cidade-Séde: SANTOS
Cidades da Região: S. VICENTE — PRAIA GRAND!

— CUBATÃO — ecc.
(OBS. IMPORTANTE: A designação de um munlclpü

como" Ciaacie-cieae aa região, nao jignitica prelerència im
demérito para os demais municípios, uma vez que, Miss S';
Paulo, Mias Brasil ou Miss Universo, poaem surgir de mt»
cípios com importância populacional ou econômica mtr.c:
ou maior que a sede designada. Essa divisão é processaiitendo em vista apenas determinados aspectos técnicos 0
certame).

Cabe à Cidade-Sede, por sua Prefeitura ou entidade P
a represeme: organizar, com as Prefeituras das cidades V
formam a região, as eleições uas misses locais: Acolher P"
sua conta, as canoidatas eleicas em cada um uos municipM
que compõem a região; promover, na Ciaadé-Seae, a íesl
para eleições de uuaa misses, uma escolhida entre todas ai
eandiaatas aa Ciaaoe-üeae, oucra escolhida entre lóaas ai
que compõem a região, resuitanao uuas eleitas com direito
a disputar o "Miss tiao Paulo": Miss Cidade-Sede e M-'
Regional.

O ESQUEMA DAS REGIÕES E RESPECTIVAS CIDA*
DES-SEDES, SERÁ' PUBLICADO NO "DIÁRIO DE &
PAULO" (BOLETIM OFICIAL DO CONCURSO'.

As festas nas Cidades-Sedes, para eleição de Miss G*
dade-Sede e Miss Região, deverão ser realizadas até 13«!
junho de 1971.

O não-compareclmento, à festa da Cidade-Sede, dai
vencedoras de cada cidade que compõe a região, importa »
eliminação automática da cidade inscrita e de sua rePíe'
sentante.

19 — CONCENTRAÇÃO DAS CANDIDATAS:
As candidatas eleitas, no Interior e na Capital, devera)

comparecer, com suas acompanhantes legais, entre 1-
18 horas, do dia 16 de junho de 1971, munidas de todos «
documentos exigidos por este Regulamento, para o r.c-'
pectivo registro, identificação e hospedagem, nesla'-nai„
incluídas as candidatas da Capital e do Grande São Pau**1'

20 — As candidatas ao titulo de "Miss São Paulo-1971'J
uma vez concentradas no hotel da cidade onde se reaii»
essa eleição, far-se-ão acompanhar SEMPRE por sua pw
nitora, ou acompanhante responsável e maior de idade, co»
tante da Ficha de Inscrição anexa ao presente Regulam»1 •
durante toda programação do concurso.

21 — No ato de se inscrever no Concurso He "Mg
São Paulo-1971", a candidata DECLARA CONHEUfi
OS TERMOS DÊSTE REGULAMENTO. DA FICHAR
INSCRIÇÃO, FOLHA DE INSCRIÇÃO E DO CONTRA]"
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, os dois últimos refere"'»
ao Concurso "Miss Brasil-1971", com cujos termos decia'
concordar.

22 — 0 não-cumprlmento de quaisquer da; cspecif^'
ções deste Regulamento, das Programações e Instruem
correlatas poderá determinar a desclassificação da caníu™
c da "miss" já eleita.

23 — AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE DEFINHA*
MENTE ài 00,00 horas do dia 14 de Junho de 1971

24 — 0 ESCRITÓRIO DA DIREÇÃO GERAL DO CO-1'
CURSO ESTA* INSTALADO NA RUA 7 DE ABRIL. 230.'-''
ANDAR — FONE: 239-5811 - RAMAL 24 - SAO PAlLC'
CAPITAL.

— Os casos omissos neste Regulamento serÃ0.rS¦ela Direção Geral do Concurso e. dc suas resoluc»'*
25

vidos pela  ....... ,
não caberá recurso algum

8ão Paulo, 15 de março dc 19'1
Departamento de Promoções e Cerlani"^
Diários • Emissora* Associados de Sio »¦****

fc=**'4JS*i4,**tó»S«á^*^^
W«-HJSr-^,ei»SjMaW.'S.>*«<i».I
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Aqui, a pior das
drogas. £ o LSD

um jmi
I IIIbIIPIIbI

Por causa disso,

cineasta foi preso
Nova apreensão da droga mais

, conhecida pela sigla de L.S.D.,
'alucinógeno cem vezes mais po-
tente que qualquer outro e sete mil
vezes mais forte que a mescalina,
ontem realizada pelo Setor de En-
torpecentes da polícia paulista, de-
terminou a prisão em flagrante do
cineasta Cláudio Alberto Polopoli,
sua esposa e ex-atriz Clarita de
Moura Maia Polopoli, além da pro-
íessôra primária e "hippie" Leüa

¦ Salum, esta de 21 anos, solteira,
moradora na rua Major Diogo, 264.
Nesse local também foi preso o tra-
íicante César Leandro de Ambro-
sio Balro, em poder do qual foram
apreendidas quinze ampolas de
psicotrópico .objeto de lavratura à
parte.

A ação policial determinada pe-
Io delegado Carlos Ferreira Castro,
titular da Divisão de Investiga-
ções Gerais do DEIC, desenvolvida
pelos delegados Rodrigo Otávio
Monteiro Diniz Junqueira e Emílio
Françolin Júnior, coadjuvados pe-
los agentes Luverci e Wanderiey,
teve origem em um assalto que
três traficantes levaram a efeito
na terça-feira última; na rua Ma-
;jor Diogo, 264, uma autêntica co-
munidade "hippie". Nesse local,
os marginais, entre os quais um
identificado pela alcunha de "Bo-

linha", inteirados de que ali se
reuniam toxicômanos, roubaram o
alucinógeno. ¦

A "hippie" Leila, atualmente de-
sempregada e que se dedica ao ar-
tesanato de couro, foi a primeira a
ger presa, fato ocorrido na av. Pom-
péia, imediações de uma Igreja. Re-
vistada, teve apreendidas em. seu
poder três pastilhas de LSD. In-
terrogada, revelou que a droga lhe
fora entregue pelo casal Clarita e
Cláudio que, há cerca de doze dias,
procedentes da Guanabara, foram
_por ela hospedados. Haviam casa-
flo no dia 5 do corrente naquele
pstado e ainda não sabiam se fixa-
riam residência em São Paulo. Nes-

i altura, a diligencia estendeu-se
"República Hippie" da ma Major

Diogo e ali foi preso o cineasta.

A outra prisão, a de Clarita, foi
«¦ealizada em uma pensão da rua
Mbuquerque Lins, 1295, onde em
seu quarto foram encontradas mais

Icnze pastilhas.

Cláudio tem 26 anos de idade.
Declara ser cineasta e artista, sen-
do que na primeira condição foi re-
teirista e produtor de filme intitu-
lado "República da Traição", ainda
não liberado pela Censura. Sua
mulher, Clarita de Moura Maia Po-
lopoli, tem 21 anos e foi atriz em
peças teatrais, inclusive, exibidas
cm São Paulo. Pertenceu ao elen-
co de "O Rei da Vela" e "última
Viagem". Foi ela quem adquiriu
cincoenta pastilhas de LSD na
Guanabara, comprada de um nor-
te-americano de nome Richard
lloward, atualmente em Londres.
Esteve êle no Brasil, pretendendo
trocar uma partida daquele aluei-
nógeno por uma máquina de fil-
mar, quando então fêz aquela
transação com o casal. Este distri-
buiu algumas unidades a amigos e
também as consumiram nas cha-
madas "viagens maravilhosas".
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Usando-o, chega-se

a ficar até maluco
Conhecido hà milhares de anos

pelas correntes religiosas esotéri-
cas, tanto do Oriente como da Amé-
rica pré-colombiana, faz apenas
21 anos que a ciência, em um aca-
so de laboratório, entreabriu a por-
ta do mundo do LSD. Seus efeitos
assemelhavam-se bastante aos da
mescalina, que os meios científicos
do homem ocidental conheceram em
1894.

A droga, oficialmente chamada
Ácido Dietilamido Lisérgico, é o
princípio ativo de um fungo quase
microscópico, parasita do gérmem
do centeio. Quem a apresentou pa-
ra a austeridade dos laboratórios
foi o químico Albert Hoffmann,
que, por acaso, aspirou os vapores
do uma solução que examinava e
fêz a "primeira viagem". Repetiu-a,
observado por assistentes, e regis-
trou seus efeitos, patenteando a des-
coberta logo em seguida. Até 1955,
o produto era quase um desconhe-
cido do homem comum. Melhor ob-
servado, já so estabelecera que —
aparentemente — seus efeitos se
produzem no prosencéfalo, mesen-
céfalo, hipotálamo e hipocampo.
Zonas do cérebro cujas atividades e
funções mal estão limitadas e co-
nhecidas. De maneira geral, acei-
tou-se que o LSD inibe a seroto-
nina, que exerce um papel impor-
íante no controle das informações
sensoriais e sua seleção. Em sua
primeira experiência, Hoffmann re-
gistrou as confusas sensações que
experimentou: vertigem, visões,
sensação de força interior, cãibras,
náuseas, gosto metálico e uma per-
cepção nova do si-mesmo, integra-
do como sujeito e objeto do ato de
observar.

Dois professores de Harvard,
Cambrldge, no Massachussetts, Ti-
mothy Leary e Richard Alpert, fo-
ram os responsáveis pela difusão do
uso da droga, criando até uma So-
ciedade para libertação do espíri-
to, por seu intermédio. Entretanto,
os efeitos de drogas similares ao
LSD já tinham sido observados pe-
los invasores espanhóis no Mexi-
co, onde as finalidades esotéricas
das plantas eram amplamente di-
fundidas. Lá, conheceram-se o
"cactus peyotl", o "teonanacatl" —
"Carne de Deus" — e o "ololinqui",
extraído da planta "Serpente Ver-
de". Mascando-as, viam-se os in-
dios entre os deuses e demônios,
podendo consultar os planos espi-
rituais. A mescalina é o "ololinqui"
e o "teonanacatl" é um fungo co-
nhecido por silocibina. Como "coi-
sas do demônio", seus efeitos ío-
ram descritos pelo médico Francis-
co Hernández e os frades Toríbia e
Motolínia. Para algumas correntes
esotéricas e manifestações esotéri-
cas de certas religiões, dos quais o
movimento "hippie" furtou parte
do pensamento, o efeito da droga
— a viagem — nada mais é que
um despertar, não controlado, das
faculdades adormecidas do espírito,
cujas impressões misturam-se ao
depósito já existente no conscien-
te do plano do espirito encarnado.
A liberação do espirito, controlada,
é estudada no Budismo e no Hin-
duísmo. Assim, permitido, com o
uso da droga, um certo desliga-
mento do espírito, êle capta as sen-
sações que tem nesse estado, inter-
calando tudo, com lembranças e
aquilo que observa simultâneamen-
te no plano normal. Um paciente
descreveu o caminho de seu espiri-
to desde a separação do Todo, até
tornar-se mineral, vegetal, animal
unicelular, peixe, réptil e as diver-
sas famílias de mamíferos, até o
macaco e o homem, condição na
qual adquiriu a inteligência. Outro,
mesmo depois de terminada a "via-
gem", não conseguia mais separar
as individualidades entre seres, coi-
sas e êle próprio.
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A vítima
foi uma
criança

Um acidente vitimou a me-
nina Ana Cláudia Barbosa,
de 3 anos, residente na rua
Maranhão, 14, Amcricanópo-
lis, e também o jovem José
Osvaldo dos Santos, de 25
anos, solteiro, morador na rua
Dr. Salomão Vasconcelos, 271,
cm Engenheiro Goulart.

Eram 9 horas quando o jo-
vem pediu ao tratorista Osmar
Marques que trabalhava na
rua Maranhão que lhe ensi-
nasse a dirigir aquela máqui-
na. Osmar atendeu ao pedido
e quando o trator atingiu o
número 14 daquela via, des-
governou-se o chocou com
um poste. Na calçada brinca-
va Ana Cláudia que foi atin-
gida pelo veículo sofrendo fra-
tura das duas prenas. Também
José Osvaldo, prensado contra
o poste sofreu compressão do
tórax. A menina foi removida
para o Hospital São Jorge e
José para a Santa Casa, ain-
boa em estado grave.

Ary (Napoleõo) de Moraes

MISSA — Aquele» que gostavam dele, estarão reunidos
sábado de manhã, E todo o mundo amava Gervás-o Mar-
chiorl, o Tarzan, motorista d» reportagem policial diurna
do DN, atropelado e morto domingo Passado- Porcv°"a
do ineio-dia, na Mooca. Na Paroquia de Vila Souza,
Igreja Nossa Senhora Aparecida, amanha, às 7 .noras,
geri rezada a missa do sétimo dia em Intenção da alma do
companheiro morto. Estaremos lá.

URUCA — Como moleza não dá certo, o passador de fu-
mo Eduardo Pereira Pinto no a fim de tomar a fresca
enquanto fazia seus pàcauzmhos de chibaba, deu na vista
e entrou pela tubulação. Preperando a mercadoria com
a porta aberta, foi sacado por uma vi2inha, mulher cio
sargento da PM Walter de Oliveira. Este, alertado, asçou
o lance e estarrou o vagau, apreendendo nove dólares ja
prontos e mais uma poeiririha. Residente na rua Ernesto
Juliana, Vila Ema, o pessador foi levado para o 42.oDP
e autuado em flagrante pelo delegado Murillo Pinto Mon-
teiro e o escrivão Saladiel. Os investigadores Tarmullt
e Gimenez estão apurando as ligações de Eduerdo cem
outros traficantes, para descobrir quem /ra o bom na
parada, responsável pelo abastecimento cio passador.

CARANGA — Policiais paulistas deverão dar um passeio
ao Paraná para, em conjunto com investigadores do Es-
tado vizinho, levantar a rede de caranguejeiros que fa-
zla o eixo São Paulo-Curitiba, mandando nas duas cida-
des e intrujando as máquinas cm cidades do Interior, de-
pois de íajutarem os babilaques, pintura e numeração dos
automóveis. Ontem, caiu o primeiro da batota: Rubens Fe-
rclra de Paula, encanado em Curitiba e que já entregou
23 roubos.
AFOITOS — E a meninada da Zona Sul badala afoita
mesmo. Dois vagabundos, um pardo e outro branco, em
plenas 19h30, no Jardim Paulista, esbarraram na mão gran-
de o garção Ubiracy Januário Matoso e sua noiva Apa-
recida da Cruz. Tentando encarar, o moço foi rebitado na
virilha, e agora está no HC. O caso foi para o 4.0 Distri-
to com o delegado Orlando Martins e o escrivão Deilson,
que saíram pro pedaço mas não cruzaram com as pintas.
OPERAÇÃO LIMPEZA — Continuando a limpeza na área
da avenida Paes de Barros e adjacências, as ROTAs 3-49,
3-50 e 3-53, com o apoio dos patrulheiros do pedaço, pas-
saram pouco mais de uma hora lá. Num deu no bico, de
quase cem pessoas interpeladas, 33 não tinham um do-
cumento sequer e foram visitar o distrito para puxar sua
captura. No trabalho, as equipes dos sargentos^ Cordo-
vil, Barbosa e Paulo ganharam um herói que não sabia
explicar uma turbina automática que não estava com os
babilaques cm dia.

VISITANTES DO PANAMÁ — E pra ver a moral da
PM lá fora, 20 policiais panamenhos vieram para São
P;iulo, fazer um curso de aperfeiçoamento na EPA — Es-
cola de Formação e Aperfeiçoamento, na rua Jorgo Mi-
ronda.

SOS — Quem reclama agora, 6 o sofredor de Vila Me-
dclros que se arrlsea até pra comprar pão, O pedaço cs-
quentou, principalmente nas ruas Rolando Garras o To-
sla, onde a pllantragcm faz roda de fumo e marca apon-
to pra partir pra tudo que não presta depois.

TRIAGEM — Para facilitar o trabalho e botar um
pouao de areia do pilantra, está funcionando um posto
pollrial no PSM dr. Lapa na avenida Jaguaré. O Serviço
do Atendimento de Triagem Policia], á cargo do 7,ó DP é
atendido durante 24 horas por uma equipe de investiga-
dores que verificam se o paciente, levado para o PS. está

ou não envolvido em alguma ocorrência de caráter cri-
minai. Para ali. vão os casos da Lapa, Perdizes, Freguesia
do ó, Vila Mangalot, Pirituba e mais bairros. Quem inau-
gurou o nove serviço foi o delegado Aldário Tlnoco. da
Seccional Oeste e o titular do 7.o DP, Wilson Rodrigues.

PE QUENTE — Ê da equipe do sargento Pudo que,
com Oliveira, Juarez, Ferreira, Pereira e Odir, quinzo ml-
mitos do deixarem a avenida Tiradcntcs com a ROTA
S-28. estarraram nu Mooca o Mário Oka, que so engasgou
pra explicar o berro que Unha cm seu carro. Pcssoalmcn-
te, o delegado Haroldo Pinto da Cruz, do plantão no 18.o
DP levou o moço pro plano, flagrado no artigo 1!) das
Contravenções. Com essa sorte, a 3-28 acaba batendo a
equipe sargento Leite, cabo Machado e soldados Déolo,
Orlando o Marin, da 3-28 que, cada vez que botam os
pês na rua, vão dar cm cima do vagas aprontando algu-
ma. E volta c meia um flagra pra variar.

SEXO FRÁGIL — Mns nem tanto, é o da morena
que estarrou na mão grande, um Instituto de Beleza, na
rua Siqueira Bueno. de propriedade de Aparecida da Sll-
va. A perigosa mandou 870 cruzeiros no lance. E, cumpre
notar, náo era maquinlnha não, era um 38 mesmo.

DE SANTOS — E falando n Azevedo, vem a dica do cs-
crache que os amigos José Pedro, Orestcs, Januário o Gi-
valdo da Delegacia de Cubatão, deram na dupla da pesada
João Dantas e Waldir Garcia Meirelles. Os pilantras co-
meçavain o trampo cm Santos e iam executar em Cubatão,
na base de foguete na mão, ganhando motoristas de taxi.
Os meninos entregaram um terceiro camarada, o Nelson
do Espírito Santo. Estourando a banca, os investigadores
iniciaram a caçada por ordem do delegado Ângelo Mario
Faustino, guardando João c Waldir, cm Maracangalha, Pia-
çaguera. O Nelson tá de pinote.
DRAMA — E ligados no pela ai, os companheiros da "Mc-
ridional" mandam uma notícia trágica, da Guanabara. Mar-
ceio de um ano e oito meses, não observado pela tia e
pela empregada, Janete da Costa Reis e Sônia de tal, su-
biu a um terraço c caiu de dez andares até a rua Pompeu
Loureiro. Os pais da criança. Laércio da Costa Reis e
Maria da Penha Reis tentaram o suicídio, atirando-se sob
um automóvel, mas foram seguros a tempo. Enquanto isso,
em Paranaguá, a Polícia desencadeou uma guerra aos to-
xicos, botando já, nra dentro, dez traficantes que tinham
no moco cerca de cinco quibs de marijuana. Além dos
passadores, vários viciados foram presas também. Os lia-
graclos são: Jair Magno Neves, Luiz Gastai Formiga, Al-
cindo da Silva Alboito (quase), Paulo Gracindo de Oli-
veira Genésio Afonso Gonçalves. Luiz Augusto de Almei-
da, Rubens Tclvo do Nascimento, João Carlos do Rosário,
Júlio de Oliveira Esteves Netto e Albimacl Pereira do Je-
sus. Essa turma, além dn fumo, que chsga a ser malhada
na boca da barra, a 150 cruzeiros o quilo, passaram boleta
também. Dor de cabeça para a Policn baiana, está dando
a morte do co-piloto do navio "SS Reading", o chmes Ping
Si Chen. Necropsiado pelo legistu Agnaldo Xavier, o cor-
po foi embalsamado para poder ser sepultado na China.
Ninguém pede deixar o barco, fundeado na altura do mor-
ro São Paulo, perto da localidade de Valença.
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UM POUCO DE AMOR — E pra mostrar que a vida
do pairulhciro não c só aquele trampo rude de encarar
bandido, o sargento Zavalorre, n cabo Oano e os soldados
Alencar e Ismael, guarnirôcs das RPs 365 e :>7fi, cm pie-
na rua viraram "parteirós", atendendo Euridcs Pinheiro;
que Unham ido socorrer cm sua casa, para levá-la para
uma maternidade. E, o que é pra uar o que pensar, c
que nasceram gêmeos. Parabéns, soldados.

"PAI DOS BURROS" — E pra quem "não dá no coro"
com o "papo" esquisito, seguem mais algumas pérolas do
quá-quá-quás, que fariam o Camões e o Camilo ter chi-
lique: DEBRUÇAR — aproveitar; BôBO — relógio; TRU-
TA — delinqüente; TIRAGEM — policiais civis; FUMETA

quem lida com maconha; ESPAÇO — abuso; VAGAU
vagabundo, malandro; PACHOLA — displicência; PER-

VERSO — psicotrópico; "Pervitin"; CORDINHA — veia;
LIGADOS NA ONDA — sob o efeito de drogas; PEPINO

assunto complicado: TRETAS — casos; BADALANDO
atuando; ZUMBI AR - freqüentar; FAJUTO — falso;

DAR UMA — dizer que i e não ser; BATOTA — turma:
TREMPE - turma: 1NTRUJO — receptador; OPERAÇÃO
PENTE-FINO — ação policial onde so verifica tudo c todo
o mundo em determinada área; ENCANAR — também
quer dizer pegar; MANGUAÇA — pinga: VENTANA —
janela: MILHO — milhão de cruzeiros; JEGUE — burro;
ENTRUTOU - comnliccu. envolveu; MOLEZA — coisa
fácil; CHIBABA — maconha: DAR NA VISTA — cha-
mar a atenção; ENTRAR PELA TUBULAÇÃO — dar-se
mal; DOLLAR — porçáo grande de maconha, em rolos
de papel; POEIRA — porção de maconha. E amanhã tem
mais.
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Esse time é
uma brasa

Pra competir com eles,
não dá. Estão em todas.
Com cidade inundada ou
estalando de calor, eles
estão por aí. Falam com
Deus e todo o inundo.
Chegam até a causar
aborrecimento, de tanto
que fazem perguntas. Mas,
quando voltam à reda-
ção, é com a curiosidade
satisfeita. E em perfeitas
condições de atender aos
seus milhares de leitores.
Não. Não adianta. Com
eles, não dá para compe-
tir. Quer uma amostra?
Veja o que apresentam
nesta página • na sétima,
também. E' o que pode se
chamar de "show". Quer
conhecê-los? Venha um
dia ao DIÁRIO DA NOI-
TE. Qualquer hora. En-
quanto não vem, guarde
seus nomes: Editor: Dir-
ceu Alves. Repórteres:
Luiz Reche Reche, João
Bussab, Ary de Moraes,
Clóvis Teixeira, Nelson
Ciolli, Gomes Talarico,
Waldemar Ortega, Sílvio
Nunes, Daltro da Silva
Lima, Cirso Fiúza. Ahl E
tem os meninos da equi-
pe do Nelson Jurno, os
fotógrafos que trabalham
com o time. Ontem, eles
foram: Orlando Alves,
Arnaldo Laganaro, Walter
Freitas • Arlindo da Sil-
va.
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um crime que
ninguém entende
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Simagul Boudakian,
cujo

assassinato
está

desafiando
todo mundo

que. ao menos,
tenha

veleidades
sherloquianas.

Marcos datiloscópicas, achadas na porta esquerda
do "Karman-Ghia" vermelho de chapa BM-12-19, encon-
trado ontem, na praça Alexandre de Gusmão, próximo
ao Trianon, poderão levar as autoridades a identificar a

pessoa que assassinou a professora Simagul Boudakian,
dona do veículo. Um cunhado da vitima recebeu telefo-
nema anônimo de mulher, dizendo estar o veículo na-

quele local. 0 delegado José Mário de Ávila, da equipe
"B" da Divisão de Crimes Contra a Pessoa, do DEIC,
informado, ali esteve e recolheu importantes pistas para
a elucidação do caso. 0 corpo da mestra, com três per-
furacões provocadas por arma calibre "22", fora encon-
trado na tarde de terça-feira, num matagal de Interla-

gos, conforme divulgamos com exclusividade.

oOo

No interior do "Karman-Ghia" não havia vestígios
de luta. Os livros e provas que a professora colocara no
banco traseiro do auto estavam em ordem, notando-se,
eontudo, respingos de sangue na parte lateral-esquerda
externa do veículo.

Um outro fato despertou a atenção da autoridade.
O auto estava com seus vidros fechados e as portas tran-
cadas. Para abri-lo, inclusive, foi preciso utilizar uma
chave reserva que estava na casa de Simagul. Os óculos
que a vítima usava não foram localizados. No porta-
luvas, havia um par que servia de reserva, e um par da
luvas negras. Sua bolsa, na qual além de documentos
estava certa importância em dinheiro, também desapa-
receu.

oOo——
A primeira pista que a polícia conseguiu, e através

da qual poderá chegar ao responsável pelo crime, é a
impressão digital. Por outro lado, existe um nome:
"Beth". Foi esse nome que Simagul pronunciou quando
saiu de casa, quinta-feira passada, dirigindo-se ao encon-
tro fatídico.

O achado de um pequeno livro de endereços tam-
bém revela alguma coisa.Nêle existem vários nomes, que
serão investigados. Só há uma confusão. Quando o de-
legado pôs-se a virar as páginas, notoui que na Wtra "B"

estava escrito três vezes o nome "Beth". O mistério em
torno de dois deles foi logo desfeito. Um é da psicóloga,
amiga da vítima. O outro "Beth" pertence a uma jovem
residente em Guarulhos, imaginando-se ser a pessoa que
telefonou para Simogul. O outro "Beth" é que constitui
enigma.

oOo
Familiares da professora assassinada, até ontem,

nada puderam adiantar aos policiais, no sentido de for-
neeer nova pista para identificar o matador. Apenas vol-
taram a falar nos telefonemas recebidos no dia em que
Simagul saiu para morrer.

Disseram que a primeira ligação foi feita por volta
de 8 horas. Uma mulher, que não se identificou, e que
foi atendida por Armenuhi, irmã da vítima, afirmou de-
sejar falar com ela. Como a mestra não estava em casa
no momento, a interlocutora disse apenas que era urgen-
te, e que telefonaria mais tarde. Isto de fato ocorreu às
12 horas. Nessa ocasião, Simagul atendeu-a. Confor-
me a conversa que mantiveram ao aparelho, a irmã da
vítima pensou que Simagul fosse sair para encontrar-se
com uma jovem, de nome Maria Inês, que seria prima da
"Beth" de Guarulhos. Quanto a isso, "Beth" negou aos
familiares da mestra ter qualquer parente com esse
nome. ,

oOo
Hoje, possivelmente, haverá reunião entre os vários

policiais que investigam o enigmático caso. Nessa pos-
sível reunião, os agentes do 43.° Distrito Policial, estes
trabalhando sob orientação direta do delegado Mário
Dias e do detetive Martinez, estudarão as várias hipóte-
ses aventadas, num perfeito entrosamento com a turma
da Divisão de Crimes Contra a Pessoa.

Você, sua
desalmacla
Por sua culpa * perversidade,

megera Maria Helena Gomes, tem
vma criança morrendo no Hospital
Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro.
t a sua filha, desahmda. Ê a peque-
na, bela e inocente Ana Maria, dt
dois anos e sete meses. É a menbú*
vha que cometeu o crime (???) de
chorar em sua presença, no aparta-
mento 203 da rua Bento Cardoso, 4,
bairro da Penha, Rio de Janeiro.

Recorda o que aconteceu, Ma-
ria?

Não? Então, leia isto « medite.
Veja a monstruosidade que você
fiz. Você, terça-feira passada, à noi-
te, chegou em casa naquele estado.
Caindo de embriaguez. Tinha anda-
do ^elos botecos do bairro, mondou-
do aquela brasa. Quando você entrou
no apartamento, a pequenina Ana
Maria estava chorando. Sentira a sua
falta. E, além de tudo, estava com /o-
me. Então, você implicou com o chô-
ro da criança, Pegou um chinelo e
bateu o quanto pôde naquele ser que
não podia defender-se. Em dado mo-
mento, você pegou Ana Maria no co-
Io. Mas, de tão bêbeda que você esta-
va, não pôde ficar de pé. Caiu an
chão e consigo caiu a garotinha. E,
o que é pior, a menininha ficou sob
seu corpo, quase esmagada.

Está lembrando agora, megera?
A coisa estava assim, quando o

seu marido, Adelino Henrique, ho-
mem bom e trabalhador, apegado à
família e suas obrigações, chegava,
retornando do serviço. Êle chegou,
viu e ficou estarrecido com o quadro.
Depois, saindo do estado de torpor,
pegou a filhinha nos braços, mandou
levá-la imediatamente para o hospi--
tal e tratou de providenciar sua pri-
são, Maria Helena. Você foi parar na
27.0, Delegacia Distrital, lá do Rio.

Deu para entender, Maria Hele-
na Gomes, 32 anos, casada? Deu para
sentir remorso, mulher? Se nem isso
você está sentindo, então é um cas>
perdido. Não dá mais para dialogar.
Só nos resta ficar aqui, rezando para
que Ana Maria, sobreviva. Porque
um anjo não pode morrer assim.

O EDITOR

No carro da professora,
os policiais
encontram
manchas de sangue.
E algumas
coislnhas mais,
que poderão
servir de pista.

Deu a louca
no barbeiro

Jorge Caetano de Oli-
veira, de 38 anos, casado,
residente na rua 7 de Se-
tembro, 15-B, na Vila Cons-
tâncla, é barbeiro de pro-
fissão e já esteve interna-
do, para tratamento do sls-
tema nervoso. Há 1 ano
teve alta do DAP e passou
a trabalhar num salão da
rua Palestina, 4, na Cida-
de Ademar, ¦'ultimamente
vinha Implicando com seus
vizinhos e na noite de an-
teontem, achando que eles
o provocavam, acabou fe-
rindo 4 a golpes de íat-a.
Fugiu na ocasião e passou
a noite num mato exlsten-
te nas proximidades da
uma fábrica de café solú-
vel. Na manhã de ontem
procurou o plantão do 43.o
DP. Queria apresentar
queixas contra os vizinhos,
mas a ocorrência da noite
anterior já havia sido re-
gistrada no Distrito e sua
prisão foi efetuada. Ficou
no xadrez, à disposição da
chefia do 43.o DP.

Jorge, segundo ficou
apurado, na noite de quar-
ta-felra, cerca das SI ho-

ras, desentendeu-se com
vizinhos • dizendo-se
ameaçado por um deles,
"que pretendia agredi-lo
com um cassete", armou-
se com uma pequena pel-
xeira e feriu Noemia das
Neves Cruz, de 35 anos;
Cícero Filomeno, de 3QÉ
anos, casado; Irineu doi
Santos, de 42 anos, soltei-
ro, moradores na rua 7 de
Setembro, 15, e Benedita
da Cruz Filomeno, de 29
anos, casada, domiciliada
na rua 24 de Maio, 38, na
Vila Santa Catarina.

Depois da fuga do bar-
beiro, Cícero Filomeno, o
que menos sofreu, tratou
de remover as demais vlti-
mas para o Hospital da zo-
na sul, utilizando-se do
carro de chapa AO-61-91.
Noemia das Neves Cruz,
depois dos curativos de
urgência, foi levada para
o Instituto Paulista. Bene-
dita foi para o Hospital
S5o Paulo e Irineu dos
Santos para o Hospital
Santa Cecília. Cícero foi
dispensado t prestou escla-
reclmentos na delegacia.

66 «9

o perigoso
José Rodrigues, anteontem,

às 22:30 horas, dirigia mu
taxi de frota, de chapa
HB 0481, em direção à- Vila,
Amália. Um desconhecido lhe
íéz Ilnal para parar, e or-
denou que o levasse para a
rua Alice, 5, naquele bairro.
Logo depoig os dois discutiam
porque o passageiro nfto con-
cordava com o Itinerário que
estava sendo feito.

Durante a discussão, vi-
rias vezes, o desconhecido
afirmou ser policial e mos-
t.ou suas carteiras. O moto-
rista não chegava a um acôr-
do com o passageiro ¦ e des-
confiou do seu comportamen-
to. Foi nesse momento que
passou pelo seu veiculo uma
viatura da RONE 3. Náo te-
ve dúvidas: chamou os poli-
ciais e os colocou a par da
discussão.

O desconhecido já não fa-
lava mais nada. Quando in-
qulrido ainda afirmou ser
policial mas sem a energia
que usou com o motorista.
Quando pediram que se iden-
tificasse se negou. Recebeu
ordem de prisão e foi condu-
eido ao 38.o DP.

Na delegacia, éle se Iden-
lificou como sendo Benedito
Ferreira da Silva, o "Diti-
nho" que já tem 10 conde-
nações por estelionato e apro-
priação indébita. Êle é ca-
sado, de 46 anos de Idade, ai-
faiate e mora na rua Alice, 5.

Em seu poder havia um re-
volver Taurus, calibre 38; um
par de algemas; uma carteira
modelo 19, de José Joaquim
Borges; uma carteira de iden-
tidade e um porte de ar-
ma, de Guilherme Paternazl;
uma carteira do trabalho, de
Maria Olindanir Ribeiro; uma
capa de carteira de Investi-
gador de Policia e uma ca-
pa de carteira da Polícia Mi-
litar.

Ditlnho, disse ainda ser In-
formant» da polícia, • que
agia no DEIC como despa-
chante policial.

O escrivão Orlando Pereira
Leite Sobrinho por. determl-
nação do delegado Jorge J.
Helderich, lavrou flagrante de
falsa identidade contra "Di-

Unho" incurso nos artigos 146
e 307 do Código Pensl.
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Esta é a
história de Carlos Alberto

capitão da Seleção
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Carlos Alberto é um craque. Ninguém pode negar. Mas, do
ponto-de-vista disciplinar, deixa a desejar muito.

Não se recomenda. Criou muitos casos no Santos. Chegou a
brigar com Pele. Aliás, desde juvenil revelos ser um jogador

difícil. Já no Pan-Americano de 63 foi expulso do
campo. Agora, jogando na Bahia, ofendeu, agrediu e cuspiu

no rosto do juiz. E, por isso, foi para o "caderninho" da
Comissão Técnica da CBD. Poderá perder a

condição de capitão da seleção. Poderá, inclusive, ser
barrado do scratch nacional.

Cuspiu no rosto do juiz"com todo respeito'
O Botafogo enfrentou o Bahia, no estádio da Fonte

Nova. Com enorme superioridade de classe, o time cario-
ca, logo no primeiro tempo, conquistou quatro gols, se-
lando assim a sorte da contenda. Para o periodo derra-
deiro, o time da Estrela Solitária fêz substituições e por
elas caiu sensivelmente de produção, o que permitiu aos
baianos amenizar a diferença.

Aos quarenta minutos da fase complementar, o íuiz
expulsou de campo Carlos Alberto, porque este o insul-
tou. O jogador alegou que a expulsão foi injusta. Dirigi-
me ao juiz com todo respeito, para desculpar-me pela
falta que Brito cometeu, file, então, mandou que eu sais-
se do campo". A verdade é que o gesto de Carlos Alberto
repercutiu muito mal, pois, na realidade, o que êlo fêz
foi insultar o apitador e agredi-lo, chegando até a cuspir-
lhe no rosto. Evidentemente, entre o que diz o craque
botafoguense e o que foi relatado por outras pessoas pre-
sentes ao jogo, há diferença clamorosa. Ninguém pode
acreditar que por uma simples palavra, Clinamute França
mandaria Carlos Alberto para os vestiários, mormente
porque tudo, até então, corria normalmente. Carlos Al-
berto foi expulso c deve-se admitir que o foi por ter sido,
da fato, grave, muito grave, sua falta.

CBD está vendo o que
todos fazem fora do campo

O gesto de Carlos Alberto está. repercutindo, na CBD.
Nem poderia ser para menos, - porque, afinal de contas,
não 6e trata de um jogador cuja responsabilidade não está
definida. Não. Carlos Alberto é, nada mais nada menos,
que um dos elementos da seleção brasileira. E, mais do
que isso. o seu capitão. Todos estão bem lembrados que
foi êle quem levantou a Jules Rimet ao término da Copo
do Mundo, no México.

Na sede da Confederação, o assunto foi motivo para
muitos comentários. Compreensível que isso tivesse acon-
tecido, porque também fora da entidade nacional não há
quem deixe de condenar o procedimento do atleta. E.
como acontece sempre que a historia se repete, muitos são
os que lembram o passado do jogador no que tange ft dis-
ciplina. De fato. Carlos Alberto nunca pautou sua con-
duta em campo de maneira exemplar. Em sua carreira
soma muitas expulsões, quase todas por desacato e ofensas
a Juizes. „

Antônio do Passo, procurado pela reportagem, nao
quis pronunciar-se objetivamente. No entanto, deixou
bastante claro que a Comissão Técnica da CBD estabeleceu
que todos os jogadores convocados seriam observados
dentro e fora do cr/npo. Evidentemente, o procedimento
de Carlos Alberto não ficará fora do caderno.

Uma folha corrida que
não recomenda muito

Já no Santos, Carlos Alberto deixara muito a desejar
pela falta de disciplina. Dirigindo ofensas a árbitros, foi
expulso de campo, provocando, consequentemente, pie-
juízo para a sua equipe, porque é inegável, a ela fazia
falta Não faz muito1, chegou até a brigar com Pele, num
jogo contra o São Paulo. E, por isso, deixou o time da
Vila desfalcado, já que náo voltou para o segundo pe-
ríodo da contenda.

Sem dúvida, é um jogador difícil. Podem muito bem
dizê-lo os dirigentes do Santos, porque com èle convi-
verem vários anos. Deu-lhes muitas alegrias mas, no
«nal da sua carreira na Vila, deu-lhes também multai
dorei de cabeça. Meteu-se em negócios que atrapalha-
vara sua carreira futebolística. Chegou mesmo a[brigar
com alguns dos mentores santistas. Aliás, todos estão bem
lembrados de que se levantou contra o general Osman
Wbeirod0então 

"diretor do setor de 
^T\l^^£clube Contra este formou uma ala, para participar,

assim, da grande luta política que ^e travou no clube da
Vila Belmiro Sua passagem pelo alvmegro santista tem
marcas profundas. Algumas, boas, gloriosas. Outras^ po-
rém pouco recomendáveis, condenáveis mesmo. Todas
refletindo o craque e o indisciplinado, todas inesqueci-
veis.

Pode deixar de

ser capitão da Seleção
Carlos Alberto está ameaçado de perder o posto de

caDitão da seleção brasileira. Está ameaçado, inclusive,
de nlo mais se?convocado. Só pode ser essa a conclusão
face ao seus antecedentes, ao seu procedimento no estádio
da Fonte Nova, à repercussão do seu gesto na CBD e,
ainda, ao que deixou transparecer Antônio do Passo no"eu 

pronunciamento. Se. realmente, a Comissão Técnica
tem ura caderninho, onde o comportamento disciplinar é
anotado, muitas são as linhas cheias contra o valoroso
craque. Já, no seu tempo de juvenil, ele nao deixava por
menos quando julgava, que o árbitro agira mal. Em 1963,
no Pan-Americano, aqui em São Paulo, foi posto para
fora do gramado. Não se nega que é um lutador, que tem
alma que, inclusive, tem classe de seleção, ou seja, o
ponto máximo a que pode atingir um jogador, Hecor-
de-se o jogo, contra a Itália, no México, quando êle, em
constantes rasgos de energia, ia para a frente. E até fêz
um gol. Mas, se se somam a seu favor tais predicados,
há o outro lado, que é negativo, porque nfio se pode
admitir que um jogador, por ser craque, disso possa pre-
valecer-se para ser indisciplinado, para ser um criador
de casos, prejudiciais ao seu clube. E, quando na defesa
de uma seleção, poder áté comprometer a sorte desta.
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listamos, de novo, no
campo das notícias. O

nosso jogo começa
contando que Carlos

Alberto poderá perder
o posto de capitão da

seleção e até não ser mais
convocado pela CBD,

por causa da indisciplina.
Corinthians dá posse ao
uõvo Conselho. Pele vê
Paris e volta cheio de
prêmios c homenagens.
Hoje, leitor, você fica

sabendo, também, quando
o Palmeiras vai

estrear nas semifinais
da Libertadores. E tem
mais: os cinco grandes,
resenha, boxe, tênis etc.

No fim, você ganha
esse jogo, pois esta

equipe jogou por você:
Luís Vedrosi, Horácio

Marana, Paulo Penteado,
Alcides da Silva,

Lucas Neto, José Góes e
Wamlcrlcy Lopes.

li® ® '

m- * 1 de abril de 1971
São Paulo, 6.a-fcira,

Se as Amazonas
existem mesmo,
nós agora
vamos descobrir.
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Para nós, é um imenso
orgulho. E um desafio
maior. O Governo, por ini-
ciativa do Departamento]
Nacional de Produção Mi-
neral, acaba de nos confi-
ar a tarefa de executar o
Projeto Radam: Radiografia da Amazônia.
A-LASA - uma Empresa brasileira - terá a missão de
desvendar o maior enigma brasileiro: a Amazônia.
Vamos desbravar a última região inexplorada da
Terra. Imensa área que corresponde a 1/5 do ter-
ritório nacional.
Vamos obter imagens de radar das suas riquezas -
animais, vegetais e minerais - e quanto representam
para o nosso desenvolvimento.
Vamos fotografar cada milímetro dos 1.500.000 km2
dessa imensa área utilizando um "Caravelle", vo-
ando a 11.000 metros.
Vamos controlar - com precisão absoluta-a posição
geográfica das, áreas fotografadas com verdadeiro
teodolito espacial: um satélite e uma estação ter-
restre rastreadora móvel.
Vamos tirar milhares de fotografias infravermelho,
a cores e multiespectrais.
Vamos revelar milhares de quilômetros de filmes,
aqui mesmo no Brasil, nos modernos laboratórios

dos Serviços Aerofotogramé-
tricôs Cruzeiro do Sul. Filmes

que, analisados pelas equipes
do Projeto Radam e da LASA,

irão indicar tado o que se precisa
saber: da visão global de conjunto à composição
mineral do solo.
A LASA, liderando um grupo de empresas, estará
empregando - pela primeira vez no mundo - esta
técnica pioneira, em tão vasta escala.
O Projeto Radam significa, pois, extraordinária
conquista para o desenvolvimento nacional, além
de notável projeção de nossa tecnologia no exterior.
Agora, você compreende o nosso entusiasmo o po-
de avaliar a grandeza do desafio que o Governo
nos lançou.
Vamos enfim, verdadeiramente, radiografar a Ama-
zônia. Se as Amazonas existem mesmo, nós agora
vamos descobrir.

ENGENHARIA E PROSPECÇÕES S.A. ? W

LASA
Av. Pasteur, 429 - ZC 82 - Rio de Janeiro - GB - BrasilTel.: 246-4173-Telegramas: LASAENGE
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/% i more não teme
o ioáo

duro do S. Paulo
— EiÍ fui ao Mórumbi, só pra ver. Levei o Ado, o Tiao e

o Rivelino. 0 São Paulo está jogando um futebol
duro, pesado mesmo, mas não é desleal. Fórmula para vence-lo.

Tenho a minha, o Brandão tem a dele, e as

preocupações serão idênticas. Aliás, nos primeiros vinte minutos
acho que o Brandão fará o mesmo que eu:

só observar. Depois ê que os times se soltarão, buscando explorar
a* falhas do adversário.

Martinez manda turma
não ouvir boato...

Mimipi Martinez visitou mais uma vez o Corlnthians.
Pediu ™ nin-uém ligue para o noticiário dos Jornais Mar-
ünez eatt preocupado com conseqüências negativas daquilo
ou affrmouf S contra Aimoré". Teme que,sua afirma-

cão prejudique o elenco. Mas no fundo êle já oenota adnl-
íü a continuidade de todo o trabalho que vem sendo feito.

Felisberto Pinto, referindo-se aos preparadores físicos, sar-

ge%^n0do%egdUerlfeútibo?Unão existe plano algum que não
TM-eclse de preparadores físicos. Por Isso, eles devem çontl-
nua Aliás nã7 tomaremos nenhuma declsfio precipitada.
DU 15, Martins será o presidente, empossado, e sem pressa
vai estudar tudo que precisa ser realizado no clube._

Dc Esqü ma-71, apenas não se sabe da permanência .ou
não do supervisor, coronel Nilo Floriano Peixoto. Êle diz:

"Já fui presidente do Centro Esportivo Alagoano, e nes-
s-, função demiti muita gente, assim como contratei muita
fente também Se eu entendia esse assunto de direção, com-

Ir^nderel perfeitamente minha dispensa, caso «novos di-
?ètores assim resolvam. Sou funcionário do Corlnthians, e
ÍZÒ tal a êle devo obediência. Se sair, sairei com a cons-

dência tranqüila: dispensamos onze jogadores, contratamos
trfe (Samarone, Sldnei e Natal), e preparamos valores para o
futuro".

Peri, para Forlan
não atacar

Peri nâo treinou bem no coletivo, mas eu explico.

Aimoré começa a explicar: "Eu lhe dei Instruções para
chutar muitas vezes a gol. Adio que Peri e um bom çhutador,
tóSoSS tornar-se um artilheiro no futuro E êle ficou
muito preocupado em atirar a gol, por isso não treinou bem.
Mas no jogo contra o São Paulo êle ficará mais à vontade.

O técnico diz que Perl é menos técnico qiie Aladim, po-
rém é mais ofensivo. Para enfrentar o 6âo Paulo, elo pretende
que Perl nunca recue, para Impedir os avanços de Forlan, um
lateral que gosta muito de apoiar o ataque.

Peri, ficando à frente, significa que teremos um ata-
cante a mais, e o Sáo Paulo um apoiador a menos.

Aimoré está multo animado com Samarone, que íte um
treino espetacular: "Jogador de toque como êle, porém rápido
quando precisa ser, êle já está praticamente entrosado n0 Co-
rinthians. Quem sabe, sabe".

Aimoré acredita que vai continuar ã testa da equipe do
Corlnthians: "Pela visita que o presidente eleito, Miguel Mar-
tinez o Felisberto Pinto fizeram, senti que vou continuar pres-
tlgiado pois os novos diretores planejaram em sua campanha
um trabalho de preparação de valores, • Isso Inclusive eu Ja
venho fazendo, com os companheiros".

TIÂO foi
"espionar" o jogo

do São Paulo
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Mandar/no no Jo

jogo da "Davis

Com a presença do go-
vernador Triches, do re-
presentante da Confedera-
ção Brasileira de Tênis, sr.
Alcides Procópio, e de ou-
trás autoridades, além do
capitão da equipe bolivia-
na Julian Alvarado, foi
feito, em Porto Alegre, on-
tem, o sorteio para os jo-
gos da Taça Davis, a ter
inicio hoje.

O sorteio foi feito pelo
próprio chefe do Executl-
vo rio-grandense e a pri-
meira partida será realiza*
da entre Chiarella, da Bo-
lívia, e Mandarino, do
Brasil.

Na segunda partida dc-
frontar-se-ão B e n a videli,.
da Bolívia, e Thomas Koch,
do Brasil.

Apói • realização do
sorteio e conhecidos o»
dois primeiros jogos pela
Taça Davis, o governador
ofereceu um coquetel aos
presentes, havendo trocas
de flâmulas entre os re-
presentanles. O governa-
dor Triches saudou todoi
os desportistas presentes,
desejando-lhes uma com-
petição à altura do nome
do certame de que irão
participar. (Porto Alegre,
Meridional)

Acompanhe o Palmeiras
na "Libertadores"

Hoje o Palmeira» vai saber quando vai enfrentar quem, nas
semifinais da "Taça Libertadores". Uma taça

da qual quase foi afastado, mas que o "milagre" do Deporlivo
Itália, diante do Fluminense, ganhando no

Maracanã, garantiu. Ei» tudo aquii o sorteio, a situação do»
participante» e o retrospecto esmeraldino.

Hoje em
Assunção o sorteio

Já são conhecidos os semifinalistas da
Copa Libertadores da América: Universitá-
rio de Deportes (Peru), Nacional (Uru-
guai), Palmeiras (Brasil), Union Espanola
(Chile), Barcelona (Equador) e Estudian-
tes de La Plata (Argentina), este, campeão
do ano passado, detentor do titulo, Hoje,
em Assunção, será procedido o sorteio.
Quem presidirá a reunião será o vice-
presidente da Confederação Sul-Americana
de Futebol, já que o seu mais alto mentor,
Teófilo Salinas estará ausente, devido a
uma viagem que fará à Suíça.

Alfonso Capurro, o vice, que é do Pa-
raguai, não confirmou se representará a
entidade face à situação criada pela briga
entre o Boca Juniors e a entidade conti-
nental. Disse apenas que na reunião to-
marão parte os delegados das equipes par-
ticipantes e que a Confederação Sul-Ame-
ricana não terá qualquer interferência com
relação ao sorteio. As equipes serão divl-
didas em duas séries. Depois haverá um
jogo entre os vencedores das séries, que
será considerado o campeão da América.
E este deverá medir forças com o campeão
da Taça Européia, pelo titulo Interconti-
nental. Atlético de Madri, Ajax, d a
Holanda, Estrela Vermelha, da Iugoslávia
ou Panatlnalkos, da Grécia, são os que
ainda estão lutando pelo titulo da Taça
Européia, o que quer dizer que um dele»
jogará com o campeão da América.

Á trajetória
esmeraldina

Não foi fácil ao Palmeira» chegar às
semifinais da Copa. Nâo se pode dizer, é
claro, que o alvlverde tenha encontrado
maiores dificuldades para ganhar dos qua-
dros venezuelanos, o Galícia e o Deportivo
Itália. Realmente, o timo do Parque An-
tártica os venceu e o fêz com apreciável*
sobras. O Fluminense foi a enorme barrei-
ra. Perdendo na primeira peleja, aqui, para
o tricolor carioca, o alvlverde fie com que
pouco ae acreditasse na sua possibilidade
de chegar aonde está agora, porque o Flu,
segundo o que todos admitiam, ganharia
dos quadros venezuelanos e, no Rio, vol-
taria a ganhar do alvlverde. Mas, aconte-
ceu o que nào se esperava, O Palmeiras
foi ao Rio e ganhou. Sobrepujou lá o time
carioca. E tendo este tropeçado frente ao
Deportivo Itália, classificou-se o quadro
paulista. Agora, o onze esmeraldino parte
para outra jornada, que, «em dúvida, será
duríssima. Todos es semifinalistas são for-
tes p naturalmente vão lutar multo pelo
cetro. Mas, a verdade é que o nosso re-
presentante está bom, muito bom e cheio
de entusiasmo. Se jogar quanto sabe e po-
de, tem chance para colocar sen nome ao
lado dos campeões, que forami 1968 — Es-
tudlantes de La Plata; 1989 — Mllanj e
1970 — Feijenoord, da Holanda, que na fl-
nal venceu o Estudlantes, que fora o oam-
peão da América.

A situação
dos grupos

Não »e admite que o Estudiantes, por
causa da briga do Boca com a Confedera-
ção Sul-Americana, fique à margem do
certame. Sem dúvida, o clube argentino
vai partir para mais uma conquista, o bi.

Ê' interessante lembrar que no grupo
1, devido à grande rivalidade entre perua-
nos o argentinos, o jogo entre Boca Ju-
nlors e Sporting Cristal gerou um conflito.
O vencedor do grupo foi o Universitário,
do Peru, que somou nove pontos, com a
vitória que teve sobre o Sporting, na pe-
leja derradeira. O Boca está com um re-
curso, contra a pena que lhe foi aplicada,
mas não terá chance. No grupo 2, o ga-
nhador foi o Nacional, do Uruguai, que
venceu, inclusive, o Pefiarol, seu clássico
adversário, No grupo 3, deu Palmeiras,
que superou o Fluminense, o Galícia e o
Deportivo Itália, estes dois da Venezuela.
Ni prupo 4, o vencedor foi o Union Es-
paftola, que estava empatado com o Cerro,
mas que garantiu sua classificação ao em-
patar com o Colo-Colo e assim somou mais
um ponto. No grupo 5, Emelec e Barcelona,
do Equador, estavam empatados, mas na
última peleja o Barcelona ganhou e ga-
nhou e garantiu sua posição para as semi-
finais.

Evidentemente, todos ou quase todos
tiveram jornadas duras para conquistar a
posição que lhes permitirá lutar, daqui
para a frente, para chegar ao ambicionado
cetro.

MIRANDINHA
torceu o tornozelo,
mas joga

Outra
vitória contestada

O Japonês Maseo Ohba, campeão mun-
dial dos pesos-mosoa, venceu seu desafian-
te, o venezuelano Betúlio Gonzalez, em lu-
ta válida pelo titulo, ante um grande públi-
co presente ao local do encontro, em Tó-
quio, A decisão do combate, realizado em
15 assaltos, foi por pontos e deu margem a
violento protesto, por partp de Betúlio, que
garante ter vencido Maseo por uma vanta-
gera de 3 pontos. O árbitro e os juizes dc-
ram a contagem de 72 a 70, 72 a 71 e 71 a
70, a Maseo, mas esses números foram con-
testados, inclusive pela AFP, cuja contagem
acusou 73 a 71 paro Betúlio, que se quel-
xou, também, dos constantes agarrões do seu
contendor.
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Betúlio atinge a face do campeão
Maseo, no combate travado em Tó-
quio e que também está dando mar-

gem a violentos protestos.

esenha
SEM COBRANÇA — O go-

vernador carioca Chagas
Freitas pediu, ontem, aos pre-
sidentes da Federação Cario-
ca, Vasco e Botafogo, para
que reconsiderem a decisão
de cobrar ingressos no jogo
que farão na próxima sema-
na,

BRASILEIROS PERDE-
RAM — O selecionado de no-
vos de São Paulo, perdeu
para o Dlnamo, da Iugoslá-
via, por 4 a 1. No primeiro
tempo, os novos de São
Paulo já perdiam por 2 a 0.

GREVE NA ITÁLIA —
Partir para uma greve na-
clonal, que seria a primeira,
na história daquele pais, é o
que pretendem os futebolls-
tas italianos. O sindicato dos
jogadores anunciou uma gre-
ve de 24 horas, se não forem
discutidas suas exigências
para aumento de salários. A
greve está marcada para o
dia 18 deste mês.

PROTESTOU — Como se
lembra, a partida foi suspen-
sa domingo, em face do mau
tempo e, para a sua nova
realização, foi determinada a
cobrança de ingressos, pelos
clubes. O governador não
gostou da medida e dal a ma
intervenção.

MUNDIAL INFANTIL —
Seis países latino-americanos
e o Japão, foram convidados
para participar do primeiro
campeonato mundial de fute-
boi infantil, que será realiza-
do em Monterrey, no México,
de 11 a 30 de abril do próxi-
mo ano.

ARGENTINOS ESCALA-
DOS — A equipe argentina,
que enfrentará os chilenos
pela Taça Davis de Tênis, já
está escalada. Ela será com-
posta por Julian Ganzabal,
Tomás Linch e Ricardo Ca-
no, Oscar Furlong, o treina-
dor da equipe, desligou o te-
nlsta Guilherme Veras, que
não quis submeter-se às exi-
gêncios da Federação.

ENTREVISTA COLETIVA
— O presidente da FPF, sr.
José Ermlrio de Moraes Fi-
lho, dará entrevista coletiva
à imprensa, têrça-felra, às
18,30 horas, quando abordará
assuntos gerais do futebol de
São Paulo.

TORNEIO PMC— Domln-
go, a rodada do Torneio Pau-
Io Machado de Carvalho cons-
ta de dois jogos: Portuguesa
e Comercial, em Santos e No-
roeste e América, em Bauru.

CRUZEIRO INVICTO —
O Cruzeiro retornou Invicto
da excursão que fez pelas
Américas. E, na sua bagagem,
trouxe multa "cancha" In-
ternacional e duas revelações:
Roberto e Galvão, além do
lucro de 40 mil dólares,

PERFUMO - Por outro la-
do, o Cruzeiro está esperando
a volta do zagueiro argentl-
no Perfumo, que, depois de
acertar detalhes para assinar
contrato, foi a Buenos Aires
liquidar assuntos particulares.

MATERIAL PARA CLICHERIA
E TIPOGRAFIA

VENDE-SE
Máquina de Potogravura (usada) — Banheira de Louça p/ gravação de
clichês — Banheira de Aço Inoxidável p/ gravação de clichês e/ sistema
de espátula, — Máquina de Gravação Eletrônica de clichês em plásticoPrezai p/ telhas de rotativa — Aparelho de limpar espaço de linotipo

Poeêes para eortar papel — Serra Tico-Tico c/ furadeira própria
dt clichês

Ver à Rua Dona Ana Nery, 1327 - Cambncl.

PRÓXIMO: VOJVODNA
— O próximo adversário da
seleção de novos paulista, se-
rá o Vojvodna, que há pouco
nos visitou, enfrentando qua-
dros paulistas e cariocas.

BRASIL CONVIDADO —
O torneio infantil será para
Jogadores de 10 a 11 anos e
estão convidados para parti-
clpar, os seguintes países:
Argentina, Alemanha, Bra-
sil, Costa Rica, Chile, Che-
coslováquia, Espanha, Fran-
ça, Hungria, Inglaterra, Itá-
lia, Japão, Peru, Uruguai e
URSS.

A DISCUTIDA REVAN-
CHE — Joe Frazier declarou
em Nova Iorque que concede-
rá a tão discutida revanche a
Clay, no próximo ano. Mas
disse que antes quer fazer uma
luta amistosa de dez assai-
tos.

SANTOS AUTORIZADO —
O Santos foi autorizado, pela
Federação, a participar de
um torneio quadrangular em
Salvador, domingo c quarta-
feira próximos. Participarão
mais. desse quadrangular, o
Bahia, o Galícia e o Cruzei-
ro.

DESISTÊNCIA — Em ofl-
cio que mandou á FPF, a
Epltaclana, de Presidente
Prudente, desistiu do certame
da Segunda Divisão. O DT da
entidade informou que o clu-
be poderá, automaticamente,
disputar o campeonato ama-
dor, bastando pagar as taxas
correspondentes.

CERTAME AMADOR —
Domingo, serão realizados
os seguintes jogos, pelo cer-
tame amador do Estado: Fia-
mengo vs. Santa Isabel, Qua-
tá vs. Botucatuense, Magda
vs. Tabapuã, Torlno vs. Grê-
mio. Descalvado vs. União
de Santa Gertrudes, Olímpia
vs. Sertãozlnho. T. Mala de
Arsçatuba^vs. Novais de Ma-
rilia e Vila São Geraldo vs.
Hepacaré, de Lorena, em
Taubaté.

DAVI — Foi solicitada pelo
Santos, à Federação Paulista,
a transferência de Davi,
cunhado do Rei, que tinha
seu "passe" preso ao Cruzei-
ro.

MUNDIAL DOS GALOS
— O mexicano Chucho Cas-
tilho, porá em jogo, esta
noite, em Los Angeles, o
título mundial dos gaios,
frente ao seu compatriota
Ruben Ollvarcs.

BÉLGICA NAO — A CBD
recebeu informação da Fe-
deração Belga, de que o se-
lecionado da Bélgica não po-
dera jogar em julho, contra
os brasileiros, amistosamen-
te, no Maracanã

IUGUSLAVIA — No lugar
dos belgas, poderão vir os
iugoslavos. João Havelange,
que está na Europa, oficia-
lizará o convite aos "iugs".

EM CANNES — A seleção
brasileira de futebol amador
(juvenil), que participou do
Torneio Juventude da Amé-
rica. jogará no Festival de
Cannes, com estréia marcada
contra o Chelsen, da In-
glaterra.

REMO PAULISTA FORA
— A Federação Paulista de
Remo comunicou à CBD, que
não poderá participar do
campeonato brasileiro da
modalidade, nesta têmpora-
da. O certame será realiza-
do dia 11, na raia da Lagoa
Rodrigo de Freitas.

SEM CONDIÇÕES — Ale-
gou, a entidade bandeirante,
que não dispõe de local
apropriado para a prepara-
ção dos atletas e por 'sso
não tem condições para for-
mar uma equipe.

FUTEBOL DE SALÃO —
O presidente da Confe-
deração Sul-Americana de
Futebol de Salão, sr. Luiz
Gonzaga de Oliveira Fernan-
des. seguiu para Assunção,
onde presidirá, a partir de
hoje, a reunião da entidade
continental.

CAMPEONATO COLEGIAL
— As inscrições para o
Campeonato Colegial de Es-
portes serão abertas hoje.
Esse campeonato é organiza-
do pelo DEFE, que promete
um grande certame.

ASSESSORES DE CICLIS-
MO — A nova constituição
do Conselho de Assessores
de Ciclismo, da CBD, repor-
cutiu favoravelmente em
São Paulo, Dos sete mem-
bros, dois — Antônio Forti-
no e Nelson Bruno — são de
São Paulo.

RAIA OLÍMPICA — Os
homens do remo acreditam
que a raia será uma reali-
dade, dentro em breve. O
Espéria, por exemplo, já es-
tá estudando a mudança de
seu maierlal e dos barcos,
para a Cidade Universitária,
onde deverá instalar-se em
julho.
CONSOLAÇÃO - Já está
assentado, que Araraquara
sediará o torneio de consola-
ção do Mundial Femino de
Basquete, reunindo as seis
equipes que não conseguirem
classificação para a fase fi-
nal.
EXAMES AOS MINEIROS
— Tostão, Dlrceu Lopes, WU-
son Plazza e Zé Carlos, deve-
rão Ir ao Rio na próxima
quarta-feira, fazer os exames
médicos exigidos pela CBD.
£les não fizeram com os ou-
tros, porque estavam via-
jando.
20 NO "ROBERTAO" — O
Departamento de Futebol da
CBD esclareceu que na pró-
xima Taça de Prata, oarticl-
parão 20 clubes, com ã lnclu-
são de mais um clube minei-
ro (América), outro penam-
bucano (melhor em renda) e
um cearense

A ÚLTIMA - Hoje come-
çari a última rodada do Tur-
no de Classificação do cam-

Íieonato 
carioca, com dois

ogos: Bonsucesso e Bangu e
Vasco e Madurelra.

"CORTES" NO BASQUE-
TEBOL — Na seleção femi-
nina de basquete, os "cor-
tes" foram adiados, pelo
técnico Waldir Pagan, para
o próximo dia 7, a fim de
dar oportunidade às atletas
que estiveram fora do trei-
namento, por motivo de con-
tusão.
OLIMPÍADA DO EXERCI-
TO — A Comissão Dcsporti-
do do Exército, que está pre-
parando a realização da
Olimpíada do Exército, de 3
a 13 de junho próximo, foi
recebida pelo governador mi-
neiro Rondon Pacheco A
comissão pediu a colubora-
ção do governador para a
sucesso da Olipiada.
NAO RECONHECIMENTO
— A luta entre o campeão
mundial dos médios, Carlos
Monzon e o italiano Nino
Benvenutti, que será rea!i?a-
da dia 8 de maio não •¦cria
reconhecida como válida pe-Io titulo segundo revelou a
AssocJKção Mundial rip ^oxo.

33.o LUGAR - O Brasil
classificou-se em 33.o limar,
no Campeonato Mundial de
Tênis de Mesa, disputado em
Nagoya, no Japão. O melhor
colocado dos países sul-ame-
ricanos, foi o Peru - em 32.o
lugar. O Japão e a China,
foram os vencedores.

LOCHE - O argentino NI-
collno Loche, campeão mun-
dial dos "welters juniors",
porá seu titulo em jogo. ama-
nhã, contra o espanhol Do-
mlngo Barreras Corpoas.

EDMUNDO LEITE - O
campeão melo-médlo brasi-
lelro, Edmundo Leite, enfren-
tara Angel Espada, de Porto
Rico, dia 12 de abril, em Falt
Fórum.

INTERCOLONIAL - O Tor-
nelo Intercolonial de Nata-
ção, promovido pela colônia
japonesa, com assistência téc-
nica da FPN, será realizado
nos dias 3 e 4, na piscina do
DEFE.

©s Cinco
Grandes

$) César Já está bom Foi
liberado pelo Departa.

mento Médico e até pode .
jogar domingo cm Cam- i
pinas, contra ;¦. pomç
Preta. Se assim desejar otreinador Rubens Mineili

O Palmeiras treinou on-
tem pela manhã, c-m doii
toques. Os craques «me-
raldlnos tiveram um exer.
cício alegre, já quo não
houve preocupação de
contagem e nem a obser-
vância de posição. O uni.
co ausente foi o zaguei-
ro Nelson, nincia aoscui.
dados do médico do clube,

Hoje pela manhã have-
rá coletivo no Parque An.
tartica. Depois, então. Mi-
nelll escalará o time pa-
ra o cotejo contra a "Ve-
terana". A defesa será a
mesma do clássico do 41.
tlmo domingo. Mas para
o setor ofensivo existe
um dilema para o treina-
dor palmeirense: César
ou Leivlnha. Até existe a
hipótese do aproveltamen-
to de ambos.

f As noticias de que
Jaininho com pa«e

livre reacendiam as espe- i
ranças tio São Paulo (orara
desmentidas ontem por
Manoel Poço, diretor dt;
futebol do tricolor, que,
inclusive, teve uma rett-
nião com Hcnrv Aidar na
Casa Civil do Governo do:
Estado. Poço disse que nâo
tratou de assunto de con-!
tratacócs e que tudo era
rotina. Henry Aidar confir-
mou que o assunto do con-
tato era dc coisa rotineira
do clube c que o Sáo Pau-
Io está atento para qual-
quer grande nome. por-
que só grandes iníquos in-
teressam ao tricolor. Ma.
nocl Poço, entretanto, foi
mais positivo: "O São Pau-
Io não vai contratar mais
ninguém para êste cam-
peonato. Jalrzinho nos In-
teressou e agora não nos
Interessa mais. Se voltará
a ser pretendido após o:
campeonato é outra estó-
ria." Ontem o dia (oi do
folga para os que jogaram
com a Ponte.

O Os titulares rio Co-
rinthians golearam os re-
servas por 4x1. no colei'.-
vo de ontem reco. Natal,
Samarone. Rivelino; Per.
e Paulo Borges (este ps-
ra os suplentes», (oram cs
marendores. Os titulara
formaram com Alexandre:
Zé Maria, Dltão. Ws
Carlos e Pedrinho: Tiãoe
Rivelino; Natal, Sair.aro-
ne, Mirandinha e Peri. Oi:
reservas com Ado íSfd-
nel); Miranda, Almeida
Vagner e Sadi: Milton
(Mauro) e AdãozinhO]
Paulo Borges. (Lindóia),
Célio (Carlos Alberto1,
Benê (Joaquim Roclia) t
Aladim (Plínio). Milton e
Mauro são da equipe )'>
venll. O melhor do treino h
foi Samarone, sendo que
Sidnei acusou despreparo
físico, por isso nem flpi-
rando na lista que va!
concentrar para o préilo
de domingo contra o Sáo
Paulo.

Hoje às oito e meia da
noite, no Parque São
Jorge, haverá a posse do
novo Conselho Delibera!;-
vo, que na ocasião eleger»
sua Mesa. Para o novo
Conselho o presidente é
Aniz Aidar, que foi presi-
dente do TJD: o viee-pre-
sidèrite é Mário Augusto
CamDOS, que já foi vire ce
Wadih; os secretário!:
Francisco Alfredo Trinda-
de (filho de Inácio Trin-
dade) a Expedito Figuel-
rodo.

0 Antônio Fernand«,
técnico do Santo1,

quando retomar hoje com
a delegação do seu tii™
de Paris poderá recebera
Informarão de que esli
desempregado. Mauro Ha-
mos de Oliveira, ex-josi'
dor do time de Pele, rei-
cindiu seu contrato com o
Coritiba c ontem esteve
em Santos acertando o se»
ingresso na Vila BelmlrO
cm lugar de Antonlnho.
Sc a diretoria do Santos
e Mauro chegarem a u"1
acordo, a estréia dn novo
técnico será dia lli nl
Vila Belmiro. contra »
Corlnthians. Quando de
sembaroar hoje no Rio, •
delegação dn Santos sf'
gulrá diretamente P"'
Salvador, onde jocará n»
domingo contra o E.C-
Bahia, pela cota de ti n»
cruzeiros livres, e quarta-
feira cm Feira de Santa-
na, contra o Fluminense
local. Orjas
que não viajaram

jlorelra.
ia ra

Paris, continuam o trai3'
mento médiro na VH.Sjjj
fim de que este>m ™
condições de formarem n«
time que enfrentara a0
Corlnthians, dia "

$j Avelino não pretende
alterar o quadro para a

peleja de amanhã <om »
Ferroviária. Or.landft.
Arenehe. Marinho W"'
ro, Deodoro, DlrceU, j-°"
rico. Ratinho. C.ibinW.
Basílio e Piou são os »•
tulares.

Os lusos tiveram onten*
ensaio coletivo, com aw
ção normal. Os caniisa
brances - titulares ¦ ven-
ceram por três a um. tf';,'
tos de Cabinho (21 e tw»
para os vencedores, e w*
para os suplentes. WO»
correr da prática Ç»"^
ca. Raul e Tata,tivera»
vez no time de ciu"- <PJ
começou a prática <>'
os elementos que ftIU'"',
amanhã. Os reservas =
exercitaram com w« ¦

Cardoso, Darcio. OBS-b
Figueira: Luiz Américo.'
Raul iBáCUri); R°,drlK
Feres (Vlá-. J<*S
(Babão) e WUsinlio « "j

que substituiu i'0^'v.
o ex-defensor dr A"1''.'
ca. de São José ao " ,
Preto, e do Bahia. ^
com o passe na ma° e_

possível que fique r.a i
tuguêsa.

, ¦
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1
>lá sete meses João Apugllese vem enfrentando problema*
de saúde. Esteve internado, duas ou três vezes, no Hospl-
tal Santa Helena (rua Vergueiro), onde se encontra, nova-
mente, depois de uma recaida, como conseqüência de seu
gesto altanelio e cívico, indo ao Parque São Jorge, no úl-
limo domingo, para cumprir seu dever moral de velho "mos-
queteiro*'.

2
Apugllese, que sempre foi um nomem muito sensível, so-
íreu emoções demasiadas, no rever os amigos, e viu agrava-
do, com isso, seu estado de saúde. Mas. se èle não fosse, mor-
reria de ansiedade. Joãc depositou seu voto (pra quem,
não sei....) e depois, sorrindo, e bastante orgulhoso, voltou-
st- para o genro e deixou escapar esta frase: "Agora, podemos
Ir embora, eu revi os amigos, o meu Corinthians e coloquei
c meu voto na urna, coníorme havia prometido pra mim
mesmo.,-,."

Eu havia aconselhado João Apugllese, quando fful visita-
lo em sua u-sitlência, para não deixar o leito. Sua ausên-
ciá, no pleito, rsria perfeitamente justificável: Mas, a sua
resposta era sempre a mesma: "Irei, de qualquer maneira,
nem que seji numa cadeira de rodas..."

Ontem, l.o de abril, foi o aniversário da João Apugllese.
Não houve a mesma comemoração, dos anos anteriores. Nem
»cleria ser diferente, desde que João voltou para o 903, do
Iospitnl Santa Helena. Mas, sua esposa, dona Waldomira,
;ua filha Alayde, ueu genro Benjamim, e os netos — Wal-
nira e Benjamim — levaram um bolo e Apugllese, homem

b quem o Corinthians deve muito de suas glórias, n.o pode
•onter as lágrimas. A emoção foi muito forte pra êle 66 ve-
linhas foram apagadas. Parabéns, meu amigo, e daqui vai
5 meu desejo, como de todos os nossos companheiros, de
um pronto restabelecimento.

5
, nos<.o companheiro José Carlos ÁVILA MACHADO, co-

«nentarista titular da RADIO TUPI, "A Mais Poderosa Emis-
(ora Paulista", esteve no Morumbi e criticou a arbitragem
io argentino: "Guzman, o Oviedo "empurrou" o São Paulo

C. para a vitória. Eu nunca vi tanta deslealdade cm um
loeo "ó. Gerson, Edson, Forlan, Lima e Gilberto AGRE-
1IRAM OS ADVERSÁRIOS, FELA3 COSTAS E NAO RE-
DEBERAM NENHUMA PUNIÇÃO. tJM JUIZ IMPARCIAL
COLOCARIA OS CINCO PARA FORA DO CAMPO."

foPALAS. CAMINHÕES,
;telLIJÁRIOS-os melhores
^píánQÇ-.as melhores ofertas.

o concessionárioi

ttAMAR além da.lmaglnaçío
Rua Domingos do Morais, 716 • U\s. (PBX) • 7M216/ a^
7|.4tl3/7M320/7t.4124/7l.43t3/7i-40l4/7l'42lO w

(andamos todos ot dias ale* 32 h - «ábldo» j domingas M18 h,.

Ivila completa, assim, o seu pensamento: "Um apitador co-
no Oviedo que só viu o grande em campo deve ser man-
lado embora logo para não cometer, outras barbaridades.
)s atletas da Pente foram "caçados" de forma implacável,
jamentável que o São Paulo tenha vencido com golpes
udes e lances desleais."

.. Sáo Paulo, minha gente, vai perder os ponto» do seu jô-
[o contra a Ponte Preta. A razão é simples: o tricolor in-
lluiu, cm sua equipe, três estrangeiros, E A LEI NAO PER-
ttITE. Foram êlesi FOKLAN, PEDRO ROCHA E...
)vii:do"

huto-rídiq
push-button

1 e 3 FXS.
0 ÚNIGO COM 5 TECLAS PARA
MUDAR DE ESTAÇÕES
SEM PRECISAR
GIRAR NENHUM BOTÃO.-

^^^S^LJP

mot.Qradio

12
O são-paulino TULLMAN NETO sensibilizou o nosso con-
selheiro Horácio Ribeiro com palavras de muita ternura e
carinho. A coluna sente-se honrada em reproduzir as pa-
lavras que sairam da pena brilhantíssima do meu velho
amigo Tullmun: "A coluna ainda não se manifestou — ia-
sendo-o aporá — sóbre a eleição de um torcedor-simbolo do
Corinthians para o seu Conselho Deliberativo. Trata-se do
companheiro Horácio Ribeiro. A sua estória apareceu nos
jornais, estória dos sofrimentos dc admirador fanático do
time, de alegrias e tristezas, provlndas da mesma fonte.
Entretanto, náo ficou bem realçado que um simples homem
do povo, funcionário humilde da Caixa Econômica Federal
e desta redação, irá sentar-se no mesmo Conselho, ao lado
de milionários, industriais, comerciantes, médicos, advoga-
dos, engenheiros. E' a democracia desportiva, que a todos
nivela, num mesmo grau de importância e fervor pelas co-
res de seu clube."
E ali Horácio representa o zé-povinho, gente miúda dos
alambrados e das gerais. Um verdadeiro símbolo." Para-
bens, Tullman! E parabéns também pra você, meu caro
conselheiro Horácio Ribeiro,, pelo seu grande amor ao Co-
rlntbiánst

13
UHsse Vieira Gouveia, conselheiro da Associação Portuguesa
de Desportos, envia sua mensagem de paz e harmonia para
a grande família corintiana: "Wadih Helu deu os melhores
anos de sua vida, e merece, por conseguinte, todo respeito
e admiração por parle dos corintianos. Cie, durante 10 anos,
foi muito bom. E, repito, Wadih náo merece espinafradas
de ninguém. O Corinthians precisa de paz e amor. Mar-
tlnez é um moco equilibrado, consciente e tem, ao lado,
também, homens de alto gabarito. Estou certo que a "re-
volução corintiana" não irá usar das mesmas armas da an-
tiga "situação", que só serviram para denegrir o clube do

povo..."
14

Eu conheço Miguel Martinez, meu caro Ulisses Vieira Gou-
veia, como <v palma de minha m&o. Èle não é homem vin-
gativo. E não guarda mágoa de ninguém. Martinez entrará,
no Parque, com muita vontade de acertar. E, ae preciso for,
conseguirá atrair, para o seu grapo, até mesmo o dr. Wadih
Helu. Marllnez quer paz!

8
Ávila Machado esqueceu de relacionar, o penalte escanda-
toso cometido por Lima em Ditinho. Assim, pessoal, o cam-
iconato não vai ter graça. A FPF pode entregá-lo, desde
á, para o São Paulo...

9
Primeiro, foi cm Araraquara. Agora, o "FURTO" aconte-
teu no Morumbi. Vocês não acham que é muita colnclden-¦"Ia? O coitado do Romualdo subiu, já anda no espaço. E o
que será que Ira acontecer para o "tal" de Oviedo? Ora,
ora, minha gente, que tem padrinho nio morre pagáo...

10
João Bulunfas, o inocente, passou pela minha mesa, e me fêz
esta pergunta, muito sério: "Guzman, por mie será que os"HOMENS DE PRETO" só dão "COLHER DE CHA" para
o São Paulo F. C, heln?..."

11
Em 'O, o titulo foi limpo, limpinho, Ilmpissimo! Náo houve¦nenhuma mácula. Mas, este, já está bem sujo, sujinho, su-
jissimii! E1 melhor não ser campeão, do que colocar faixa,
J--0 PEITO, IODA BORRAT*"*- .

Se\DcênãotomaiGrant's
ontem, aproveite o dia de hoje.
Grant'sé o whisky parao ano inteiro.
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CIDADE
TUPINAMBÁ

Bairro dos
Pimentas

Ônibus no Largo da Concórdia, com partidas em cada 10
minutos. Unidades residenciais, com rede de água, luz,
guias, sarjetas. 200 metros quadrados de terreno. Casas
isoladas. Entrada: Crf 2.100,00. Vendas e informações:

Telefones: 34-8451 e 32-7546.
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15
Depois de Favile (São Paulo e Palmeiras), Romualdo (Sao
Paulo e Ferroviária) e Oviedo (São Paulo e Ponte Preta),
claro está que o "seu" Rogclio Rodrigues irá escalar, para o
"clássico" do próximo domingo, o "Mi-Zi-Fio", o apito n.o 1
do Brasil, que é o sr. Armando Nunes Cistanhcira da Rasa
Marques...

16
M. Fernandes, da cidade de Tatui, deve ser um glosador.
Eis o seu bilhetinho: "Se jogarmos a moeda para o ar,
obteremos o seguinte resultado: Coroa — Santos; Cara —
Palmeiras; De pé — Sào Paulo; No ar — Corinthians..."

17
O Sáo Paulo, de hoje, lembra o Corinthians de 51, 52 • 54.
E, por curiosa coincidência, o seu técnico é o mesmo que
esteve, naquela época, no Parque São Jorge. Os "homens
de preto" estão sempre lhe dando u'a maozlnha, a exem-
pio do que acontecia com o Corinthians, ao tempo em que
o "clube do povo" tinha tima pequena ascendência na Fe-
deração Paulista de Futebol. O saudoso Alfredo Ignacio
Trindade era um "homem-forte"...

O professor Ávila Machado
acha que O "juiz" Oviedo de-
ve espirrar o mais depressa
possível dos nossos gramados

Ulisses Vieira Gouveia, amigo
do "time do povo", envia men-

sagem de paz e amor aos
corintianos

18
Ontem, pela manhã, estive na "FANAV1D" — Fábrica Na-
eional de Viõros de Segurança — e lá bati um longo papo
com o jovem José Mansur Farhat, diretor vice-presidente
da cmnrêM que fornece vidros para tôdas as indústrias nu-
tomobílísticas do Brasil.

19
José Mansur Farhat e seu pai, Mansur José Farhat, sáo co-
rintianos até a medula. Eles ficaram Burpresos com a der-
rota de Wadih Helu, nas últimas elelçõss, e estão, multo na-
turalmente, vivendo momentos de grande expectativa em
torno da futura diretoria do Corinthians. Mas, tanto o *ve-
lho-moço" — Mansur José -to filho José Mansur — acre-
ditam em Miguel Martinez, e estão certos que êle conse-
guirá reunir, em sua diretoria, homens de muita expres-
Rão: "E que êle tenha melhor sorte quo Wadih, no fute-
boi" — disse, sorrindo, o José Mansur.

ESTIA É A SELBÇ^DDO BRASIL

'yíÍÍÈm

BRASIL 21
Ura produto da
FUNDIÇÃO BRASIL S.A.

20
Num dos primeiros dias desta semana encontrei-me, num
ônibus, com um assíduo leitor desta coluna: o nosso amigo
Ranulfo José Pereira, residente à rua Venceslau Brás, 20
em Vila Prudente, e que trabalha no deposito da grande
empresa que é a Ultralar-Ultragaz. Êle é corintiano roxo,
e a respeito do novo presidente, tem a sua opinião formada,
ou seja, "dar tempo ao tempo. O que interessa é o grande
Corinthians". Para êle nào importam os homens, desde,
é claro, que trabalhem irmanados em prol do alvinegro. Lá,
onde êle trabalha, é um grande foco de corintianos e, todos,
lêem as "20 Noticias" Nós agradecemos a todos os funcio-
nários do gruDo Ultralar-Ultragaz pela deferencia. Amigo
Ranulfo, a respeito da sua sugestão, ou õeja a de repetir,
às vezes, determinados assuntos, é que esta é uma coluna
onde todos os leitores mandam, e nós, humilde escriba, pro-
curamos, na medida do possivel, atender a todos. Apareça,
na redação para um cafezinho!

Tudo foi emocionante nestes quatro dias que Pele passou em Parll.
A grandiosa recepção na chegada, o desfile pela avenida

Champs Elisees, a "Partida do Século", que rendeu um milhão de cruzeiros,
em nossa moeda, a entrega do Grande Prêmio da Academia

de Esportes. Mas Pele era também assunto em Israel. Um /orno/ not/e/eu

que o "rei" estava em Tel Aviv para assistir um jogo e

para se encontrar com Golda Meier. Foi uma correria geral. O telefone
da embaixada brasileira não parou de tocar. Mas tudo não

passou de uma brincadeira de primeiro de abril.

Até isso. Pele foi
Lo de abril em Israel
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Pele ensaia um drible sobre o seu marca-
dor. E' disso que o francês gosta.

Hoje o "rei" estará de novo entre nós.
Mas do Rio irá direto para Salvador, onde

o Santos joga domingo.

O futebol italiano
está ameaçado

por uma greve geral

Futebolistas profissionais estão dispostos
a partir para uma greve nacional,

que seria a primeira na história italiana

Um sindicato de jogadores, do qual são membros
alguns dos mais conhecidos nomes do esporte, anun-
ciou uma greve de 24 horas contra 16 dos clubes da
Primeira Divisão, no dia 18 deste mês, a menos que
a Federação de Futebol se disponha a discutir as
exigências de maiores salários.

"Nossas petições submetidas à Federação e à
Liga, há tempos, foram inteiramente ignoradas", ais-
se o advogado Gino Campana, lider do sindicato, em
entrevista para o "Corriere dello Sport".

"A menos que se discutam até 18 de abril, os
profissionais irão à greve imediatamente, por um do-
mingo".

Segundo o jornal, o sindicato não cumpriu ou-
trás ameaças de greve no passado, mas "desta vez
parece estar verdadeiramente decidido".

O presidente da Federação, Artemio FranchI,
disse em entrevista anterior para o mesmo jornal que
estava disposto a discutir as exigências, porém não n
estabelecer uma comissão conjunta como exigia o
sindicato. Acrescentou que a diretoria sindical está
formada por alguns dos astros mais bem pagos da
Itália, como Sandrino Mazzola, do Interriazipiialej
Giacomo Bulgarelli, do Bolonha: Gianni Rivera. do
Milan e Giancarlo de Sisti, do Fiorentina. Segundo
Franchi, tais homens dificilmente poderia falar em
nome dos seus colegas menor remunerados. (ROMA,
UPI)

No Automóvel
Clube da França,
o presidente do
Comitê Olímpico
Francês Jean
Beaumont, entrega
a Pele o Grande
Prêmio da
Academia de Sports,
edição 1970.
(Radiofoto UPI)

A opinião dos
jornais; franceses
Os Jornais parisienses abriram manche-

tes na primeira página, com comentários e
grandes fotografias do "rei" Pele, a respel-
to da "Partida do Século".

Os elogios para Pele foram moderados
e o Santos foi criticado pelos jornalistas
franceses. Todos pareciam felizes com o re-
sultado do jogo, já que o combinado Saint
Etienne-Marsclha ficou com a "Taça dos Or-
ganizadores", na decisão por pênaltis.'•L'Equipe'\ jornal especializado em espor-
tes, observou que Keita, o "Pérola Negra"
do Saint Etlenne, esteve melhor do que
Pele, que parecia cansado. E assim comen-
tou a atuação do time brasileiro: "O San-
tos esteve incapaz de fazer sua súbita ace-
leração que costuma dispersar a defesa do
opositor. O samba estava sem ritmo e_ o
"rei" nfio estava nas melhores condições
para tirar a diferença".

"France Solr" teve o cuidado de obser-
var que Pelo somente tocou na bola 57 vê-
zes, cm 90 minutos, para depois afirmar que
o grande "astro" do futebol jogou fntigado.

Mas o próprio Pele não escondeu aos
jornalistas que "pregou" durante o jogo.
"Estava cansado, pois nfio pude me refa-
zer da longa viagem e da recepção de tev-
ça-feira. Em qualquer outra circunstância
não jogaria. Mas tinha que agradecer tudo
o que me foi feito em Paris".

Templo das celebridades

quer mostrar Pele
Pele está querendo 5.000 libras esterli-

nas (12 mil dólares) para aparecer em pu-
blico no Templo das Celebridades do Fu-
tebol, que iicaba de ser inaugurado em Lon-
dres. Os dirigentes da nova atração turls-
tica da Inglaterra, embora achando que o
"rei" merecesse ser bem pago, considera-
ram que êle se mostrou exagerado ao pe-
dir tal quantia. Mas, como bons ingleses,
não desistiram de apresentar o maior Jo-
gador do mundo no Templo das Celebri-
dades. Argumentaram que Bobby Charlton
e Bobby Moore, os dois grandes campeões
mundiais de 1966, pedem apenas 5 libras
para irem ao templo do futebol.

Tudo isso foi noticiado com destaque
nos Jornais Ingleses, que ainda esperam que
o "rei" seja apresentado em Londres.

Enquanto isso, em Israel, a Embaixada
do Brasil não tevo sossego, ontem. O te-
lefone tocando toda hora, para que. ela dis-
sesse so Pele estava em Telavive. Eram ad-
miradores do "rei" e principalmente jorna-
listas que estavam ansiosos para saber se
era verdade o que havia sido noticiado por
um jornal local. Os jornalistas, que ha-
viam levado o "furo" de que Pele iria se
encontrar com a primeira-ministra Golda
Meir, ficaram aliviados quando souberam
que tudo náo passava dc uma brincadeira
de l.o de abril

As festas terminaram.
"rei" está voltando

Pele recebeu ontem em Paris a mais ai-
ta condecoração desportiva da França. E'
mais um troféu para o rei guardar carinho-
samente, com emoção, na sua milionária co-
leç&o.

Ainda com a presença de muitos jorna-
listas, mas sem apresentar a mesma agitação
do dia da sua chegada à Capital francesa,
Pele foi contemplado com o Grande Prêmio
Academia de Esportes. Vestia um "smoking"
branco e a entrega foi feita pelo conde Jean
De Beumont.

E' a primeira vea quo um Jogador dc fu-
tebol foi alvo dessa distinção. Entre os ven-
cedores do cobiçado prêmio, encontram-se o
famosos astros do automobilismo Juan Ma-
nuel Fanglo e Jim Clark.

Compareceram & solenidade altas auto-
ridades francesas, o embaixador Lira Tava-
res, João Havelange, brigadeiro Jerônimo
Bastos e todos os membros da delegação do
Santos.

Era a última homenagem que a França
prestava ao Rei Pele nessa sua visita a Paris.

Mas houve também um momento de dis-
tração para PíMé e os demais craques do San-
tos. Na quarta-feira, após o jôt;o, eles com-
pareceram ao Lido. O re: como o convidado
de honra.

Assistiram o "show" milionário e foram
aplaudidos pelos artistas o público. Hoje é
o dia do regresso. Da mais famosa partida
que o Santos Já disputou.
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Nossos palpites
Hipodromo de Vila Guilherme

PICOLO ETIQUETA
NEW SEA TIROLEZINHA
FIINNY BOY PRATA
FR ARCADE M. INTERNAT
FR LAMBETH FR. COURAGE
JÚLIO CÉSAR AXIS MUNDI
DARDO BACO
CHICO DUM DUM DRAGHETO
REALEJO BONITA

- Hoje à ncite
(55) Ema
(26) Boeing
(15) Beija Flor
(14) Fr. Rambler
(14) Fr. Stayer
(12) Maracatu
(14) Alb. Empire
(13) Vemista
(34) Rosaqulnl

Rouge et Noir e
Ericsson, que na joio

do Bomba
perseguem Resistanl,

correm a segunda
prova de amanhã,

um dos pontos
altos da sabatina.

Ambos mostraram
boa forma nas
partidas ontem

efetuadas.
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> voltando.

De- páreos de boa feitura serão desdobrados na Jornada
de amanhã cm Cidade Jardim, todo» eles com caraterlstlcas

próprias, aptos a agradar. No que tange * categoria do» par-
tlclpantes, ganham destaque as segunda e sexta carreiras,

que contam com a participação de parelheiros habituais fre-

quentadores da esfera clássica, Na primeira delas a nota alta

é o retorno de Quipo. que competirá na pista de grama, de

sua notória predileção. O descendente de Caporal, que nfio e

de se empenhar nos exercícios, marcou pouco dc 50 se-runclos

para uma partida sébre 800 metros, mostrando um João Car-

los Ávila muito tranqüilo em seu dorso o exibindo ação bas-

tanto desembaraçada no final do exercício. Rouge et Noir, que

Chegou a vez de
Francis Lambeth

l.o PAREÔ - AS 20,00 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 Ema, J. A. da Silva
2—2 Caramelo, A. Baslllo
3—3 Pendola, M. D. Carata
4—4 Continental II, J. Per.
5—5 Plcolo, O. Silva" Etiqueta, M. Mat. F.o
í—" Hagonda, A. Manzlone

7 Júpiter II, O. Deliam.

Prova íicou melhor * p| chegar
20 Vai tentar um premio-consolo

Outra ligeira e que tem chance
Vai figurar c depois nada mal»

20 Vem do vitória o podo repetir
Bem no pareô. Para a dobrada

20 Esta também é candidata lorte
O DellamonlcR espera colocação

Z.o PAREÔ - AS 20,25 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 Netuno, J. C. Cruz 20 3
2—2 Tirolezniha, A. Baílllo 3
3—3 Melhorai, G. Antonletto 2
4—4 Nlchewo, Mi D. Carata 20 4
5—5 Boeing, C. Mat. F.o 20 2

" Odallsca, I. Eustaquio 20 5*—fl Mônlca, R.F, dos Santos 20 1
7 New Sea, A. Petta 1

Devo respeitar mal» oi rlvajs
Ligeira e Já esti em páreo bom
Pode argolar um prêmio. Forma
Nos 20 metros tarefa ó Árdua
Irregular mas ó duro candidato
Hegula com o companheiro aqui
Nao assusta multo nesta prova
Tem tempo para chegar primeiro

3.o PAREÔ - AS 20,50 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 F. Boy, G. Antonletto 6
2—2 F. Negro, J. A. da Silva 7
3—3 Scugnlzza, J.M. dos AnJ. 5
4—4 Timáo, F. Santos 1
5—5 P. Hanover, O. Silva 4

• " Prata, C. Mat. F.o 3
fl—0 B. Flor, A. Baslllo 2

7 Zip, E. A. Santos S

Anda "voando". Nosso favorito
Mesmo saindo na "7" é difícil
Terá corrida bastante adversa
Nada tem feito para bom agrado
Kivals parece quo sáo melhores
Hegula com os bons. Para dupla
Se n&o romper... Mas vai romper.
Tudo contra aqui. Vai aguardar

4,o PAREÔ — AS 21,15 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 M. Internac. J.M. AnJ. 40 1
2—2 A. S. Red, G. Anton. 20 1
3—3 Fr. Sunburst, S. Sapien. 20 4'4—4 Fr. Arcade, A. Man-, 20 2
5—5 Fr. Rambler, C. Mat. F. 20 3
6—6 Fr. Equcrry, P. Maslr. 1

Melhorou "milhões". E' candidata
Tudo ficou dllflcll para ésle
Corro para prêmio. Azarão e só
Agora surge como favorito certo
Baixou de handlcap e levam fé
Sozinho na rala é bem perigoso

5.o PAREÔ — AS 21,40 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1-1 Fr. Lambeth, P. Mastr. 4
2—2 Fr. Stayer, G. Ant. 6
3—3 Estâclo, J. C. Cruz 3
4—4 Fr. Courage, C. Nappl 2
i—5 C. Império, S. Saplenza 5
• ' " Fr. Chestch, J.M. Anjos 7'fl-fl 

Mllanez, R.F. Snntos 8
.- . 7 Milhclra, W.S. Costa 1

Vai ganhar? E' o que espera
Forto Inimigo da nossa eleita
Pode atropelar com bom apetite
Se largar Junto será o primeiro
Ligeiro mas pareô está difícil
Vai tentar ajudar o companheiro
Agora n&o anima nada. Esperará
Continua colocada em turma ruim

;G.o PAREÔ — AS 22,05 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1-1 J. César, M. Mat. F.o 3
2—2 A. Mundl, J.M. Anjos 5
3^-3 Magister, J. Delgado 6
4V4 Betlna, M.D. Carata 7* J Baião, L.C. Lira 9
1—6 Mallot, EA. Santos 4

7 Jambo, G. Antonletto 2
9—8 Maracatu, J.A. da Silva 1

0 Antares, A. Baslllo 8

Boa forma e leva o nosso voto
Está no Jeito para ganhar outra
Baixou de páreo e tem ml clianco
Ligeira mas terá corrida ruim
Será dos últimos no disco final
Nao tem etuado com bom destaqui
No final pira demais este aqui
Forma e baliza s&o excelentes
Percurso contrário e vai esperar

7.0 PAREÔ — ÀS 22,30 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 Baco, G. Antonletto 20 1 Mesmo nos 20 metros p| assustar
2—2 Cambuquira, L.C. Lira 3
3—3 Fr. Lucky, J.C. Cruz 20 2
4—4 Dardo, E.A. Santos 6
5—5 Maestro, R.F. Santo» 2

6 Lord, S. Saplenza 4
fl—7 E. Empire, J.M. Anjo» 5

8 Cassius, O. Silva 1

8,o PAREÔ — AS 23,00 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 Dragheto, O. Silva" Hevery, C. Mat. F.o
2—2 Pitomba, A, Baslllo

3 Dilema, M. Rodrigues
3—4 Belvedere, R.F. Santos

5 C. Dum Dum, J. Delgado
4—6 Flrestar, P. Mastrandrca

7 Venusta, M.D. Carata

Vai atropelar duro naquele fim
Subiu dt turma. NSo gostamos
E' azar dos melhores desta vez
Vai correr por um prêmio e só
Grande forma c a baliza agrada
Este também tem chance grande
O loquei espera ganhar. Places
Se folgar será a l.a no disco

9.o PAREÔ — AS 23,30 HORAS — DIST. 1.520 METROS

1—1 Rosaqulnl, I. Eustaquio 8" Macau, O. Silva 7
2—2 Margaretli, R.F. Santo» 2

3 Nash, V. Antonletto 4
1-4 Bonita, A. Petta 6

5 L. Rosa, A. Carplnclll 8
4—6 Realejo, P.S. Castro 1

7 Clarim, G. Antonletto 3

Estará com eles. Adversário
Pior que Rosqulnl neste páreo
N&o anda muito bem. Difícil
Vai correr por prêmio-consolo
Baixou de páreo e podo vencer
Irregular. Mas é bom cuidar... z
Tudo a favor para ser primeiro
Para a dobradinha. Tem forma.

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
COMISSÃO DE FOMENTO

Leilão dos Reprodutores Tang e Corpora
Comunicamos aos senhores criadores e demais inte-
ressados, que os reprodutores TANG e CORPORA
estarão incluídos entre os animais que serão postos
em licitação, no leilão promovido pela Sociedade de
Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de
São Paulo, a 14 de abril corrente, no Posto de Fo-
mento Agropecuário, em Campinas.

S5o Paulo, 31 de março de 1971
J. Adhcmar de Almeida Prado

Presidente
César Washington Alves de Proença
Presidente da Comissão de Fomento

melhor forma
corra o mesmo páreo. íol o Barroso e também «gradou com
seus 52 segundos no» mesmos 800 metros, mas deixando pa-
tente quo baixaria multo essa marca se assim o" desejasse
seu jóquei. „

Ericsson. Aganaí e Plu Garbo não foram empenhados nos
treinos, circunstancia que não impediu de mostrarem o ótimo
estado de treinamento que ostentam.

Poconé e Taioba, que competem na sexta prova, marca-
ram 51 segundos nos 800 metros, evidenciando nítidas sobras.
Orrieto (oi o que melhor impressionou, pois baixou de 50 se-
gundos nos 800 metros, largando num ritmo e chegando nele
mcsml, com o L. C. Roccla calmo no seu dorso.

EIS OU OtTROS APRONTOS REALIZADOS

BLUE SOCIETY, J. Fagundes, 700 m em 45", íacll.
EVENNESS, cavalariço, 700 m em 45", bem.
MALE', J.O. Silva, 700 m em 47", carreir&o.
ERCIRA, Mi Andrade, 700 m em 48", a vontade.
JUSCINA, E.M. Bueno, 700 m em 48", carrelrfio.
AGANAI, D. Garcia, 800 m cm 53", contido.
ERICSSON, J. Marchant, 800 m em 56", carreirão.
PIU GARBO, J. Alves, 800 m cm 54", 'tinha mais.
QUIPO, J. Ávila. 800 m em 50" 5110, bem.
ROUGE ET NOIR, A. Barroso, 800 m em 52", com reservas.
BILL OP FARE, E.M. Bueno, 600 m em 37" 5|10, firme.
CORDON BLEAU. J. Fagundes, 600 m em 32", correndo.
JOVIAL RELIC, L. Cavalheiro, 600 m cm 39", suave.
LEONICO, K. Nakagaml, 600 m cm 38", suave.
LUCKY MAN, E. Sampaio, 500 m em 31", firme.
SOLENE, A. Masso, 600 m cm 31" 5110, bem.
CAIUAS, C. Dutra, 500 m cm 31", ligeiro.

SAXONIO, E. Sampaio, 600 m em 37", bem.
VIRTUOSE, A. Barroso, 600 m em 38", com sobras.
CADIPERT, L. Rigoni, 800 m em 52", mexendo
PRAFALA, C. Lombardo, 800 m em 52", carreirão.
MAJESTOSO, G. Massoli, 800 m em 57", meio correr.
ZOCO, A. Cassante, 800 m em 51", bem.
GATO MONTEZ, C. Dutra, 800 m em 51", fácil.
CAMINHEIRO, R. Machado, 800 m em 52", bem.
POCONE', A. Masso, 800 m em 51", firme.

QUIOSCO, E. Sampaio, 800 m em 53", tocado
TAIOBA, A. Barroso, 800 m em 51", tinha mais.
XITASCO, A. Barroso, 800 m em 51" 5|10, firme.
CADIRAÇA, J.P. Martins, 800 m em 57", carreirão.
DOSE', E. Amorim, 800 m em 52", tinha mais.
REVICEMA, A. Masso, 800 m em 55", a vontade.
DAMA RIO VERDE, D. Garcia, 800 m em 52', suave.
GRIS, E. Sampaio, 800 m em 57", carreirão.
UBATUBA, J. Almeida, 800 m em 55", melo correr.
TAMPITA, L.A. Pereira, 800 m em 52", fácil.
TREFILADA, L. Rigoni, 800 m em 62" 6|10, bem. .
EL RELICÁRIO, E. Amorim, 700 m em 46", carreirão.
PANGAIO, A. Masso, 700 m em 49", parando.
DORTILE. L. Cavalheiro, 800 m em 50", bem.
ATATURK, J.P. Martins, 800 m em 50", firme.
CYRDHAL, S. Ferreira, 800 m em 53", suave.
OLEUR, M. Andrade, 800 m em 52", tinha mais.
ORVIETO, L. C. Rocia, 800 m em 49" 5|10, bem.
SIROCCO, M. Padial, 800 m em 53", contido.
CHARDIN, A. Barroso, 800 m em 52", fácil.
IL CÊZARE, R. Diniz, 1.200 m em 83", carreirão.
ORENOCO, L. C. Mendes, 700 m em 46", suave.
FINTURICCHIO, D. Garcia, 800 m em 54", suave.

PORTELLÂFAZ UM AVISO

O treinador Nelson Portella procurou a reportag*
do DIÁRIO DA NOITE para alertar 0 

"

público sobre a chance de sua potranca Ercira
Diz Portella: "A minha égua foi muito

prejudicada na curva e não pôde confirmar
os magníficos trabalhos. Tenho a impressão de qilt

ela não se acostumou com o freio e decidi
mudar o regime. Ercira vai

ser dirigida por Mauro Andrade e
espero que confirme os seus exercícios. Se isso

acontecer, nenhuma das outras chegará
perto dela, no disco". Fica aí o aviso

do Portella. Ercira corre no primeiro páreo
de amanhã.

NA VENEZUELA
Albenzio Barroso acaba de receber convite para ir mon.

tar no hipodromo da Venezuela. O melhor óquel brasileiro
da atualidade aceitou e a data previste inicia ,ncnte é - K.
gunda quinzena de maio. Depois, a claro, da festa do Grar,
da Prêmio SSo Paulo. Enquanto Isso. êle e mais Rigor.i (
Boria estão tomando providências para a viagem m ¦.,•,

na próxima «emana a Montevidéu, onde tomarão parte m
uma reunião especial no prado de Maronas.

VOLTA DE CASTÀO
Deverá chegar domingo, à Vila Hípica, o cavalo Casto

ovo se encontra no Paraná. O filho de Milord foi qúelmaS
dos boletos e sua recuperação vem sendo cuidado pelo veie.
rinário Heliodoro Duboc. Aqui chegando, Castao vai para u
cocheiras de Milton Signorettl. Será preparado para -e,p,.

recer ainda no fim deste mês.

NÃO CORRE
Já é conhecido o forfé de Regia Carreira, que deveria it

trear na primeira prova da semana, eliminatória para •*.

trancas de dois anos. Regia Carreira sofreu urna pequeni
intoxicação — nada de grave — e dentro da duas ou três«.
manas será inscrita novamente.

PROVIDÊNCIAS
O Jóquei Clubo de São Paulo determinou enérgicas p:s.

vidências, a fim de impedir que o elemento que vem prove.
cando desordens no prado não possa mais entrar. Assim,',-,
ram colocados três guardas em cada portão das dcpendênciii
do hipodromo que têm a incumbência e exigir documentos d
todos que quiserem ingressar no prado. Esperam or, dirige
tes da entidade que o mau elemento — ex-soem — deixe d
praticar essas molecagens.

OUTRO AVISO
Também Serafim Saldanha Corrêa faz questão dc a*,1ai

os turfistas sobre a chance de Valdez, que vai correr o *
lundo Páreo de domingo. Diz o Serafim que Valdez sèmeí*

corre bem nas mãos de Barroso e que na grama dobra ii
•oroduçSo. Espera ótima corrida • até a vitória "Nao leve
em conta o retrospecto de Valdez", terminou S. S.

FALTA DE PESO
Na última reunião noturna de São Vicente, o cavalo l*.

confidente ganhou o melhor páreo e muita gente já esta

comemorando o seu êxito. Foi quando tocou o sino de rec.i-

mação: "Bllm, Mim". Faltaram 700 gramas dc peso• no st:

ercílhamento e o animal foi desclassificado para ultimo fe
eár Loto — que Mra o segundo no disco - acabou co::

Vencedor e Surumby foi o formador da dupla. Minta -ea

3£lõu a decisão da CT. Decisão acertadissima, porque a.&

de ao que determina o Código de Corridas Nu-domli»

vas da jornada ganharam lambe 'por desclassificação de i

melão), Jatriz, Capitão Bella. Mahru, Nemul e Flynj íx

O movimento d» apostas superou os 170 mil cruzeiros.

m

Montaria* oficiais

l.o PAREÔ
As 1*1,30 h. — Dist. 1.300 m.

Ar. Var.

1—1 Blue Boolety, J. Fag. 55 l
2—2 Evennesa, A. Barroso 55 2
3—3 Mal*, J. O. Silva 55 4
*—4 Régla Carreira, N. c. 55 7
S—5 Sort D'A»paBne, A. M. 55 5
6—fl Erclrn, M. Andrade 55 6

" Júsclna, E. M. Bueno 45 3

2.0 PAREÔ
As 14 h. — Uist. 1.800 m.

Grama

1—1 Aganal, D. Garcia 58 5
2—2 Erlcson, J. Marchant 57 3
3—3 Plu Garbo. J. Alve» 57 8
4-4 QUlpo, J. C. Avlla 57 4
5—5 Rougo et Nolr, A. Bar. 57 2
C—6 Xambrô, A. Araújo 57 1

3.0 PAREÔ
As 14,30 li. — Dist. 1.100 m.

Grama

1—1 Blll Fare, E. M. Bueno 55 1
2—2 Cordon Bleu, J. Fag. 55 4
3—3 Dloquege, L. C. Mendes 55 7
4—4 Graf, J. R. Olguin 55 3
5—5 Jovial Rellc, L. Cavalh: 55 fl
(5—6 Leónlco, K. Nakagaml 55 2
7—7 Lucky Man, E. Samp. 55 8
8—8 Solene, A. Maaso 55 5

" Iludido, E. Amorlm 56 9
T—7 Camlnhelro, S. Iodice 56 7

" Slflage, D. Garcia 58 4

6.0 FAREO
As 16 11. — Dist. 1.609 m.

Grama

1—1 Cerrlto do Ouro, E. Am. 55 4
2—2 Dlco, J. Fagundes 57 3
3—3 Pó, L. Rlgoni 58 6
4—4 Pr. Amorc, U. Bueno 52 7
5—5 Xazlr, C. taborda 54 9
6—6 Poconé, A. Masso 58 2" Qulosco, E. Bampolo 58 5
7—7 Taioba, A. Barroso 56 8" Xltasco, J. P. Martin» 52 1

7.0 PAREÔ
As 16,39 li. — Dist. 1.609

Grama

4.0 PAREÔ
As 15 h. — Dist. 1.000 in.

Grama

Irregular mas tem tempo ótimo
Nas condições de Baco. Inimiga
Esto "voa" no llm, Nosso eleito
Levam íà at6 cm firme vitória
Regula com Maestro e é bom azar
Olhem o "canter". Podo ganhar
Surge como Indlcaçfio bem viável

1—1 Caluas, C. Dutra 56 S
2—2 Manes, J. R. Olguin 55 8
4—4 SaxAnlo, E. Sampaio 55 3
5—5 Superno, A. Cavale. 55 6
6—6 Telko, J. Fagundci 55 1
7—7 Virtuoso, E. Amorlm 55 4
8—9 Dubchek, G. Massoli 55 B

» Hut, C. Taborda 55 T

5.0 PAREÔ
As 15,30 li. — Dist. 1.609 m.

Grania

1-1 Cadlraça, J. P. Mart. 56 8
2—2Dose, E. Amorlm 58 6
3—3 Malta, E. Araya 50 1
4—4 Revicema, A. Masso 56 2
5—5 Ubatuba, .T. Almeida 54 5
6—6 Dama R. Verde, D. Gar 58 10

7 Dal Ichl, J. M. Am. 54 7
7—8 Grls, E. Sampaio 56 9

9 Taladlna, L, Rlgoni 56 4
B-10 Tampltn, L. A. Pereira 56 11

11 Trcfllada, A. Barroso 56 3

8.0 PAREÔ
As 17 h. — Dist. 1.400 ni.

Grama

7 Hadlngton, J. Santo» 57 14
8—8 Llmerlck, A. Barroso 57 8

9 Naghon. J. R. Olguin 57 3
6-10 O. D. X„ W, Mazalla 57 1

" Olcur, M. Andrade 57 15
7-11 Orvlcto, L. C. Rocia 56 5

" Sirocco, L. Rlgoni 57 13
8-12 Tapajós, J. G. Costa 54 1" Tufão, L. Cavalheiro 57 6

10.0 PAREÔ
As 18 li. — Dist. 1.600 m.

Ar. Var.

1—1 Cliardln, A. Barroso 57 10
2—2 II Cózare, R. Dlnlz 57 7
3—3 Orenoco, L. C. Mendes 57 4
4—4 Ourollly, S. Lobo 57 2
5—5 Peléco, H. Aklyoslit 57 9
6—6 Quelele, W. Mazalla 57 1
7—7 SuceBso, J. P. Marinho 57 8

8 Handol, J. G. Silva 57 8
8—9 Plnturlcchio, D, Garo. 58 3

10 Trodler, A. Araújo 57 5

DOMINGO

is HliOO
l.o PAREÔ

¦ Dist. 1.400 m areia

Hi 15h30
4.0 PAREÔ
Dist. 1.400 m grama

1—1 Butch, J. P. Martini 56 3
2—2 Kalcó, J. P. Santo» . 56 4
3—3 Koolin, A. Altran . . 55 10
4-4 Pitigrllll (nâo correra) 56 8
5—5 Raw Hide, \V. Maz. Jr. 56
6-6 Rildo, L. C. Mende» . 5«
7—7 Royaumont, C. T»b.

Stlmulu», A. Barroso
Jorrls, J. Santo» . .

10 Lambrll, A. Masso .

56
56
56
56

S.o PAREÔ
I6I1OO - Dist. 1.200 m

1—1 Antlgcnos. J. Alm. . 54
2—2 Grêmio. L. A. Pereira 56

1—1 El P.cllcArlo. E. Amor. 58 8
2—2 Jongo, S, Iodice 57 8
3—3 M. Dilema, E. Gon;. 56 9
4—4 Pangalo, A. Masso 58 1
5—5 Moscon, A. Barroso 58 7

6 D, Augusto, J. P. Mart. 54 4
8-7 Hot, J. R. Olguin 54 11

8 Diferente, nllo corrcrA 55 3
7—9 Bagulho, J. M. Am. 55 5

10 Dortlle, L. Cavalh. 58 12
8-!l Pontílo, J. Almeida 55 10

12 Chan, J. Alves 58 2

1—1 Cadlpert, L. Rlgoni
2—2 Majestoso, G. Massoli
3-3 Prafala, C. Lombardo
4—4 Zorron, J, M. Amor.
5—5 City Boy, J. Alve»

Zoco, A. Cassante

56 1
56 3
56 5
56 8
58 2
56 10

6—6 Gato Montez, C, Dutra 56 6

9.0 PAItEO
As 17,30 h. — Dist. 1600 ni.

Areia

1—1 Jaçape, E. Le Mcner 57 12
2—2 Ataturk, J. P. Martin» 57 4

3 Buffalo, D. V. Lima 53 7
3-4 Cyrdhal, S. Ferreira 57 11

5 Dlnomedcs, R. Pinheiro 53 10
4—6 Evlllage, C. Taborda 57 9

3—3 Malalo, R. Machado
4—4 Zart, A. Masso

56 5
56 2

5—5 Zurmarlno, J. Fag. . 56 6
fi—6 Maná, S. Iodicc ... 56 3" Montparnasse, E. Ar. 56 4

2.0 PAREÔ
in 11U30 • Dist. 1.400 m grania

1—1 El Geltoso, L. Qulntan. 56 2
2—2 Inquieto, J. Fagundes 57 6
3—3 Londrino, J.M. Amflrim 58 5
4—4 Pagoleno, J. Almeida . 56 1
5—5 Eflzanto, L. Cavalheiro 58 4
6-0 Tio Lln. M. A. Carv. 51 7
7—7 Vaidéz. A. Barroso . . 58 3

.Is isiiOO
3.n PAKEO
Dist. 1.400 ni - crama

1—1 Adnrve. A. Altran . . 55 6
2—2 Brancalcone, J.P. Mart. 56 1
3—3 Clermont, J. Santo» . 56 3
4—4 G. Grls, A. Barroso . 56 9
5—5 J. Nyrdhal, S. Lobo . 56 7
6—6 Monoqulni, L. Cavalh, 56 4
7—7 Record, A. Masso . . 56 2
8—8 Red Swing, A, Cas. . 56 8

9 Upamorotl, L. C. Roc. 55 S

1-1 Candidato, A. Zanin . 53
2—2 Flete, A. Barrolo ... 53
3—3 Letreiro. J. Fagundes . 54
4—4 Riba», E. Sampaio . . 56
5—5 Xenll, U. Bueno ... 53
6—fl Xlbaru, J. Marchant . 54
7—7 Zolco, A. Cassante . . M
8—8 Lapo, E. Le Mener F.o 53

9 Zuluzlnho, E.M. Bueno 53

6.0 PAREÔ
Pr. "Remonta • Veterinária do
Exército" • Anlmt-ao • à» 16h30

Dist. 1.000 m - grama

grama

5—S Tanhauier, J. M. Am. 58 2
6—8 Eflmovltch, Le Mener 58 5

7 Maltlry, J. Mendes . 56 10
7—8 Bovolíne, A. Masso . . 59 7

•! Ksrdo, M. Olguin . . 57 9
8—9 Boccacclo, E. Amorlm 59 4

" Dilúvio, C, Taborda . 60 1

9.0 PAREÔ
k» 18h00 - Dist. 1.300 m - ar. var.

1—1 Alô Doçura, A. Majso 59 7
2—2 Brigandine, L.C. Rocia 57 6
3—3 D. Beauty, J. Santos . 57 3
4—1 F. Baiana, A. Barroso 57 8
5—5 Jumac, J. Fagundes . 59 9
6-« Mlnlta, S. Iodice . . 59 4
7—7 Plnch, J. Allaga ... 57 5
8—8 Peola, J. Borja ... 59 1" Xlpe, 3. M. Amorlm . 59 2

7.0 PAREÔ
G.P. "Rafael Aguiar Pae» da
Barros" — Comparação — •>'
17h00 — Dist. 2.400 m — grama

1—1 Computador, J. Alve» 60
2—2 Copernlque, A. Bar. . 60
3—3 D, Jurandir, E. M. B. 56
4—4 Dubrovnlck, L. Rlgoni 56
5—5 Landui, E. Le Mener 56
6—6 Penarol, A. Bolino . . 56
7—7 Qulntão. E. Sampaio 60
8—8 Dócho. J. Borja ... 60

9 olho Vivo (n/ correrá) 60

1—1 Aloyonlto, A. Barroso 57
2—2 Blblto, H, Aklyoshl . 57
3—3 E. Nes», A. Cassante . 57
4—4 Nixon. J. G. Costa . 54
5—5 Quartcio. G. Ant. F.o 57
6-6 T. Lonely (n/ correrá) 57
7—7 Xogum, A. Bolino . . 57
8—8 Languedoc, D.V. Lima 53

" Xanoli, J. Santos . . 57

NOTURNA

à» 20hOO
1.0 PAREÔ
Dist. 1.200 m - ar. var.

1—1 B. do Jour, J. Fag. 57 6
2—2 Cultura, D. V. Lima 53 3
3—3 Fanática, J. R. OUíuin 57 7
4—4 Lenia. A. Oliv. F.o 55 1
5—5 Malvelra, R. Penldo 57 4
6-fi Nudlsta, M. Olguin 56 2
7—7 Vilnmr, J. P. Santos 57 5

3—S Fiel Pintora, A. Bar. !(
4-4 Flash Y., J. Faguitáti N
5—5 Haure, E. Sampaio , SI
6—6 Iena, A. Masso . . . Ü'
7—7 Mlraccma, I*. Ar*:'» »
8—8 Tikana, D. Garcia ... SI

Aa 22hQ0
5.0 PARI'1
Dist. 1.100 m - ir.it

1—1 Dolabela, S. Lobo . . i;
2—2 Dorotéla, R. Pinheiro a
3—3 Eleonore R.. J. C. Av. .;
4—4 Esora, A. Barroso . . •;
5—5 Farruca, E. Sampaio S
6—6 Haida. M. Olguin . . »
7-7 Hatlnga, J. G. Costa ¦'
8—8 Mar Jade, J. Almeida »

9 ôba-ôbn. J. M. Air.or. !¦

ás 22h30
6.0 PAREÔ
Dist. 1.200 in - K.'1'

** 20li3l>
2.0 PAREÔ
Dist. 2.000 m - ar. var.

G
5
2
4
3

6—6 Normando, J. P. Mart. 58 7
Trevisan, J. Fagundes 58 1

1—1 Herdoto, L. Cavalheiro 60
2—2 Hla Boy, J. G. Costa 57
3—3 Janota, O. Massoli . 58
4—t Júnior, M. Aandrade 17
5—8 Xaréu, A. Barroso

à- 17h30
8.0 PAREÔ

- Dist. 1.600 m areia

1—1 Gogarty, E. M. Bueno 56 3
2—2 Junker, G. Massoli . 58 6
3—3 Radjah, J. Pagunde* . 59 11
4—4 Ratour. W. Rosa ... 59 8

k» ZlhOO
3.0 PAREÔ

¦ Dist. 1.300 m - ar. var.

56
56
56

1—1 Arrlvatü, A; Barroso
2—2 Dlpsl. J. Alves . . .
3—3 Divina Flor, J. P. Stos.
4—4 Fulviana, E. Le M. F.o 56
Sr* Nova Era, W. Maz. Jr. 56
6—6 Yoklna, A. Masso
7—7 Zallre, J. Santos . . 56 3

5
2
6
7
4

55 1

1—1 Dendico. J. Santos . •
2—2 Dlnm-Dom, A. Artln
3—3 Fenômeno, D. Garcia
4_4 Frascati, U. nuor.o .
5—5 Fratello, A. Zanin . .
6—6 Iperolgue, G. Massoli
7—7 Jovial L„ A. Barroso
8—8 Kanchu. C. Dutra .

9 Pldgc, K. Nakagaml .

7.0 PAREÔ
as 23li0O - Dist. 1.100 m - *'¦''

1—1 Bljin. G. Calres . . •
2—2 Empírica, B. Am"™1
3—3 Galantrv. A. Zanln •
4—4 Gravura, A. B»rroscl
5—5 Iblcaral, E. M. Bueno
6—6 Lablana, J. Fagutisei
7—7 Xuqueza, J. Alves . •
8—8 F.lanza, C. Taborda .

" Tuplsa, C. Dutra . . ¦

a» 21Ii30
4.0 PAREÔ

Dist. 1.400 m - ar. var.

8.0 PAREÔ
ás 21h30 - Dist. 1.200 m ¦ »'¦"

1—1 B. Verapaz, S. Lobo . 56 5 I
2—Z Cherlt Soap, U. Bueno 53 2

1-1 Argélia. 'O. B; SiM ;
2—2 Belle N., A. Cavale.
3—3 Caiba, J. Almeida . •
4-4 Hello D.. E. Gonçalves
5—5 Laureada, L. C su*»
6—6 Ml Muchacha, J- "r"'
7—7 Yofu, J. Mendes . ••
8—8 Qulll P.. .1. O. Cos.»

" Teirosa, M- A. Can.

FALAM OS ASTROS

Os astros orientam as atividades humanas

Prof. Ivan Trilha
(O mrirs Jovem astrólogo do mundo)

O Signo conta o caráter — ÁRIES
ARIES colire o período zodiacal de 21 dc março a 21 de abril, reservando para os natiTOS, »«Jj

tu.ido sentido de liderança. O Ariano nSo dlspBe de auto controle t um mínimo tle ron,i;'rc','n001i,ri
acarreta sempre solução dc continuidade na carreira, facilitando a elevação da poslçüo onde r°
exercer autoridade e responsabilidade. ^

PEIXES
de 20 de fevereiro a 20 de março

Pela sensibilidade dos nativos, re-
servada estas alegrias nas atlvlda-
des, de modo geral, novos conhe-
clmentos, bem como aumento de
ganho. So tudo é côr-dc-rosa, hoje,
convém tomar cuidado com aml-
zacfca falsas para evitar prejuízos,

(culde-scl. Saúde e energia vital, grande ca-
pacldnde para resistir as moléstia» • recuperar
a saúde.

ARIES
de 21 de março a 20 de abril

A tendência é para domínio gc-
ral o que poderá acarretar mal
estar ao conjugue, seja razoável
e tudo continuará bem. Os ne-
gôclo» indicam melhoria, lnclusi-
ve, o» pendentes. Saúde boa, pro-
cure dlvertlr-se mais; na vida

sentimental, saiba esperar; esperanças e ilusões
mula ou menos agradável. Oportunidade» de
participar de festas • reuniões.
TOURO

de 21 de abril a 20 de maio

Hoje e no» próximos dias, pre-
núncios e modlflcaçôe» radicais.
Novas oportunidades e conquistas
de amizades que, possibilitarão
melhorias financeiras; período ótt-
mo; podendo adquirir e vender
lmóvela com lucros; êxito nos em-

precndlmcnto» devido à coragem e energia; pro-
habilidades • melhoras na vida profissional.

GftMEOS
de 21 de maio a 20 dc Junho

VIRGEM

Você necessita de maior Inspira-
çao, deixe a ociosidade da lado •
siga cm frente. Deposite mal» con-
fiança no próximo • a vida teri
mais fácil. Aguarde noticiai envia»
das por pessoas estranhai. O ott-
mlsmo é privilégio dos fortes; In-

tensa atividade de novas Iniciativas destinada a
produzir bons resultados. Bom humor • sorte
nu amor.

CÂNCER
de 21 de Junho a 21 de Julho

Você deve afastur-se do signo de
Artes, seu oposto, evitando dlfl-
cuidados no futuro; com relação
aos negócios, tudo vai bem; possl-
bllldade acentuada de viagens pa-
ra breve, o que trará grandes ale-
grlas. Troque Idéias com a pes-

soa dc Leáo, excelente Intuiç&o, delicada sensl-
bllldade e possibilidade de um encontro romftn-
tico com pessoas estranhas. Boa sorte.

LEÃO
de 22 de Julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

O período "dos cinco minuto»"
terminou. Procure entender me-
lhor aos colaboradores. Na rtallda-
de, você tem grande sentido con-
clllatórlo. Proteção de pessoas lt-
gada» s política ou d* boa post-
çáo social; reconciliação e harmo-

nla com o sexo oposto, melhora nos lucros, boa
saúde e alegria no lar. período propicio'para
novo romance.

1
^^F-olç^^H

Nossa mensagem é otimismo para
los nativos de Lefio. Tenha certeza
lquet a má fase terminou, você es-

tá lnllcaiido vida nova, repleta de
I oportunidades • benefícios de or-
lilcm monetária. A diminuição de

] problemas o íaráo sorrir nova-
mente. Boa época para Iniciar trabalho de lon-
gn duraçfio. Pode-se tratar de assuntos relaclo-
nados com propriedades.

BALANÇA
de 23 de letembro a 22 dt outubro

Grande lnspiraçáo, você represen-
ta o equllbrlo e o que vem au-
mentar Bua responsabilidade. Seus
sentimentos de Justiça estão evl-
denclados nas últimas deliberações,
continue e tudo estará como você
imagina, bom tempo para tratar

de assuntos políticos • de associações; disposição
Jovial è. encllnado á festas • recepções, harmo-
ma na vida doméstica.

ESCORPIÃO ~~~ "
De 23 de ontubro a 21 d* novembro

Os do signo de Escorpláo, via de
regra sabem incentivar, continue
a repartir seu otimismo, pois ob-
terá resultados benéficos. O lndl-
vlduatlsmo prejudica. Fsj« boa pa-ra viagens e resoluçSei ds causa
diflvel. Multa força dt> vontade t

inesperada» visita» ds parentes a de amigos In-
mos. Dia benéfico par» novas conquistas. Apro-
velts s> oportunidade.

SAGITÁRIO

WJMmiffi^^\mm

de Ti dc nov. a -' dP in'

Como Leáo. você é regido f|; J
go. Os aspectos negativo*^» .,
apresentar serio afastados »

sua combatlvldade. deveno , 
(_

íurar flxaçáo, deixe tle «J 'it:.

do. Faze propicia para "tu°°L,..
tro da filosofia e n°f' S.;

dlmentos. DisposlçSo mais calma e »»D'd„.,sii
03 nígóclos. Aumento de lucros » «e
boa Intuição geral.

CAPRICÓRNIO
de 22 de dciemliro a de lan';"

,tjcle,
itin

Você no Zodíaco, *
tente pela força de
tanto, sua saúde esta o« . .
cure dar atenção as • «£(,„,.
ra evitar erros que fotsJ»c» ...
rio aborrecimentos, bu „,-
terlor está clara e P"tP" <'!

monla familiar e melhora nos lucros,
na vida sentimental e profisslonni.

AQUÁRIO
De 21 de Janeiro a 13 «• """

: erro
Use a sua Intuição, os ..,
fridos serão brevemente ^ .„
voltando tudo "como Wi" ^-t
de Abrantes". Pr0''''.,-,.ríS.«sillH
com pessoas mal» <*"''' d( í'<|
• a vida será mais »%«•''•¦

para frente. Se você '"^

te. ou trabalha no comércio, hoj» ¦ 
Je i«u

de »ort». Aproveite para fazer negocw
altos.

.„• ^-;v*:^sí4í*i»ê«**,í £^'>ÍSL*-iffÍ;íi
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Quirino da Silva Notas de Arte

Os amigos
Era domingo. Damião e

Jovino, após o café da ma-
nhã conversavam - como de
costume - sobre arte e artis-
tas. Damião, perguntou:

Você Já notou como, ho-
jc, todos íalam e escrevem
ifibre arte?

Não ouço e nem leio.
Bem. Más que aumentou

o número de pessoas enten-
dlrtas. aumentou. Qual a cau-

' 
- Náo tem causa nenhuma.

Como assim? '
Damião, n»cla é de on-

tem nem de hoje. Sempre
houve pessoas petulantes. 11-
geiras, ávidas por publiclda-
de. Como agora há mais gen-
te no mundo, aparecem mais,
ressaltam no cenário dizen-
do e escrevendo coisas, mór-
mente sobre arte.

E por que sobre arte?
A arte e o artista ofere-

cem motivo para que essas
pessoas possam camuflar a
ignorância, a mediocridade.
Dificilmente você lê ou ou-
ve uma pessoa dlssertar ou
escrever sobre eletrônica, en-
íim. sobre coisas que não
admitem literatice. Infeliz-
mente o artista, a arte ofe-
recém campo aberto para
qualquer um soltar o palan-
írório...

E' verdade. Quantos 11-
vros estão sendo publicados
sobre artistas, períodos artis-
ticos? Uma verdadeira enxur-
rada. Quando vai parar isso?

ém fS

Nâo vai parar; vai au-
mentar porque as editoras
estão aumentando e os es-
cribas, os "entendidos", tam-
bém.

Mas as editoras deveriam
examinar melhor, ter uma
comissão para selecionar os
escritos apresentados.

Você já está querendo o
impossível. São tão poucas
as pessoas qua entendem de

artel E essas poucas nio si
prestariam a essa tarefa.

Entfio nSo tem Jeito?Náo. O tempo se encar-
regará disso.

Enquanto isso, as mistl-
ílcações, as mentiras, ai
imposturas continuam?

Claríssimo.

Desenho de Lilia A. Pereira
da Silva.

Hollywood
em 2.a edição

HOLLYWOOD NUA E CRUA, livro de Dulce Da-
masceno de Brito Consiglio, correspondente dos Diá-
rios Associados em Hollywood, tem agora, aqui, o
lançamento de sua segunda edição. Esgotado nas li-
vrarias, o livro que auxiliou muitos apreciadores de
cinema a compreenderem os bastidores e a vida
real de tantos personagens do maior centro cinema-
tográfico de toda a história do cinema, a Editora O
Cruzeiro reoferece esta possibilidade.

Obra de fundamental importância, testemunha
desde a fase áurea de diversos produtores e astros
renomados, até a sua decadência. São estes alguns
dos principais capítulos de "Hollywood nua e crua":
Escândalos de Hollywood; A prostituição dos rapa-
zes bonitos; O incompreendido Marlon Brando; Ci-
nema versus Televisão; A verdade sobre os Oscars;
O incrível Frank Sinatra; O saudosismo e a nova
geração; O funeral de um Ídolo; O fenômeno Elvis
Presley, etc.

Dulce Damasceno de Brito Consiglio embarcou
para Hollyood como correspondente dos "Diários

Associados" em abril de 1952, tendo então intenção
de permanecer lá apenas 6 meses. Hoje Dulce Da-
masceno sabe tudo sobre esta terra que fabricou
tantos sonhos e concretizou realidade através da
"Sétima arte". Esta é a sua dedicatória no livro. À
minha filha americana Audrey; ao meu filho bra-
sileiro Claxton, e ao meu marido internacional Joe.

Roteiro Noturno MONTERRI

5LORINHA faz questão de
nostrar-se com o seu novo e
[rande amor. Por outro la-
lo, Mlchael Pclosof, o Jovem
|iio com cia aparece na foto,
lão desmente êste fato, ao
ontrário. confirma-o, confor-
no os leitores podem ver. fis ¦

i romance foi iniciado e tem
lia continuidade no "Gamcla-

ulnks" da avenida São João,
Bdo Glorinlia c uma daa

muilas recepcionistas.

HOJE t DIA de Chico Anísio no "Dl Mô-
naco". Não percam, às 23 horas.

>;<
HOJE, a churrascaria "Dom Pedrito" entra
om nova fase. Além de servir churrascos
nc sistema rodiilo, vai ampliar-se no setor
do cozinha, servindo pratos da culinária gre-
ga, tudo isso com o respectivo conjunto ti-
pico.

»:<
MARLY, essa cantora bonita que por algum
tempo íêz carreira na "Bolte Saxônia", es-
tá agora na "Boite Hong-Kong-Palace" da
rua Consolação, para onde foi com a fina-
Iidade de prestigiar o ex-barman daquela
casa da Domingos de Morais, Henrique.

O "SHALAKO", que já foi casa de "drink-
dançante", na rua Joaquim Floriano, depois"Jardim de Inverno", também dançante,
mudou, desde ontem, para casa de samba.
0:i moços, proprietários dessa casa, pelo que
parece, queimam os últimos cartuchos. E
depoi'*, Henrique?...

O RESTAURANTE "A PISCINA", lá no ai-
to de Santana, está ficando cada vez melhor
de ser freqüentado. Todas as noites, lnúme-

ras são as atrações, tanto musicais como ar-
tistlcas, que a direção leva ao seu público.

"MILANI" DANÇANTE — No Sábado de Ale-
luia, o restaurante "Milani" vai transfor-
mar-se de musical em dançante. Os clien-
tes dessa casa mostram-se eufóricos com a
idéia do proprietário Milani.

CANTORES e músicos fabulosos desfilam
todas as noites no palco do "La Fontaine",
onde abrilhantam, com êxito, o jantar-dan-
cante dessa casa.

JORGINIIO, o brilhante passista, rltmista e
cantor de "Os Acadêmicos da Pauliccia",
mostra-se dia a dia muito mais entusiasma-
do, em vista do permanente sucesso da sua
sivnpAtics casa de samba, o "Telecotcco" da
rua Santo Antônio.

>:<
NAO ESQUEÇA de convidar os seus ami-
gos para a feijoada de amanha, que estará
sendo servida a paríir das 13 horas, nestes
estabelecimentos: "Captain's Bar", "San's
Chiquée-', "Candielro-Drinks", "La Fontai-
ne", "Gamela-Drlnks", "Di Mônaco", "Par-
reirlnha", "Milani", "A Carroça'*, "Cnrep-p
ca" t "Pingüim".

O "BONHEUH-DRINKS", da Galeria do
Centro, aparelha-se e moderniza suas insta-
lações cada vez mais. Isso se deve em nar-
te, ao espirito empreendedor dos proprietá-
rios: Armando e Tony (clichê), que procuram,
com essas renovações, oferecer um mnior
conforto aos seus clientes e amigos. Pri-
ueiro, foi o som renovado; depois, foram as
cortinas, trocadas; agora, rão as paredes, pin-
tadas, e outras, recobertas de decorativo pa-
pel e, ainda, de lambugem, 4 magníficos qua-
dros, mostrando-nos paisagens maravilhosas;
sendo uma, eampestre e, as demais, represen-
tando vistas de Sâo Paulo, Brasília e Guana-
liara , Segundo ji nos comunicaram, a próxl-
ma providência da "dobradinha" será a aqui-
slçiõ de novos carpetes, para substituir os

atuais, qua Ji estão um pouco gastos.

Ww^Ê \mmmT
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Bares - Boites - Restaurantes;
ABRIL EM PORTUGAL

RUA CAIO PRADO, «7 — rONK: 251-5180.
"Sliow dlptrlo» com OIDALIA MOREIRA.
MANUEL TAVEIRA, TRIO DE GUITARRAS
E VIOLÕES, RANCHO POLOLÔRICO LU-
BITANO. Na tela: "Aspectos de Portujal.
(Fechado nos domínios). Linha complet»
ds produtos ANTARCTICA.

W DrlnK, "ihow", plst» de d WMa, "
condiclonsdo. Aoi «abados, rtlJOADA

COM "SHOW1* Atrações: BENITO DI
PAULA. JOROE COSTA B TRIO IRAPVA,
SHIRLEY SALDANHA • o Çfllpn»! d» Nel-
slnho • Oarloca. - AV. ANOtLICA. S.HI
- TELEFONE: J5Í-1585,

GAMELA-DRINKS
AVENIDA SAO JOÃO, IO» - FONE! I3-U1»

"On A NOVA DIREÇÃO DE /|I1TA DO "PDMYCAT".
TMaa, ns noites sperltlvos-dançpuites com atrações d» BHUIJ»
popular brasileira, tais como: NAZARIO CORDEIRO o LUIZ

ALBERTO. Aberlo d>« lt horaa «ro dlsnl».

CASAFORTE
RUA BARÃO DS TATüf, 114

Todai u noites apresentadas com o* maiores "cobras" da
tmlslca popular brasileira: ALAIDE COSTA, GERALDO
CUNHA, LEOZINHO KARAN, SWINQ • ABÍLIO MANUEL,
IERNANDO LONA (parceira de EDU LOBO). LUIZ MELLO

(pianlsU), CLÁUDIO (contrabaluo) • ZE* EDUARDO.

TELECOTECO
nu* Sinto Antônio, 1.015

Delelte-s» ouvindo * música pi» NOEL ROSA t k atual ds
CHICO BUARQUE DB HOLANDA • outro» frendes autores
populares, diariamente na» voa» d»! JOROINHO, "AOADÍMI-
COS da PAULICÍIA", TRIO "IRAPBRA", JORGE COSTA.
VERA REGINA • "AS TELECA8-TRI0".

Boite Hong-Kong Palace
RUA DA CONSOLAÇÃO, 2.555 (ESQ. DA AV. PAULISTA)
Bob a nova dlreçío de HENRIQUE. Toda» aa noites ótimo»
conjuntos de "ritmos" tocando para danijar. Cantando^.
UARLY e aprescntatSo do» mais «ensaclonali "strip-teasea .

ADEGA LISBOA-ANTIGA
RUA BltiGAUMRO TOBIAS, 260 - rONEl 139-3010

To-ioi oi dlui almoço» à Ia Cartt. A noite, Jantarei
con fado» e pultarrndas. AlraçSfs: TEREZINHA ALVES
? HINO MEIRA. Conjunto de guitarra» com Aquiles
IWnardo, Aüplo Correia e Guerrlnha ao violSo. Fins
do aemana o Grupo Folclórico "Aldeias de Portugal".

ANGELA MARIA toda» as «oxtas-feirai a lábadoi.

Churrascaria Dom Pedrito
ROA SEÍIOIO TOMAS, 488 - FONE: SI-MIl (Bom Retiro).
T»*!» as noites os mais saboroso» churrasco» em rodiale).
Praloi da cozinha freta » internacional. Milile» tlplc» í»

Oréc!» com inmdt conjunto.

CHURRASCARIA ROD.EIO
a ma CHURRASCARIA dead* 19)8. Unicamente

4churruco» 

de peru. boi, franco, lombo, coelho,
cordeiro, costela de boi. Grande variedade de
Vnboi. Almoço e Jantar diários. — RUA
HsDDOCK LOBO. 1 198 - FONE: 80-5140.

Chopp
ANTARCTICA

"O BECO"
R. Bela Cintra, 301 - Fones: 356-4628 t 251-5448'. Espetaculares
"mlnl-shows" de ABELARDO FIGUEIREDO, comi MIRIAN
ZAMPAOH, ANA MARIA SOEIRO, Jo»M, Rose, Olivl», Fahlo,
Arnaldo • OAOUINHO. Para dançar: Conjunto "Som Beco" e
•Trio 308". Cantores: Dlalm» Dias. Ellen Blaneo, t Marlene
Marques.

CANDIEIRP-DÃimCS
RUA BENTO FREITAS, 38

Tidas u noite», depois du IS horu, aperltlvos-dançantes, com:
VIOLETA GOMES, MARIZINHA • a fabulosa RODA DE BAM-
BA de Ragutnho. As melhores e ml!» fimosas marca» do ulsqu»

pelo menor preço da nolt». Ao» sabido», FEIJOADA.

CARAVANA CHURRASCARIA

PIZZARIA

£Dí9fÜMUtfa>

RUA BARÃO DO RIO
CLARO. II (íelront* «o XADREZ • ao lado d» CABEÇA DS
POUSO ds Aeroporto de ContonhM). Eepeclalldeaes em: T.
Bonn» Bteec»:, ChuUta, Pieanha. Costela. Xlxo.palrto. Cama-
roes • Plntad» oi Br»»». tToduto» ANTABCTICA.

n. ALBUQUERQU» LINS, 340 -.J?>^;. "••?'J-
Pira o apeittUo reoomendamo» o "CAJU-AM1GO .

"CAJU-AMIGO". -.„
rodo» o» di«f aberto para almoço. * noM».
Jantar-mualcado. abrilhantado ptlo "TRIO
INDO-LATINO" a outras atraçõe». Coslnna inter.
nacional. Estacionamento fácil.

BAMBI • Rest. e Churrascaria
Cotinna »rab» e internacional. Almíça e Jantar.
Fandua d» queijo. Camaróe» a Fllil. — Sábados,
FEIJOADA. - ALAMEDA 8ANT0S, 59 -
FONES: 311-0211 a 3SM70I. (Estacionamento
próprio)

ANTARCTICA
Churrascaria TROPEIRO

A/miiicií,.«3

A/>iin»cim\

SISTEMA RODÍZIO: 10 TIPOS DE «ALADA.
t VARIEDADES DE CARNE SERVIDA A
VONTADE, POR PREÇO ÚNICO. — AVENIDA
WALDEMAR FERnElRA. 31 - FONE: 286-3442
(BUTANTA)

Chopp

ANTARCTICA

RUA OUBATAO. 60 — FONE: 28S-6C2!
Diariamente 5 Mlni-Shows, a partir das 21
lioras. Direçáo Artística: Jo Martin. Para
dançar: i coniuntos: "Rota 10" o "Conjunto
Di Mônaco". "Shows" com CHICO ANÍSIO,
GREGÔRIO BARRIOS E JO MARTIN.

Churrascaria A Carroça
VIA ANOHIETA, 1.601 — FONE: 313-1041 — MOINHO VELHO,
Especialidades em: Churrascos na brasa, Galeto a Gancha,
Lingüiça ra brasa, Lombo, Rás e rjodornoj. Jantares-muslcaúos
todas as noites. Estacionamento próprio. Linha completa tt
produtos ANTAr.CTICA. Filiada ao DINER'S, O.B.C., BRA-

DESÇO. — Ambienta familiar.

DIANA
esti recebendo s«ora os seus emltos no "SAN CHIQUEt",
onda lhes »erva aos sábado», du 13 horas em diante, a melhor
FEIJOADA de SSo Paulo. Reserve você também sua mesa
antecipadamente pelo TELEFONE: 35-8599. — LARGO DO
AROUCHE, 130. — Aberto du 18 is • horu. Fechado aos

domínios,

A PISCINA - Ex-Freddy
BAR E RESTAURANTE-DANÇANTE ¦

Rui Joaquim Norbarto, 830 (esq. c| Nova Cantareira
— altura do n.o 1.000)

Aperltlvo» a Jantarei tódu u noites, abrilhantado» por
"GINO-SHOW CONJUNTO". Todas as semanas, uma «rando
atraçáo diferente da música popular. Aos domingos, a partir
das 9 da manha, drink» com direito a banhos da piscina.

CAPTAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO)

u. Duoua de Caxias, 635 — Fone: 320-1211.
do segunda a sábado du 18 ás J horu, um
bom "drink" com musica de ura formidável
conjunto da ritmo», acompanhando u can-
toras: CON8UELO VILLAR, BRIGITE a
MIRIAN. Aos lábados, SUPERSÔNICA RI-
JOADA con musica a multas atrações.

BOITE LA LICORNE
RUA MAJOR SERTOR10. Ml. Cm estabelecimento d» dlveTilJ
4 altura da uma nova 8 Paulo. Para dançar, dois aspetaeulsrai

conjunto» a ainda ure mundo de outru atraçóes.

"HARÊM"
•UMA BUATE IDEALIZADA NO ORIENTE PARA O BEM-
ESTAR DO PAULISTANO". - Rua Pedroso, CO - Fone:
318-2460 — Liberdade. Toda» u noites, para ouvir a dançar'
DOIS CONJUNTOS DE RITMOS sob a direçáo de: 8AKAU e
ANTONINHO a ainda Inúmeros sho«s com o» Investi» "LES
OIRLB" estrelando o fenomenal AKIKO.

RESTAURANTE CARECA
AFAMADO PELO SEU FRANGO A ALHO R
ÓLEO E ODTR03 PRATOS. - RUA GUAI-
CURUS. 821 - TELEFONE: 62-3131 - LAPA
(ESTACIONAMENTO PrtrtPRIOl

l / ~Sffí

/iwr\
Chopp

MUDANDO DE CONVERSA
Arlcy Pereira

Não me pode dizer
que Gal fêz sucesso

Realmente, a gente não tá exagerando aqui, ao
dizer que o coquetel com que Gal Costa
recepcionou o imprensa foi um sucesso. Meia dúzia,
de gatos pingados, obedecendo às instruções
de seus chefes de reportagem, andaram
bebericando na Terrazza Martini, ontem à noite
(foi tão chôcho, que nem o Murilo Antunes
Alves apareceu), enquanto a própria baiana se
jogava — meio por sóbre a lânguida — em um sofá
e respondia às poucas perguntas em volume
que nunca chegou a dois decibéis. Disse que nada
de novo existe por sóbre a terra, que as novidades
já eram, que o "shoiv" ó bom, que está com
saudades de Caetano. Dito o que, pediu seu
boné — ou melhor, seu chapéu
rôxo-caixão-de-defunto — e se mandou. Valeu
pelo bom papo com o Laranjeira, enquanto
se espairecia um pouco, do dia-cão d'ontem. Ainda
bem que a gente sabe que a baiana é muito
melhor cantando, que dando entrevistas...

ANGELA MARIA, a "Sapoti"
da música popular brasileira,
realiza, hoje, sua penúltima
apresentação na Adega "Lis-
bua-Antljra". Amanhã, a lor-
midável cantora, criadora do
tantos e tantos sucessos, acon-
tecerá pela última vêx nesse
endereço da ma Brigadeiro
Tobias, encerrando com cha-
ve de ouro mais outra brl-
lhante série de apresentações,
que ela tanto gosta de fazer,
cantando seu repertório nes-
.sa casa, para centenas e cen-
tenas de famílias Iuso-brasi-
leiras, que habitualmente vão
jantar nessa tradicional e ti-

pica casa portuguesa.

Mais dois pontinhos
estão cobrados.
Suficientes pro gasto.

A gente achamos engraçado esses caros
colegulnhas da dita especializada esporti-
va. Pra êlfis, o nunca por demais dc-
cantado tricolor do Morumbi fó vence
com a ajuda do árbitro. Sc o juiz não
ajudar, segundo os conceitos vigentes
"especializados", nós n&o ganharemos
nunca. Vamos deixar de blague, senho-
res. Uma equipe com um Pedro Rocha a
um Gerson fazendo o meio de campo mais
sensacional do pais (que por coincidên-
cia é tricampeão do mundo), mesmo que
tenha mais nove ceguinhos (o que abso-
lutamente é o caso do São Paulo), nao po-
dc, em sã consciência, perder pra nenhum
desses times de filhos de Jacaré-com-co-
bra-dágua, que andam pela aí. ' Vamos
deixar de blague, senhores! Vamos botar
a cuca no lugar e reconhecer que a sinfô-
nica nao tem adversário, em condições
normais, e que o titulo já está resolvido.
Aliás, se a gente fosse da PPF, tratava
de Já iniciar o campeonato de 1972, qti9
é pra ganhar tempo. Êsse, já tá no capo.

Das coisas que
acabam por
reconciliar a
todos com a vida

Às vezes, as coisas mais simples, são as
que mais tocam o ser humano, de ordina-
rio aberto à sensibilidade, mesmo em sua
forma mais primária. Nós outros aqui,
de há muito que estamos -'parados' na
obra do um gaúcho que a gente sequer
conhece pessoalmente. Folclonsta de
peso, homem a quem seu Estado 'levo
muito em matéria de cultura musical e
divulgação em todo o país, Barbosa Lessa
é daqueles que a gente sempre tem na
alça de mira, pois seu trabalho, mais que
gaúcho, é brasileiro. Dado ao feio hàbi-
to de almoçar e jantar, fêz da pubUcida-
de seu meio de vida e anda pouquinnn
coisa mais afastado das coisas folclóricas
e nos manda agora simples bilhete pre-
nhe de simpatia, anexo a folheto sobre o
Seminário Internacional de Marketing.
que leva a marca de sua inteligência. Re-
almente, "marketing" não é nosso forte,
mas vamos "parar" na coisa, que se foi
o Borbosa que fêz, a gente autentica c
dá fé, antes mesmo de entrar em ?eu
mérito.

PELA Aí
• Teve badalação ontem,
no Aeroporto de Congonhas,
no retorno de Valdlk Sorla-
no, do temporada pernam-
bucnna, O dito "Frank Sina-
tra do Nordeste" bateu re-
corde-vendagem — a Contl-
nentnl manda informar que,
na tarde de quarta-feira, êle
atingiu a vendagem de dois
milhões de fonogramas — e
a recepção aconteceu. Maça-
cas mis, o afilhado Heron Ta-
vares e mais a cantante
Cláudia Barroso (cuja me-
receu abraços e atenções es-
peciais), esperavam, ansiosos
que o comandante estacio-
nasse a "garça", pra cobrir
o baiano de beijos. O que
aconteceu, sem que nada,
nnm ninguém pudesse impe-
dir.

a) Chapa Verde e Chapa
.uul disputam a preferência
dns jornalistas profissionais,
para a presidência do Slndi-
cato, no próximo dia 5. A
primeira . encabeçada por
Sòtor Ferreira de Paula e
constituída pelos companhei-

ros J. Pereira e Ramão Go-
mes Portão. A segunda tem
a liderança do sindicalista
Itamaraty Feito» Martini e
é completada por Cid Leite
e Rolando Arual de Freitas.
Vamos li votar, mas nessa
a gente ie fecha. Que o vo-
to, i secreto.

Já que o papo é eleição,
a do "Clubinho" — o Clube
dos Artistas e Amigos da
Arte — transcorreu tranqul-
Ia, no dia 31 último. Venceu
a chapa 1, aquela que a gen-
te andou cabalando aqui,
com 58 votos, contra 11. Meu
considerado Darwin Silveira
Pereira teve sozinho, mais
votos que a chapa vencedo-
ra, pois 83 pessoas escolhe-
ram seu nome, o que já é
uma consagração cm estilo
mini.

Segunda-feira tem "soliw"
.a pesada, no Teatro dc
Arena. Além da presença
marcante desse moço que
compõe colsaa do maior res-
peito, o menino Valter Fran-
co, a gente vai ter oportu-

nidade de contato com o
"Pitoco", figura da qual a
gente ainda vai falar um
bocado procês. Dele e da
viola de dez cordas que o
moço dedilha com engenho
e arte camonianos.

a Keio atmsado o convite
do "Shalako". Chegou on-
tem, para a festa de ontem.
Mas como os pessoais estáo
naquela de implantar músl-
ca brasileira na noite, vale
a notícia. "Shalako" apre-
sentou ontem — e vai-se
manter no esquema — o que
eles chamam de "sua casa
de Samba".

Boca livre hoje lá em
ltapeeerlca da Serra. Menl-
no Agnaldo Rayol convidan-
do — ao lado da Copacabana
Discos — pra jantar em seu
sitio (o São Jorge), come-
morando o lançamento de
seu próximo LP, cujo mere-
ceu o nome dc "O que eu
canto".

Jovem ai do retrato ¦—
Roberto Miguel Altuy ¦— é
pintor — tem madrinha po-
derosa: Teresinha Sodré.
Nas águas dela, a gente tá
dizendo que êle ó bom, mas
vamos conferir e voltamos
pra ratificar. Ou não.

T. de Castro Rádio e TV
i r 

Luiz Gonzaga, hoje.
no "Clube
dos Artistas"

ANTARCTICA

Um tremendo forró, bicho, com Luiz Gonzaga, o Trio Nor-
destino e Negão íos Oito Baixos, é uma das principais atra-
ções desta sexta-feira do "Clube do.i Artistas'', o programa
que Aírton Rodrigues apresenta todas as semanas, as 20,30
horas, no CANAL 4.
SURPRESAS

Adiantando algumas das surpresas que o Aírton reservou
para o programa desta noite a gente pode contar que Cláudia
Barroso — falando mil coljai do Waldlck Soriano — Os Gol-
don Boys, Célia — revelação feminina de 1970 — Cláudia ¦—
cantando "Jesus Cristo" — Cauby Peixoto e Jerry Adriani
vão estar lá, mandando aquela brasa.
E MAIS

E mais, minha gente multo mais, no programa do Aírton:
Ivan Trilha — o mais jovem astrólogo do Brasil — Jimmy
Pipiolo — o cara que imita todo mundo — O novo presiden-
te do Corinthians e a orquestra "Caslno de Sevilla"."A FABRICA" NA TV CULTURA

Vai para o ar, na próxima terça-feira, ás 21 horas na
TV-Cultura-Canal 2, o programa "Homens Trabalhando", que
focaliza, esta semana, as gravações da .novela "A Fábrica, nos
estúdios da TV-TUPI.

Mostrando, com detalhes, como se processa todo o traba-
lho de gravação de uma novela — o trabalho do. diretor, doa
atores, dos comuns e de todo o pessoal — estará sendo fo-
calizada, peln TV-Cultura, neste Interessantíssimo programa,
a novela de Geraldo Vietrl, tomada como protótipo. Além
disso, Aracy Balabcnian, Lima Duarte e o diretor Geraldo
Vietri prestam depoimento, frente às câmaras do Canal 2, sô-
bre o trabalho que desempenham na novela do CANAL 4.
Você não pede perder o "Homens Trabalhando" da próxima
terça-feira, no Canal 2.
E TT Y

A Comissão Estadual dc Teatro de São Paulo já escolheu
os membros que formarão a Comissão no novo período. En-
tre êies, dote artistas do CANAL 4: Etty Frascr — de "Sim-
plesmente Maria" — » João José Pompeu — de "O Meu Pé

de Laranja Lima". Bacana. Falando na Etty, você já viu
o "sarro" que ela Ura no último número de uma revista ei-
peclallzada em TV?

\mvm^^^í^m^Ê^y(ím^mm*ê'' V* * * tiA

Luiz Gonzaga, uma
garantia de sucesso
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Programação
CANAL 4

11.15
12,00
12,30
13,00

13,30

14,00
14,30
15,00
16,10
16,55

TV Educativa
Redação Esporte
Edição Extra
No Balanço da Tarde
O Super Homem do
Espaço
Guerra, Sombra e
Água Fresca
A Noviça Voadora
O Homem de Aço
Sessão Rataplã
Minl-Clne Tupi - Fury
O Anjo do Espaço

17.05 Os M>"Js Três Filhos
Ene. Balanço da Tarde

11,35 I Love Lucy
18,05 O Meu Pé de Laranja

Lima
18.45 A Fábrica
19,30 Ultranoticias
19.45 Simplesmente Maria
20,30 Clube dos Artistas
22,30 Haway 5-0
23,30 Diário de 8. Paulo

na TV
23,40 Poltrona 4

"Ê Proibido Beijar"

CANAL 
11,30 Curso de Maduresa
12,00 Ultranoticias
12,30 A Pequena órfã
13,00 A Próxima Atração
13,30 O Vigilante Rodoviário
14,10 Os Reis do Riso
14,45 Os Monkees
15,20 Aventura Submarina
16,00 O Príncipe e o

Dinossauro
16,30 Nacional Kid
17,00 Coelho Pernalonga
17.30 Super Homem
CANAL 7 
10,30 Curso de Madureza

Seriado
Filmes
Batman

18,00
18,25
18,30
18,55
19,00
19,45
20,00
20,25
20,45
21,55
22,00
22,45
24,00

O Zorro
O Globo em 2 minutos
Cisco Kid
O Globo em 2 minutos
A Próxima Atração
Jornal Nacional
Irmãos Coragem
O Globo em 2 minutos
Som Livre Exportação
O Globo em 2 minutos
O Caíona
Sessão de Gala
Sessão da Meia-Nolte

CANAL 
18,30 Papal Sabe-Tudo

Curso de Madureza19,00
19,20
19,40
20,00
20,30
20,50

Curso de Madureza
Aula de Francês
Foco na Noticia
Cinema Brasileiro
A Moça do Tempo

21,00 Cinema Brasileiro
21,30 Em Cartaz
22.00 Curso de Madureza
22,20 Curso de Madureza
22,40 Aula de Alemão
23,00 Musica, Olvina Música

11,15
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
14,45
15,00
16,30
17,30

Cláudia, esta noite,
no "Clube dos

Artistas

*

Programação sujeita a alteração, por parte dai
emissora», sem aviso prévio.

Desenhos
Hazel
Gasparzlnho
A Feiticeira
Os Flintstones
Longa-Metragem
Filmes
Rin-Tin-Tin

CANAL 11 
16,50 A Gazetlnha
17,50 Clarice Amaral em

Desfile
19,30 Discomania
CANAL 13

11,15 Curso de Madureza
A bola está na mesa
Titulares da Notícia
Daktari
O Valente do Oeste
Xênia e Você

18.00 Jear.nle e um Genlo
18,30 Julla
19,00 O Príncipe e o

Mendigo
19,25 Jornal da Rei
19,40 Os Deuses Estão Mortos
20,25 O Homem do Tempo
20,30 Mappin Movietone
20,40 Moacyr Franco Show
22,05 Chaparral
23,00 Mappin Movietone
23,15 Programa Blota Jr.

12,00
12,30
13,30
14,30
15,00
17,00 Proibido para Maiores

20.00 Gazeta nos Esportes
20,15 Tel ej ornai
20,40 Vida em Movimento
22,40 Documentário

18.00 Filme
19,00 Dr. Klldare
20,00 Agente 86
20,40 Titulares da Noticia
21,00 Nosso Cinema
23,00 Xeque-Mate
01,00 Titulares da Noticia

CA.
Penteado
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Efemérides
2 de abril

'tlW»l<I.S.II.M

SAENS PENA

Político argentino do tradlclo»

nal lamilla, nasceu Luís Saem

Pena na cidade de Buenos Aires

a 2 de abril dc 1822 e morreu a

4 de dezembro de 1907. Formado

em Direito, exerceu advocacia

cm sua cidade natal, íoi magls-

Irado, prefeito de Buenos Aires,

senador, vlce-governador da pro-

vlncia dc Buenos Aires e pre-

«Mente do Congresso. Eleito pre-

sldente da República em 1892,

promoveu a união dos partidos)

• reabilitou as finança» publicai.

Sobrevlndo, entretinto, a queda

dos Minlstírios • revolução mlU-

tar que se estendeu a La Plata

¦ a Rosário, Sacns Pena, apesar

de haver dominado o movimento,

por motivo do anistia concedida

aos rovoltosos pelo Congresso,

decidiu renunciar à presidência.

Afas'.ou-se, então, da política, em-

bora muito estimado por seus

compatriotas,

—oOch—

Fundação da Santa Casa
de Santos, a primeira do

' 
Brasil.

—oOo—

Morre Honoré Gabriel dt
Itlguetti Mlrabeau, nas-
cido em Blgnon, França,

a 9 de março de 1749. O maior
orador da Revolução Francesa.

—oOo—

Nasce em Odcnse, Dl-
nainarca, o escritor Hans' 
Christian Andersen, fale-

cido em Rollghed, a 4 de agosto
de 1875. Autor de conto» lmagl-
narlos para crianças.

—oOo—

Nasct em Cahorj, Fran-
ça, Leon Gambetta, tale-
cido em 31 de dezembro

de 1882. Dirigiu por muitos anos
a politica francesa.

—oOo-

Inauguração do Banco
do Brasil.

dis-

um

HORIZONTAIS
— Arredar — Pôr

tante.
— Exceto — Salvo.

Poeira.
— Parte lateral de

edifício.
Nota musical.

— Nota musical.
Colocado entre aspas.

— Ave preta e rabilon-
ga.
Irritar-se.

— Chocalho que serve
de brinquedo ás cri-
ancas.
Gargalha.

— Gênero de répteis
saurios.
Milho torrado e re-
duzido a pó.

$ — Naquele lugar —
Ali.
Mitra do pontífice.

9 — Pequena ave — Pas-
sarinho.

VERTICAIS
— Galhardete.
— Nota musical.

Cobre de nata.
— Trabalho penoso —

Azafama.
Bicheira de animais.

— Grande calor do sol.
— Solão.
Simbolo do tantalio.

— Após — Depois de.
Parte do porto destl-
nada a embarque e
desembarque de pas-
sageiros.

— Pequeno rio da Fran-
ça.
Chalaça picante.

— Nome de um peixe.
Medida grega de
comprimento.

— Cortar ramo» de
plantas.
Postura.

— Matizar.

Niltou Ayret, Palavras Cruzadas
Problema n.° 773

234567 89m
RESULTADO DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS - 1) Pai _ Por; 2) Tutor-, 3) Ze
— Ela — Pi; 4) Ra — Ir; 5) Maratonas; 6) Do — Ag;
7 _ Xo — Asa — At; 8) Somar; 9) Sao — Eco.

VERTICAIS - 1) Pai - Xis; 2) Erado; 3) It -
Aro - So; 1) Ut - Ao; 5) Atletismo; 6) Do — Aa;
7) Pr — Ina — Re; 8) Pragaj 9) Rei — Tao.

CINE TEATRO frv?nçnnTnn
FUNCIONA DIA £ NOITE 23 HORAS SEM FWfARINOU STÒP)

isttraimus
ÜESM

DEVOLTA AO
PlANETldos
./VWCACOS'•'urntoatifma»'

--f|W*M!KIEWC«ÍTHI>., SffisMie
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$ Poltrona 4 *
¦^C apresenta

Ciclo do Cinema Brasileiro
com o filme:

*

*

É PROIBIDO
BEIJAR

c/ Tônia Carrero
Mário Sérgio
Ziembinski
Oteh Zeloni

HOJE,
sus 23ü3« taras

£ tv tupi canal 4 $
**************

*

*
*
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IliHon Viana Teatro

Ingressos com descontos

para professores
No momento, diversas com-

panhias estão montando pe-
ças exclusivamente para es-
tudantes. O curioso é que nao
se pensa nos professores. Em
contato com o professor Ru-
bens Bernardo, soubemos que
há multo a classe vem ten-
tando conseguir mela entrada
— tal como acontece com os
estudantes. Acho justa a rej-
vindicacáo. Caso os empresa-
rios a oficializem — pois multas
vezes, quando uma peça não
vai bem, os responsáveis pelo
nosso teatro chegam a cobrar
meia entrada das mais varia-
das entidades.— acredito que
teriam um público certo.
Aliás, já chegamos até a re-
ceber telefonemas de pessoas
ligadas a entidades governa-
mentais prometendo apoiar-
nos nesta campanha que nem
chego a chamar de campa-
nha, mas apenas um lembre-
te, uma ajuda a essa simpa-
tica classe para que consiga
meia entrada — como nos
disseram os responsáveis pela

. Associação, dos Professores do
Ensino do Estado Secundário
c Normal Oficial do Estado
dc São Paulo. Os empresários
interessados em entrar em
contato direto com os pro-
fessores poderão telefonar
para 35-4276 e falar com
Iclea.

" RATOEIRA'

Já está completo o elenco
de "A Ratoeira", dc Agatha
Christle. O último ator a in-
gressar no elenco íoi Fran-
cisco Cursio. Mas lá já es-
tão: Irene Ravache, Joanna
Fomm, Luiz Thadeu, Dina
Lisboa, Graça Mello, Rena-
to Master e Neri Vitor.

ADILSON WLADIMIR

Estreará no próximo dia
15 a peça "Sganerello', de
Milière, sob a direção de Ro-
berto Lage. No elenco estão:
Adilson Wladimir, Cecília
Maciel, Marcos Toledo, Ana
Mauri e Cláudio Luchesi. Co-
reografia de Clarice Abujam-
ra, música de Ronaldo Ciam-
broni e cenário e figurinos
de Luchesi. Sabemos que. até
há pouco. Adilson esteve li-
gado a uma companhia que
havia formado com a exce-
lente Lélia Abramo. Embora
continuem amigos, a compa-
nhia foi desfeita e Adilson
fundou uma nova, com Mar-
cos Toledo, chamada Teatro

Paulista de Arte. O espeta-
culo é dedicado aos estudan-
tes. Adilson está escolhendo
um texto para encenar à noi-
te em carreira normal. Pre-
tende futuramente ter seu
próprio teatro, na ma Tre-
ze de Maio.

DEBATE

No próximo sábado, nave-
rá um debate no auditório do
Colégio São Bento e o assun-
to será teatro. Quem nos dá
a notícia é Sinésio Gimenes,
aluno daquele tradicional es-
tabelecimento de ensino. Cia-
ro que o assunto será teatro
e a palestra-debate será rea-
lizada por José Luiz Scone.

"OS DOIS CAVALEIROS
DE VERONA"

Ainda náo foi completado
o elenco de "Os Dois Cava-

• -leiros - de -Verona". ...Entre ..os
convidados para participar,
estavam Débora Duarte e
Ney La Torraca. Mas os dois
atores náo puderam aceitar
o convite. Ainda su necessi-
ta de diversos extras para
interpretarem "gant:sters". e
pessoas que tenham defeitos
físicos.

NERI VITOR

Egídio Éccio, o diretor d«
"A Ratoeira", e os produto-
res, Morácy do Vai e Ciro
Bassini, fizeram questão de
escolher um elenco de pri-
meira. Neri Vitor está entre
os primeiros. Além de um
ser humano excepcional, é,
também, um ótimo ator.
Mesmo num espetáculo sem
comentário, como foi "Neu-
rose", o ator conseguiu so
salvar. Foi muito elogiado
em "O Assalto'. Seus traba-
lhos sempre foram bem acei-
tos, tanto pela critica como
pelo público. Quando fêz "A

Selvagem", no Canal 4, mos-
trou que é bom ator em to-
dos os setores da arte.

EXPLICAÇÃO
Ney La Torraca, um d'iatores envolvidos hi p0U(com a policia, explicou m

tudo foi acidental. Vinhárr
do restaurante "Um, Dois")

resolveram entrar na Igrela.
já que são católicos. Corr.o
estavam vestidos a matélri"hippie", foram prêíos, di|
as moças terem começado j
gritar, assustadas.
"HOLIDAY"

Graças o organização, qua.
lidades- artísticas e ser 0
único no gênero em todo j
mundo, o '•Holiday on Ice'1
sempre tem sucesso em t{.
das as partes do mundo, i
acabamos de receber tel*.
grama da alta direção dt"Holiday".

SUCESSO MUNDIAL

A sede do "Holiday on !«•
— conforme endereço tio re.
jhetente__ t two Pensjiva.
nia PÍa.New íorft, màs"óci.|
junto 6 ramificada e enquati'.
to um grupo percorre ti
pais. uma parte fica nos Q.
tados Unidos ou em outra
partes do mundo. Agora r.s
visitam os grandes campeai
da patinação. No próximo ü
7, quando da estreia, os "Dlí.
rios Associados" estarão pre-
sentes não somente para [»
tografar as crianças, que pa.
ças a um concurso estão p;t.
sentes no Ibirapuera Os ín-
gressos (35) foram oferecida
gratuitamente por Carla
Vasques e ítalo Crivell.

JUCÁ
Uma senhora nos escreu

para perguntar: "Sou leite
de sua coluna e nunca vejot
sr. falar do Jucá Chaves", fa.
Íamos muito antes da estes
— é sempre assim - mas::
momento achamos que êle;!
tem o público que consegui!
através de suas cadeiras caí.
vas na televisão e não neca.
sita de uma simples colei
de teatro. Aliás, o público ci-
le está tendo o espetácuia
que pediu.

EM COLABORAÇÃO COM OS "ASSOCIADOS' E
"HOLIDAY ON ICE" CANDIDATO-ME AO COhCUR-
SO, PARA RECEBER 35 INGRESSOS

NOME ..

CIDADE

VAMOS AO TEATRO

ÚLTIMOS DIAS
(Estréia no Rio dia 16)

Diàr. 21 h. Slib. 20 « 22,30 h. Dom. 18 e 21 horas.
(Est. CrSJ 10,00, aos domingos)
HOJE: LOTAÇÃO ESGOTADA

TEATRO CACILDA BECKER
Av. Brig. l.uii Antônio, 1)17 ¦ Tell.i 33-8527 ¦ 32-0263.

"Uma das comédia» mais diverti-
das a que tenho assistido" —
Sérgio Viottl (O Estado) — Dlver-
são b travessuras entr» oi sexos.

IA i w

HAiR

Nfi
JUCA DE OLIVEIRA
¦VA WILMA
LUIS GUSTAVO
llàr. 21 h; Sáb. 20 e 22.30 h
Dom. 18 e 21 horas.

Teatro Aliança Francesa
R. General Jardim, 182
Tels.: 34-7759 e 32-0263

3 OLTIM0S DIAS
Inezita Barroso

cm

VAMOS FALAR
DE BRASIL?

'•om Hilton Viana
PREÇOS POPULARES

Estudantes e crianças: 1/2 ENTRADA.
HOJE E AMANHA A8 21 HORAS

DOMINGO: SESSÃO ÚNICA AS 18 HORAS
TEATRO DE ARENA
Rua Teodoro Bayma, 94 — Tel.! 256-9463

Casa do Espectador: 32-0263.

HOLIDAY
C»rlo« Vwqiifi • Morrii Cbslten apresentam nova
produção 1971: TOTALMENTE RENOVADOI - A Arei
di Noé - A Alilult - Valia MasnUlcu - Oi
Z»len«u. cômicos «crobatu — Cenàrloa Eípetacula-
rei — Ouarda-Roup» da Milhou.

GINÁSIO DO IBIRArüERA
Venda da InsreiiHt Galeria Prestei Mala I Olniiíe
do Ibirapuera — SANTOS: Breda 8.A. - Pi:'Çi
Mauá, 39 - Tels.: 3-5S71 » 5-7030 — CAMPINAE
Banco do Oranda Elo Paulo - Rua Francisco 011-rírlo, I.m - Tel.: J-17M — 8. JOSÍ DOS CAMPOS:
Breda 8.A. - Rua XV di Novembro. 121 - Tre-fnni 1249.

_tSTRÍIA DIA 7. ÀS 20,30 HORAS

DE VOLTA A SÃO PAULO

TEATRO A0UAR1US (ex-Olimpiá)
Av. Rui Barbosa, 266 - (Bela Vista) -

Tels.: 33-5322 e 32-0263
PREÇOS: SETOR 1: 15.00 — SETOR 2: IO.H

PLATÉIA SUPERIOR: 5,00
Descontos para Estudantes

HORÁRIOS: 3.a a 6.a, às 21 h; Sáb. 20 W
(em ponto) t 22,30 horas; Domingo: 18 e .1-

VOLTA EM M\
marcos lázaro aaiaiwia

WÊÊ'$& $
F' ''ÀT' I

wm
GOLIAS
NON SENSEJUARtZ MACHADO

SCRIPT MARCOS CÉSAR •

DIREÇÃO: i
CARLOS MANGA »

1 SHOW:
MIÉLE E
BOSCOLI

TEATRO MARIA DELLA COSTA
n PAIM 7,- RESERVAS 256 9115 32-021»

carlos machado apresenta
COLEem

njnguem
segura o >
mocnToí"

0 PRIMEIRO MUSICAI N0 ESTILO
0H: CALCUTÁ, DO (0FFBR0DWAY)
UM ESPETÁCULO ERÓTICO C0MIC0 .
ESTRELADO POR MARTA ANDERS0N ECOL.

TEATRO DAS NAÇÕES
Av.S.João. 1737/47 fone:22080!2

De 3.a a «.a às 21 horas — Sábado,
22 hora» — Domingo, 18 e -•

Desconto especial p/ estudantes
SOMENTE 30 DIAS

Fm[. -mi

ftkLJfü

101

BRECHT está de volta
com (IEYDE YACOHiS, CW
MIRANDA e OSCAR FELIPE em

UM HOMEM
É UM HOMEM

Dir. Emílio Di Biasl
HOJE, AS 21 HORAS

TEATRO ANCHIETA
RUA DR. VILANOVA N£*JJ,

TELEFONES! 256-2322 e 32-0»»

«A»

'W
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CINEMA Renato Perri

A biografia
traumatizada

CRÍTICA

Sem a profundidade de Mulheres Apaixonadas (filme que contava com o gênio de D. H. Lawrence),
Delírio de Amor (Cine Gazetinha), do mesmo diretor Ken Russell, é uma visão alucinante

da vida de Tchaikovsky. E' uma tragédia musical. Ou a tragédia da arte e do artista. Em
outro nível, o filme também é reconstituirão histórica pura e simples. Logo, as suas

tendências vão, irresistivelmente, para o superespetáculo. Isto posto, o principal interesse
do filme reside no equilíbrio entre a superprodução

e o drama humano — sondado nos lugares

privados do coração e da consciência. Apesar dos
sobressaltos líricos, quase surrealistas — nos

devaneios e delírios, nos sonhos e pesadelos — o estilo
de Russell permanece impressionista. No entanto, o

impressionismo funciona aqui como motivo em
si. Nessa biografia — traumatizada — tudo

gravita (em todos os níveis) na figura sofrida e
desesperada de Tchaikovsky. Na terrível luta

consigo mesmo, tentando solucionar problemas de
timidez, de ascetismo artístico, de anomalias sexuais,

de Impotência perante as estruturas, o personagem
de Russell (dele mesmo) se presta mais a uma

alegoria sexual do que qualquer outra coisa. Porque,
afinal de contas, o esteticismo (o formalismo)

empregado não preenche o vazio. Ainda que seja
um filme esmerado, que se ouça obras-primas

musicais, que se veja ótimos intérpretes como
Glenda Jackson ou Richard Chamberlain,

Delírio de Amor cumpre uma certa ordem de
ulgarizaç^

o filme acaba "entregando" uma nova encomenda
para uma nova clientela. Aqui, neste nível, a

desconfiança por Russell. Contudo, o fiime pode
ser considerado bom. E' belíssimo. Tão belo que faz

a gente entender porque Godard detesta a crítica
e o cinema, negando-se, terminantemente, a

ilmar (comercialmente). A ver, se possível. — (R. P.) _ . ., ,, , n. , ,
Tchaikovsky, ou melhor, o ator Kicnara
Chamberlain num dos seus devaneios. ..

A sinfonia patética
Plotr Illch Tchaikovsky

nasceu em Votkinsk, Rússia,
em 7 de maio de 1840. Mor-
reu em S. Petersburgo, em 6
de novembro de 1893.

Se um compositor escreve
música melancólica, Isso não
quer ^ dizer necessariamente
que êle estivesse triste quan-
do escreveu (e vice-versa).
Pois a música nasce num re-
canto do compositor, afasta-
do dos acontecimentos cotl-
dianos. Toda a carreira de
Tchaikovsky foi marcada por
um agudo sofrimento moral e
desalento, e, nao obstante,
deixou-nos a Suite Quebra-
Nozes, encantadoramente
tranqüila, o bale da Bela
Adormecida, as valsas da
Quinta Sinfonia, e outras
músicas que nao reíletem o
clima predominante de tua
alma.

Felizmente para a posterl-
dade, esse homem mórbida-
mente tímido e infeliz foi du-
rante treze anos amparado
por uma das relações mais
estranhas dc amor platônico.
A dama foi Nadezhda Filsre-
tovna vou Meck, uma viúva
dez anos mais velha do c.ue
êle e extremamente rica, ape-
sar dos seus onze filhos. Ela
se apaixonou pela música de
Tchaikovsky e"p&aiu-lhé uma
fotografia, parque, escreveu,"quero sondar o seu rosto
para descobrir os sentimentos
e a inspiração que o faz es-
crever música que nos ar;e-
bata para um mundo de es-
perança e desejo insaciável".

Durante d:7e anos. rhacla-
me von Meck deu-lhe uma

pensão anual de 8 mil mblos,
que lhe permitiu dedicar-se a
compor o que quisesse. As
cartas intimas trocadas pelos
dois devemos a maioria do
que sabemos sobre a vida In-
terlor de Tchaikovsky. Mas,
por incrível que pareça, eles
nunca se encontraram. Nun-
ca conversaram, a não ser
por correspondência. Uma
vez por ano viam-se num sa-
lão de concertos, mas ne-
nhum dos dois fazia qualquer
gosto de aproximação. En-
quanto ela estava fora, Tchai-
kovsky visitava a casa dela
em Moscou, olhava o seu
quarto de dormir, tocava em
seus pianos, depois escrevia-
lhe a respeito. Era assim
que eles C;ueriam que fôs-
se.

Madame von Meck colocou
um fim súbito a essa estra-
nha amizade cortando-lh» a
pensão, com a desculps de
que estava o. beira da ruína.
Embora Tchaikovsky não
mais precisasse tanto do di-
nheiro, ficou profunda e
permanentemente ferido em
seu orgulho.

Casado aos 36 anos e sepa-
rado da esposa, Nina Miluko-
va, um mês após o casamen-
to. Tchaikovsky...realizou, y.ia-..' 
gens triunfais a Hamburgo,
Praga, Lelpzlg, Paris, Londres
o Roma. Nos Estados Uni-
dos, dirigiu seis concertos
com extraordinário êxito.

Tchaikovsky quase nunca
ficava satisfeito com o que
compunha. Mas uma noite,
cm 11392, quando viajava para
Paris, ouviu na mente os

acordes de uma música que o
fizeram chorar. Eram tão ir-
resistíveis que em quatro dias
êle tinha escrito o primeiro
movimento de uma sinfonia e
o restante, disse êle, estava
claramente esboçado em seu
espirito. Foi a sua sexta i
última — a Patética.

'•Nunca na minha vida c.
Unha ficado lão satisfeito ço-
111 igo mesmo", escreveu éle,
"nun táo orgulhoso, felizmen-
te consciente clj que fizera de
fato alguma coisa boa". Con-
tudo, a agitada Patética, pro-
fundameJite emocional, ex-
pressa muitos tons de angus-
tia, mágoa e fome espiritual,
Ainda que Tchaikovsky qui-
sesse que a Patética fosse ou-
vida por todo o mundo, só
êle queria compreendê-la. "E'

um enigma que as pessoas
tentam decifrar". Seu ir-
mão, Modesto, cjue deu o no-
me à sinfonia, julgou ter adi-
vinhado em parte o seu me-
lancólico segredo: Tchaikovs-
ky confiou à sua sinfonia, co-
mo a um amigo compassivo,
tudo o que o perturbava e
torturava havia tantos anos.

Em sua primeira execução
na Rússia, em 1898. ¦». Palé-

...tifia...tgye_.uma.recepç&o...f.r'ja.
Üma semana depois Tchai-
kovsky morria de cólera.
Quando a sinfonia foi tocada
de novo uma semana depois,
após o enterro, os aplausos
do público mostraram quanto
estava profundamente como-
vido... como todos aqueles
que depois disso tém ouvido
o enigma da Patética.

Tchaikovsky,
êle mesmo.
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A NOITE DOS DESESPERADOS
Em 1932, durante a depressão

americana, promove-se uma maratona
de danças. Os concorrentes refletem a
miséria e a marginalidade. Por exten-
são, o filme denuncia o sistema. Mas
o motivo recupera o sistema. Com
Jane Fonda e Gig Young. No Paulis-
tano. — Opiniê" "iJGULAR — (R.P.).

VERGONHA
Um filme de Ingmar Bergmann,

considerado como o seu mais objeti-
vo (antes dc "A Paixão de Ana").
Fala de um casal de músicos (Liv
Ullmann e Max Von Sydow) que vi-
ve, numa ilha. as últimas consequên-
cias da guerra do extermínio. Em
reprise, no Bijou. Opinião: ÓTIMO.

(L.C.)

NENÊ BANDALHO
Filme paulista com direção do

novato Emilio Fontana. Retrata a vida
de um bandido perseguido pela Lei.
O seu lema é matar e morrer (mas
dar 3 mil tiros antes de morrer). Com
Rodrigo Santiago e Leda Vilella. A
direção sabe valer-se dos extras. No
Marabá. — Opinião: REGULAR —
(L.C).

ERA UMA VEZ... NO OESTE
Mais um "western" tentando cies-

mistificar o gênero. Entretanto, isso
não se concretiza, pois, buscando e
rebuscando, acaba mistifleando ainda
mais. A direção de Sérgio Leone é um
bom exemplo de aerobacia cinemato-
gráfica. No Rio Branco e Magestic.
— Opinião: REGULAR — (R.P.).

DH VÊ m FILMES

í.sln mnvlmciitndíssimo filme de aventuras,
'•Oi Canhões dc Navarone'', é a reprise desta semana do

Moon-Auto Chie. Grojrory Pecli, David Niven
c Anthony Qiiinn são os protagonistas.

A direção de J. Lee Thompson. Colorido.

A PAIXÀO DE ANA
De "O Silêncio" ú "Persona", de

"A Hora do Lobo" à "Vergonha", Ing-
mar Bqrgman progride. Cada filmo
sou vai mais longe na perfeição e no
desespero (lúcido). Seus personagens
não sáo mais de exceção. Liv Ullmann
é Ana. No Belas Artes (Portinari). —
Opinião: ÓTIMO — (R.P.).

O MUNDO DOS
AVENTUREIROS

Tros horas de duração, falando de
revolução, de moda c de amor, mas
não dizendo absolutamente nada. Tem
no elenco Candice Bergen, Charles
Aznavour, com musicas do osso Jo-
bim. O filme é '-grosso" tanto quanto
o livro de Robbins. No Ipiranga e As-
tor. — Opinião: MAU — (L.C).

CINELANDIA
"A" — Rua Santa Efigénia, 72 — Fone: 32-6932 —

"O planeta do» macucos" — "De volta ao plant-
ta dos macacos" — das 7 da manha às 6 da ma-
drugada.

MU HtANCE — Cine no Ar - "Boeing 707" -
Sito Paulo, Rio, Paris: "La Horse" — Paris, Rio,
São Paulo: "Me Natalle".

SLAMO - Rua S. Joaquim, 129 — Fone: 278-6844
"Sangue quentt mi tarde fria" — "O ladrio

conquistador" — 18 anos — 16, 19,30 horas.
iIÉRICA - Rua Joaquim Gustavo, 40 — Fone:
37-7252 - "Aeroporto" — 10 anos — 12, 14,30,
17, 19,30 e 22 horas.

ART PALÁCIO - Av. São Joio, 419 - Fone: 34-1426
SALA SAO PAULO — "Como ganhar na lo-

teria sem perder a esportiva" — 19 ano» — 12,
14, 16, 18, 20 e 22 horas.

— SALA SAO JOÃO - "Johnny Yuma" — 18
anos - As 10, 12, 14, 16, 20 • 22 horas.

ARCADE9 - Av. Ipiranga 808 — "O bolão" — 14
anos — desde 10 horas.

ARIZONA - Av. Rio Branco, 49 — Fone: 220-4422
"Pistoleiro de Ave Maria" — "As desforra»"

18 anos — desde 9 horas.
AUGUSTOS - Ab. Rio Branco, 300 - Fones 221-0225

"Mulheres apaixonadas" — 18 a. — As 12,
14.J0, 17. 10.30 e 22 horas.

ÁUREA - Rua Aurora, 522 — Fone: 36-0535 —
"Erotismo" - "Diabòllcamente tua" — 21 anni

desde 10 horas.
BARÃO - R. Barão de Itapetininga, 255 — Font:

329-4339 — "Uma mulher para lábado" — IS a.
As 12, 14, 16, 18, 20 e 22 horos.

BIJOU - Praça Roosevelt, 172 — "Vergonha" —
As 14, 16, 18, 2o e 22 horas.

BOULEVARD - Rua Antônio de Godói, 83 - Fone:
239-3418 - "Minha paixão e matar" — "O filho
de El Cid" — 18 anos — desde 9 horas.

BRETAGNE - Avenida Rio Branco, 125 - "Tentação
nua" - 18 anos — desde 12 horas.

BRUNI - Rua Dom José de Barroí, SM - Fone:
35-6733 - "O bolão" - 14 anoi - 10, 12, 14. 16.
18, 20 e 22 horas.

CAN-CAN - R. Conselheiro Neblas, 197 - Fone:
34-3307 — "Paraíso nú" - "Sexo frágil" —

21 anos — desde 9 horas.
CAIKO - Rua Formosa, 401 - Fone: 35-0530 —"7 pistolas para McGregor" — "Uma mulher •

dois homens" — 18 anos — desde 9 horas.
COPAM - Av. Ipiranga, 220 - Fone: 36-6329 —

"Fugindo do Inferno" — 14 a. - às 12,50, 15,40,
18,50 e 22 horas.

COMODORO CINERAMA - Av. São JoSo, 1471 —
Fone: 220-1663 — "A filha de Ryan" — 18 a. —
As 14,30, 18 e 21,30 horas.

CAVERNA - Praça Júlio Mesquita, 78 - "Rifa-»
uma mulher" — "Vidas vazias" — 18 anoi —.
desde 9,30 horas.

CORAI, _ Rua 7 de Abril, 381 — Font: 33-1466 —"Os mercenários morrem ao amanhecer" — 14 a.desde 12 horas.
ESPLANADA - Praça Júlio Meíqulta. no 83 -

Fone: 37-2524 - "Maldito dia de fogo" - "Oi
transvlados de Sunset Strlp" — 18 anoi — dei-
de 9 horas

IPIRANGA - Av Ipiranga 788 — Fone: 34-7020 -"O munde dos aventureiros" — 18 a. — 11,
14,30, 18 e 21,30 horas

JÓIA Praça Cifln- Gomes. 82 - Fone: 37-6487"Snmurai Impiedoso" — 18 anoi — 12,30, 14,05,
15.40, 17,15, 18.50. 20,25 e 22 horas.

LOS ANGELES - Rua Aurora, 501-B - "A flor
nua" - "Gamai, o delírio do sexo" — 18 a. —
As 10 horas.

MARCO POLO — Av. Ipiranga, 857 - "Subterfu-

gio" — "Reze a Deus e tava aua sepultura" —
18 a. — desde 10 horas.

MARROCOS — Rua Cons Crlsplnl.ino. n.o 352 -
Fone: 37-4171 — "Shalnko" — Ma. — às 13,40,

14,45, 17,50, 20 e 22 horas.
MARABÁ - Av. Ipiranga, 757 - Fone: 239-3817 -

"Nené bandalho" — 18 anos — desde 10 horai.
METRÓPOLE - Av. São Luiz — Fone: 239-2848 —

"A paixão de Ana" — 18 anos — 13,30, 15,40,
17,50, 20, • 22 horas.

METRO — Av. São João, 781 — Fone: 34-7188 —
"Guerra dos contrabandistas" — 18 n. — às 12,
14, 16, 18, 20 e 22 horas. ,

MOULIN ROUGE - Rua Conselheiro Néblaa, 211
Fone: 34-3307 — "Intimidade» conjugals" —

Escândalos na noite" — 21 a. — desde 9 horai.
MINI-PIGALE - Laruo do Arouche, 420, s/loja

"O bolão" — 14 anos — 15 17, 19 e 21 horas.
NOVO COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Néblaa

"O moço de Filadélfia" — "No rastro dos Ban-
doleiros" — "A filha diabólica de Fu Manchu"

14 anos — desde 8,30 horas.
Nll'PON - Rua Santa Luzia, 80 - 239-36S2 -

"As ondas não voltam" — 14 anos — 12,50, 14,40,
16,30, 18,20, 20,10 e 22 horns.

NITERÓI - Av. Liberdade, 631 - Fone: 278-7986 —
"Os 7 foragidos" — "Golpe certeiro" — "Sangue
em Santa Maria" — 18 a. — desde 12 horas.

NORMANDIE — Av. Rio Branco, 133 — "A vênua
desnuda" — 18 anos — desde 12 horas.

OÁSIS - Praça Júlio Mesquita, 123 - Font: 33-4463
"99 mulheres" — "Adeus Gringo" — 18 anos
das 10 às 2 da madrugada.

OLIDO - Av. Sáo JrSo, 473 — Fone: S4-5202 —
"Os rebeldes" — 14 a. — desde 14 horas.

OURO — Largo do Paiasandu, 138 — Fone: 37-0695
"O especialista" — 18 a. — àl 14, 16, 18, 20

t 22 horas.
PAISSANDU - Largo do Palssandu, 60 — Fone:

239-1570 — "E Deus disse a Caíra" — 14 anoi —
12, 14, 16, 18. 20 e 22 horas.

PIGALE — Largo do Arouche, 426 — "Confissoei
Intimai de 3 jovens esposas" — 18 anoi — desde
13,30 horas

PREMIER - Av. Rio Branco, 61 — Font: 239-S380
"Desculpe, você conhece o sexo?" — lfc anos

14, 16, 18 20 e 22 horas.
PEDRO D - Rua doi Tlmbiros, 144 - Fone: 221-0014

"3 pistolas com sede de sangue" — "Chegou
o tempo de matar" — 18 anos — desde 0 horas.

RANCHO - R Gal Couto de Magalhães, llll -
"Enseada dos desejos" — "O riacho d» ungue"

18 anos — desde 9,30 horas.
REPÚBLICA - Praça da República. S65 - Fone:

36-850» - "Tora, tora. tora" - 14 anoi — 13,30,
16,20, 19,10, 20 e 22 horas.

REGINA - Av. São Jofio, 1.140 - Fone: 220-2737
"Ascensão e queda de um paquera" — 16 a.

às 12, 14, 16, 18, 20 e 22 horas.
RIO BRANCO - Av. R Branco, 300 - Fone: 221-4867

"Era uma vez no Oeste" — 18 a. — às 13.30
16.15. 19 e 21,45 horas.

SACI — Av. São Jofio, 285 — Fone: 34-6330 —"Vou, vejo e disparo" — "Sangue em Santa
Maria" — 10 a — desde 8 horas.

SCALA — Rua Aurora. 720 — "A morenlnha" —
livre - 14.15. 16,10, 18, 20 e 22 horas.

TEXAS — Rua Roberto Slmonsen, 83 — "Agente
psicodéllco' — "4 tiros sem perdfio" — T.0 anos —
das 9 às 2 da madrugada.

WINDSOR - Av. Ipiranga, 974 - Fone: 37-770J —"O bolfio" — 14 anoi _ desde 13,30 horas.

1AIRROS
grego" —

Ê - R. Garlbaldl,292 - Fone: 51-4090 —"Zorba.
20.15 h.

LADIM _ Avenida CelsoGarcia, 3.749 - Fone:293-2033 - "Black Ta-
tema" - "Godzila con-•ra a Ilha sagrada" —

18 •• - ás 18,30 horas.
LVOItADA - R,,, co-:«. 1013 _ "Girassóis

Rússia" — H a.11.30 • 21,30 h.

r«AZONAS - Pça. Padre
pamlj», 67 - Fone:«3-7731 _ "Massacre nogrando Cnnyon" — 14 a.- "Akrlrn, mercador da
!"JjW»»!'¦ - As 14.30. 18' '1,30 horas.
«ourai _ su,,,
«5 «;. 20í5 - Fone:
Morável espiã" -Bancando a ama-séca"WI - desde 13,30 h.

S"8F,â -A» *•»«¦•
Ami,,» 

" 'A batalh» "•

ASTOR - Av. Paulista,
2073 fone: 187-4517 -
"O mundo dos tventu-
relroí" — 18 •. —
14,30, 11 • 11,30 h.

ASTRO - A*. Cupeet,
1.925 — "6 mandamen-
tos para um pistoleiro""Betão Ronca Ferro"

livre - As 18,30 h.
BELAS ARTES - Av

Paulista, esquina Conso-
lação - fone: 282-0881
SALA PORTINARI -
"A Paixão de Ana" 18 a.

às 14,15, 16.10. 18. 20,
22 e 24 h SALA VIL-
LA LOBOS - "Como
ganhar na loteria wm
perder a tsportlva" —
18 a. - 14, 16, 18. M •
22 h.

BKISTOL - At. Paullt.
ta. 2064 - (ont 188-1830

"Sonho dt rtl»" -
18 a - is 13,30, 18.40,
17,50. 20 t 22,10 hora*.

BI4RMT2 - A* Brtf
I |ii» Antonln 42!
"Os mercenário» mor-
rem ao amanhecer" —
14 a. - desde 14 h.

BRASILANDIA - Rua
Parapuã. 1759 - "5 pa-
ra o Inferno" — "4 ti-
ros sem perdfio" — 14 a.

ài 19 hora».

BRUNI IANTO AMARO
Av 8anto Amaro, 764
"O bolão" - 14 a.
desdt 13,30 h.

BrilM RUA.- Av .«,
io Garcia, 609 — "O bo-
l&o" — 14 a. — desde
13,30 h

«RUM VILA NOVA -
Av ia, 'o "Mtiaro. 194 -

"O bolão" - 14 a.
desde 13,30 horas.

CABOCLO - R. Joaquim
Marra, 1592 — Fone:
295-1043 — "Qulntana"

"Sedenta» de amor"
14 a. — àl 19.30 h.

CANDELÁRIA - Avenida
Guilherme Cotching —
"Como roubar milhões..."

"Canções e confu-
«6»»" — llvrt — àl 13,50
• 19,30 horai.

CAPRl - » Domingo» dt
Morais — "Oi mersená-
rio» morrem ao ama-
nhecer" — 14 a. — des-
dt 14 b.

:ARRAO - Avenida con-
Klhelro Carrío. 1741 —
Fone: 295-3303 —
"Rlngo cavaleiro sollta-
rio" - "Inferno nos ma-
re» do »ul" — 14 a. —
à» 19 hora».

CENTER — Rua Iguatemi,
1.181 • Fonei 282-5642

"Caminhando sob •
chuva da primava,a" —
10 a. — desde 14 h.

CENTER. LAPA - Rui
Oualcurus, 1.463 . Fo-
nei 260-4285 — "O trans-
plante" — 18 a. - des-
dc 13,10 horns.

CINKMAR - Av. Adolfo
Pinheiro, 104 — Fone:
269-1318 - "Matarei
um por um na hora
certa" — "As aventu-
ras Imprevisíveis" —
10 a. — desdt 14,30 h.

CLÍMAX - Rua Espirito
Santo, 330 - fones
278-0674 — "Como ga-
nhar na loteria aem per-
der a esportiva" — 18 a.
desdt 18 h.

COLISEU - Av. Lute Sta-
matli, l 867 - "A bata-
lha do deserto" - 18 •

20 t 12 horas.

CONTINENTAL - Av.
Imirim, 1293 - "Gi-
rassóis da Rússia —
"ôrtlo por ódio" — 14
a. - 19,30 h.

COSMOS 7* - Rua Au-
gusta, 962 — "O preço do
amor" — 15,30, 18,50,
20.40 • 12,30 horaa.

CRUZEIRO — Rua Do-
mlngos de Morais, 486

"Vamos fazer a guer-
ra" — "Os brancos não
morrem" — 14 a. —
desde 14 horas.

DEL KEY - Av. f>. Ama-
ro, 520 — Fone: 80-5929

"Os rebeldes" — 14
anos — desde 14 horas.

DOM JOSfí — R. Anto-
nieta, 32 — "Copa ,0"

"Neutron, o masca-
rado" — às 19,30 h.

ESMERALDA - Avenida
Gen Olimplo dn Silveira

fone: 51-7414 —
"Desculpe, você conhece
o sexo" — 18 a. — des-
de 18 horas.

ESTORIL — Av. dos Au-
tonomlstas, 8.541 —
"Chlsum" — "Toureiro
sem sorte" — 14 a. — às
19,30 horas.

ESTRELA — Av. Bosque
da Saúde, 184 — Fone:
275-7225 — "E Deus dis-
se a Caim" — "Massa-
cre de Trola" — 14 a.

às 18,20 horas.
FESTIVAL - Rua Dep.

Lacerda Franco, 60 —
Fone: 80-8786 — "Des-
culpe, você conheci» o
sexo" — 18 a. — desde
18 horas.

riAMETTA — Rua Fradl-
que Coutinho, 391 —
"Os mercenários mor-
rem ao amanhecer" —
14 a. — desde 14 h.

FONTANA — Av. Celso
Garcia, 243 — "Kraka-
toa, o Inferno de Java"

10 a. — desde 14 h.
GARDEL-PALACE - Av.

Guapira, 146 — Fone:
198-2198 - "Errado pra
cachorro" — "Dilema
de um bandido" — livre

às 19,30 hora».
GAZETA — Avenida Pau-

lista, 800 Fone: 287-4403"Uma mulher para sà-
bado" — 18 a. - às 14,
16, 18, 20 a 22 h.

GAZETAO - Av. Paulista,
900 — Fone: 287-4405 —
"Ascensão e queda dt
um paquera" — 16 a. —
às 14, 10, 18, 20 e 22 h.

GAZETINÜA - Av. Pau-
lista. 900. Fone; 287-4405"Delírio do Amor" —
18 a. - 14.30, 17. 19.30
e 22 horas.

GOIÁS — Rua Butantà,
100 - Fone: 286-0583 -
"Matarei um por um..."

"As aventuras lm-
previsíveis" — 10 a. —
desde 14 horas.

GRAUNA — Av. Santo
Amaro, 1753 — Fone:
267-1279 — "O último
verão" — 18 a. — às 20
t 22 horas.

GUANABARA - Avenida
Guilherme Cotching, 1933"Cinturão da Castida-
de" — "A morte de um
pistoleiro" — .'.14 á. -
desde 18.30 horas.

GUARUJÁ - Av Santo
Amam, 1753 - Fone:
267-1279 — "Como ga-
nhar na loteria sem per-
der a esportiva" — 18
a. — 20 e 22 h.

HAITI - Rua Cantndé 630
Fone: 227-2475 -

"5 para o Inferno" —
'"Dólares malditos" — 14

a. - 18,30 h,
HAWAÍ - Rua Turlatsu,

734 - Pont! 62-0404 -
"O transplante" — 18 a.

desde 14 horas.
HOLLYWOOD - Rua Vol.

da Pátria, 2191 - Fone:
298-358$ - "Massacre
no grande Canyon" —
"Aqueles fantásticos t
loucos voadores" - 14 a.

desde 14,10 horas.
IGUATEMI - Rua Iguate-

mi ÍTI • Fone 2R2-5K2
"Vamos faier a guer-

ra" - 14 a — desde
1330 h

IMPERADOR - Rua Bri-

frdelro 
Jordão, 598 —

one: 273-3218 - "Mu-
lheres apaixonadas" —
18 a. — às 19 t 21,30 h

IPANEMA - Av, Jurucí,
678 — "O transplante"

18 a, — ài 19 t 21,20
horas.

ITAMARAT1 - Rua Ba-
rão *3c Tatul, 304 -
fone: 52-0216 — "Como
ganhar na loteria sem
perder a esportiva" —
18 a. — desde 18 h.

ITAPURA - Av. Pretelto
Passos, 53 - fone: 36-4760

"Amor em 4 tempos"
livre — 18, 20 e 22 h.

JACIMAR — Rua N. S. da
Lapa, 280 — Fone:
220-1127 — "Mulharcs
apaixonadas" — 18 a. -
desde 14 horas.

JADE — Avenida Cabuçu,
43 — Fone: 49-0593 —
"Sangue em Sanla Ma-
ria" — "O mordomo
trapaceiro" — 14 a. —
às 19,30 horas.

JAMOR - Rua Domingos
de Morais. 2833 Fone:

70-9891 — "Confissões
intimas de 3 Jovens es-
posas" — 18 a. — 19,30
e 21,30 h.

JAP1 - Rua Emílio Ma-
rengo, 82 — "O ouro ae
Mokena" — livre - as
19,30 horas.

JARDIM - Rua Fradtqut
Coutinho, 277 - "O bo-
lão" — 14 a. — desde
13,30 h.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro, 440 — Fone:
295-2777 — "Chlsum" —
"Espionagem Interna-
cional" — 14 a. — des-
de 14 horas.

LAPENNA — Sio Miguel
Paulltta — Campos Sa-

les, 2 e 4 — "Johnny
Yuma" — "As mulhe-
res" — 18 a, — às 19,30
horas.

LUM1ERX — R. Joaquim
Florlnno, 330 — Fone:
202-8323 — "Nenè ban-
dalho" — 18 a. — des-
de 18 h.

MAJESTIC - R. Augusta,
1475 - Fone: 287-6390 —

"Era uma vez o Oeste"
18 a. - às 14.30, 17,

19,30 t 12 horas.
MARACANÃ - Rua Sal-

vador Simões, 436 —
Fone: 273-3829 - "L1U,
adorável espia" — "Tar-
zan e o menino das scl-
vas" — livre — às 17,43
horas.

MARACHA - R. Augusta,
778 — Fone: 256-4057 —
"O transplante" •• 18 a.
— desde 13,60 horas.

MÔNACO - Rua Marque»
Abrantes, 365 — Fone:
92-3724 - "Chic-Chlc-
Bang-Bang" — "Arqul-
tetura EUA" - livre —
às 19,30 horas.

MOON AUTO CINE -
Av. Interlagos, 1570 —
Fone: 275-2037 — "Os
canhões de Navarona"

14 anos.
MORUMBI - Av. Morum-

bl, 8704 - Fone: 271-1239
"Os abutres tám fo-

me" — 18 a. — às
17,40,. 19.5Q e 22 h.

NACIONAL - Rua J'élla,
1517 - Fone: 62-7299 -
"Como ganhar na lote-
ria sem perder a espor-
tlva" — "Fúria assassi-
na" — 18 a. — 18.30
horas.

ORIENTAL - Av Eullna.
66 - "Copa 70" - "»
dólares para Rlngo" —
19,30 h.

ORLY - R. Augusta. 2078
Font 282-0213 -

"Alexandre o felizardo"
livre — desde 14 h.

OURO VERDE - Rua da
Mooca. 2319 — fone:
292-4393 - "Maeunal-
ma" - 18 a, — desdt
15 h.

PALADIM - Av. Fran-
cisco Morato, 3390 —
"5 para o inferno" —"Agente psicodéllco" -

14 a. - ás 11,43 li.
PALMELA - R. Pam-

plona, 1418 — fontt
287-1061 - "Ascensão t
queda dt um paquera"16 a. - desdt 14 h.

PAIIK — Rua Augusta,
2822 - Fone: 80-8079 —
"Ascensão e queda d»
um paquera" — 16 a. —
desde 14 horas.

PATI1IARCA — Rua Ora-
tório, 880 — Fone:
03-4043 — "Brasil bom
de bola" — "Os grandes
lideres da Biblia" —
10 a. - às 18,30 h.

PAULISTA - Run Augus-
ta, 2767 — 282-8026 —
"Desculpe, você co-
nhece o sexo" — 18 a.

dosde 14 horas.
PAULISTANO - AV. Brl-

gadeiro Luiz Antônio
2.344 - Fone: 228-3709

"Noite dos desespe-
rados" — 18 a. — 13.30,
15,40, 17,50, 20 t 22,10
15,40, 17,50, 20 e 22,10 h.

PENHA PRÍNCIPE - Av.
Penha de França, 345 —
295-4470 — "Cinco pis-
tolas com sedo de san-
gue" — "Jungala" —
14 horas.

PENIIARAMA - Praçp 8
de Setembro, \15 — fo-
nc: 295-3489 — "Vou,
mato o volto" — "A
mAqulnn do fazer btkl-
nl" — 14 horas.

PIRATININGA — Avenl-
da Rangel Pestana, 1554

Fone: 292-1226 —
"Como ganhar na lote-
ria sem perder a espor-
tiva" — "Patrulha da
esperança" — 18 a. —
desde 14 horas.

PLAZA — Praça 13 da
Maio, 400 — "O bol&o"

14 a. — desde 14 ho-
ras.

PRATA — Av. Jullo Buo-
no, 1842 - "Rezo a Deus
t odeio o meu próximo"

"Resgate da uma vi-
da" — 10 a. — às 19,30
horai.

BIALTO — Rua João Teo-
doro, 1075 — Fone:
227-0886 — "Brasil, bom
de bola" — "O belo,
o bruto, o cretino" — 10
anos — às 18.30 h.

RIO — Avenida Paulista,
2073 — "O bolão" - 14
a. — desde 13,30 horns.

R1VIERA - AV. Uns dt
Vasconcelos, 1108 — fo-
ne: 278-9586 — "E Deus
disse a Calm" — 14 a.

desde 18 horas.
ROMA — Rua Mendes Jr.,

711 - Fone:-9?-4490 -
"Vcr-te-ol no Inferno'

18 a. - 18,40 e 21
horas.

ROXI — Av. Celso Garcia,
49 — Fone: 93-1289 —
"Vamos fazer a guerra"

"O planeta dos ma-
cacos" — 14 a. — As 14
horas.

SARARA — Rua Domingos
de Morais, 1999 - fone:
70-1775 — "Como ga-
nhar na loteria sem per-
der a esportiva" — 18
a. — 19.30 t 21,30 ho-
ras.

S. BERNARDO - rtua Ma-
rechal Deodoro. 1229 -
"Grito da carne" —
"Har.iklri" — 18 anos —
desde 14 horas.

S. GERALDO - Tmv N
S. da Penha, '4 - 'A

i cidade 1os tnr,- d> lei"
— "A ferro e fneo" -

desde 14 hnras
8. JOÃO — Rua Dona Ma-

tilde, 171 — "Johnny
Yuma" — 18 a. — às
19,30 horas.

8AO JORGE - Av Celso
Garcia, 5332 — font:
205-0747 — "Deixa es-
tar" — "Krakatoa" —
desdt 14 horas.

IAO MIGUEL - Rua Ar-
lindo Colaço, 27 —
"O cangaceiro" — "Ope-
ração paraíso" — 14 a.

19.30 horas.
S. SEBASTIÃO - Rua Ma-

ria Carlota, .870 —
"Brasil bom de bola"

"Em território Ini-
mlgo" — livre - às 18,30
horas.

S. VICENTE - Ah. Cel.
Francisco Inicio, 895 —
fone: 273-4225 - "Sar-
tana nao perdoa" —
"Cruel sentença de um
assassinato" — 14 t. —
is 19,30 horas.

•AN REMO — R Dmnln-
gos de Moriis, 770
Fone: 71-0964 — "O
transplante" — 18 a. —
desde 13,40 horas.

SANTA ISABEL - Rua
Farauna, 50 — "Rlngo,
cavaleiro solitário" —
"Contra a Uha sagrada"

14 a. — 19 horas.
SATURNO — Av. Itagua-

çu, 789 — "Johnny Vu-
ma" — 18 a. — as U,30
horas.

SOBERANO - Rua Ver-
gueiro, 6.487 — Fone:
63-0578 — "Stilleto" —
"O céu a mão armada"

16 a. — 18 horas.
SNOB'S AUTO CINE -

Av. Santo Amaro, 5.462
"Guerra dos contra-

bandistas" — 18 a. - às
20 o 22 horas.

SOL - Av. General Ata-
liba Leonel — Fona:
298-1053 — "Lili, minha
adorável espã" — "Dois
contra o Oeste" — .1-
vre — às 19,30 h.

TATUAPÉ - Av. Celso
Garcia — Fone: 295-1274
"5 para o Inferno" — "A
volta dos molcanos" —
14 a. — 16,30 horas.

TROPICAL — Rua Roma,
731 — Fone: 260-2','il —
"Vamos ínzer a guerra"

14 a, — àl 19,20 t
21,30 horas.

UNIVERSO - A». Celso
Garcia, 378 — Fone:
202-5578 — "E Deus dis-
ae a Calm" — "Massa-
cre de Trola" — 14 a
desde 13,50 horas.

VALPARAISO - Av. Tu-
curuvi, 208 — Fone:
298-6349 — "Pra quem
fica tebau" — 18 a. —
às 19 e 21,15 horas.

VERA - Rua Água Fria,
783 - "Girassóis da Eus-
sta" — "5 milhões de
erros" — 14 a. — 19,30
horas.

VILA RICA - Av Santo
Amaro, 617 — "Descul-
pe, você conhece o se-
xo" — 18 a. — desde
18 horas.

VITÓRIA Av. Álvaro
Ramos, 2.250 — "Vou
vejo e disparo" — "As-
terlx, o gaulés" — II-
vre — às 19 e 21 li

YARA — Av. dos Atitono-
mistas, 465 — Fone:
48-7718 — "Os paque-
ras" — "Vampiro ne-
gro" — às 19,30 h.

YTÈ - R. Maria Amílla
Lopes de Azevedo, 1,038
"Girassóis da Russln" —
"O bncana do volante"
— 14 a. — 19,30 hora».

INTERIOR
Guarulhos

S. FRANCISCO - Rua
Tcreza Cristina, 51 -
Fone: 49-0822 - "Johnny
Yuma" — 18 anos.

Santos
BRASÍLIA - Av. Pedro

Lcssa, 478 — "Tora, to-
ra, tora", — 14 ano» —
20,30 horas.

CARLOS GOMES - Ru»
Lucas Fortunato, 89 —
"O transplante" — 18 a.
— As 20 22 horas.

CAIÇARA - Av Cons»-
Ihelro Franco, 560 —

"O expresso de Von
Ryan" — 14 a. — às
14,30. 20 e 22 horas.

COLISEU - Rua Amador
Bueno, 2.337 — "Quin-
tana" — 16 a. — As 15,
20 e 22 horas.

GONZAGA - Av Ana
Costa, 469 — "África
eterna" — às 14,30, 20 t
22 horas.

A FILHA DE RYAN
Um professor viuvo casa com a

filha do comerciante Ryan, durante o
período em que os nacionalistas irlan-
deses preparavam-se mara lutar contra
os ingleses. Com Robert Mltchum,
Sarah Milles, sob a direção de David
Lean ("Dr. Jivago" e Lawrence da
Arábia"). No Comodoro.

MULHERES APAIXONADAS
Não é apenas a visão poética e

moral de uma época, mas a ciência do
sentimento mais nobre do ser huma-
no: a necessidade de comunicação.
Não & a tragédia do amor, mas da es-
perança de amor. Com a fascinante
Glenda Jackson, mais Ollver Reed. No
Augustus. — Opinião: ÓTIMO — (R.
P.).

GLORIA — Av. Vicente
de Carvalho, 19 —
"Algumas garotas fa-
zem" — 14 a. — As 20
e 22 horas.

GUARANI - Praça dos
Andradas, 100 — "Es-
cândalos em Chnmps
Elysses" — "A mulher o
o amor" — 21 a. — (les-
de 12 horas.

INDAIA — Av. Ana Cos-
ta, 429 — "Tempo para
amar, tempo para cs-
quecer" — 18 a. — As
14,30, 20 e 22 horns.

INDEPENDÊNCIA — Av.
Ana Costa, 525 — Fone:
4-1962 — "Um Instante,
adeus" — 16 a. — des-
de 14 horas.

IPORANGA — Av. Ana
Costa, 469 — "Ver-te-el
no inferno" — 18 a, —
As 14.30, 19,45 e 22 h.

ITAJUBA — Av. Presi-
dente Wilson, 1.955 —
"Betão, Ronca Ferro" —
livre - às 20 e 22 li.

OURO VERDE - R. Car-
valho de Mendonça, 395
— Confissões Intimas de
3 jovens esposas" —
18 n. — As 20 e 22 horas.

ROXY - Av Ana Costa,
433 — "Desafio na pis-
ta" — 16 a. — 14,30, 20
e 22 horaa.

6AO JOSÉ — Rua Cam-
pos Melo, 178 — "A mo-
renlnha" — livr» -• às
20 e 22 horas.

PRAIA PALACE - Av.
Ana Costa, 410 — Fone:
4-9797 — "A vênus des-
nudft" — 18 a. — desde
14 horas.

São Vicente
JANGADA - Rua Marti-

tlm Afonso, 457 —
"O preço do ponte" —
18 a. - às 14,30, 19,43 t
22 horas.

PETRÓPOLIS — Av. An-
tònlo Emerlch, 665 —
"Betão Ronca Ferro' —
livre - às 19,45 e 21,45
horas.

S. JORGE - R. Frei Gas-
par, 2228 — "Deus criou
o homem, o homem
criou o colt" — 18 A.

às 20,30 horas.

Campinas
ALVORADA - R. Regen-

te Feljó, 377 — "Enfim
sós com o outro" — 18
anos — às 20 horao

BRASÍLIA — Rua Barreto
Leme, 831 — "O sádico
de alma negra" — 18 a.

As 15, 20 e 22 no. as.
CARLOS GOMES - Rua

Campos Sales, 603 —
Fone: 9-2112 — "Infer-
no no Oeste" — 14 a. —
As 14,30, 20 e 22 h.

JEQUITIBA - R. Anchle-
ta, 1 - Fone: 9-4859 -"O preço do poder" —
18 a. — desdt 14,30 ti.

OURO VERDE - Av. Con-
celção, 269 — Fone:
8-1129 - "Eu mulher
n.o 2" — 18 a. — 14.30
20 e 22 horas.

REGENTE - a. RegMU»
Feljó, 1305 - "Homem
e mulher até certo pon-
to" — 18 a, — dc.«ií 14
horas.

SAO JOSÉ - Rua Paula
Bueno, 92 — Fone: ....
9-6973 — "Betão Ronca
Ferro" — livre — às 20
horas.

WINDSOR - Ru» General
Osório, 931 — Font:
9-7336 - "A morenlnha"livre _ desde 14 h.

Itu
INDEPENDENTE - Rua

Padre Antônio i' Silva,
431 — "Diamantes cor
de rosa" — "Gatilhos
de fogo" — livre — As
20 horas.

MARROCOS - K. Paula
Souza, 703 — "Quando
setembro vier" — llvrt

As 2o horas.
SABARA — Praça Padre

Miguel, 94 — "Sou Sar-
tana..." — "O perigo
caminha • meu lado" —

10 a. — i» 20 hora».

VERD1 SALTO — R. José
Galvão, 201 — "A ea-
ma ao alcance de ío-
dos" - 18 anos — 20 h.'

Osasco
GLAMOUR - R. S. JoSo

Batista. 50 — "Matarei
um por um..." —
"As aventuras lmprevi-
slvals..." — 10 a. — àa
14 horns.

Santo André
ART - Rua Ester. 369 -

Fone: 44-1339 — "A mo-
renlnha" — livre.

CARLOS GOMES — Rua
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 — "ChU
sum" — 14 anos.

ROXI — Rua Inglaterra,
7 - Fone: 46-3718 -3
"5 para o Inferno" — 14
a. — 19,30 horas.

São Bernardo
S. BERNARDO - R. Ma-

rechal Deodoro. 1.229 -
"Crime sem testemun-
nha" — "Um Instante,
adeus" — 14 a. — desde
14 horas.

São Caetano do Sul

DOM JOSÍ - R. Anto-
nieta. 33 - "Um dólar
entre os dentes" ' —
"Duelo dos homens sem
lei" - 13,30 horas-

JÓIA — Av. Salum, 711
— Fone: 2-000 — "In'
"A morenlnha" — livre.

LIDO - R. Manoel Cot'-
lho, 506 - Fone: ...'.
42-5283 — "As aventu-
ras Imprevisíveis..." —
10 a. — às 19 e 21 h.

MARABÁ - Rua do Ro-
sárlo. 311 - Fone: 2332

"Os herdelroi.' — 14
anos - às 19 e 21 horas

MAX — Av. Conde Fran-
cisco Matarazzo — "Pis-
tolelro marcado por
Deus" — "Perdido no
deserto" — livre — às
19,30 horas.

PLANALTO - VUa Bar.
celona - fone: 42-1391

"5 para o Inferno" —
14 a. — 19,30 horas.

PRIMAX - Ruu Amazo-
nas, 1082 — Fone: 
42-2831 — "007 contra
chantagem atômica" —
14 a. - às 19,30 h.

8. CAETANO - Rua Car-
los de Campos, 401 —
"4 tiros sem perdão" -
"Os 2 filhos de Rlngo"

14 a. - As 19.30 h.
VITÓRIA - Rua Baraldl,

651 - Fone: 42-1698 —
"Chlsum" — 14 anos.

São Carlos
AVENIDA - Av. S. Car-

los, 1.260 - Fone: 2617
Fone:: 2432 — "Marca
da Jorca" — 14 a. — às
20 horas.

JÓIA - Av. Salum, 711
Fone: 2060 — "Mota-

rei um por um" — 18 a.
às 19,45 horas.

Moji das Cruzes
AVENIDA - Av Vol. PI-

nheiro Franco, 560 —
Fone: 2432 — "Ama-me
ou mata-me" — 18 a.

20,15 horas.
ODEON - Praça Oswaldo

Cruz, 65 - Fone: 2372 -"O senhor das Ilhas" —
14 a. - às 20,15 h.

PARQUE - Rua Dr RI-
cardo Vilela, 433 -.
Fone: 2371 — "Inferno
no deserto" — 18 a. —
ás 20,15 horas.

URUPEMA - Praça D.
Firmlna Santana — Fo-
ne: 2-373 — "A more-
minha" — livre — às
20,15 horas.
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Às noíícias chegam dos dois
lados em luta. São as

mais desencontradas possíveis.
Uns e outros afirmam

que estão ganhando a guerra.
Mas a única certeza que

se tem é que os mortos
aumentam cada vez mais.

Por todas as partes do
Paquistão Oriental a

morte e a fome estão
presentes.

Na fronteira indiana, rebeldes

paquistaneses orientais exibiam
as cabeças decepadas de
soldados ocidentais.
E, em Jessore, as tropas do

governo se retiraram, deixando
mais de 20 casas incendiadas
e pelo menos 15 mulheres e
crianças mortas a baioneta.
Essas as imagens do Paquistão
Oriental: uma terra marcado

pela tragédia.
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PAQUISTÃO acusou, ontem, r*
Índia de "interferir" em seus as-

suntos e disse que recebeu informações de
que as íórças armadas Indianas estavam
cruzando a fronteira para ajudar os rebel-
des do Paquistão Oriental, devastado por
uma guerra civil que começou há uma se-
mana.

As noticias sobre a guerra civil no Pa-
quistão Oriental são contraditórias. A agen-
cia indiana PTI disse ontem que a força
aérea paquistanesa lançou bombas de na-
palm sobre Rajshani, Kushtia, Chuadanga
e Jessore, provocando incêndios durante vá-
rias horas. A agência disse que tropas ie-
derais paquistanesas foram desembarcadas
em cidades sitiadas.

A rádio oficial do Paquistão disse em
Karachi que as grandes cidades da Pro-
vincia e as áreas rurais voltaram à nor-
malidade. Disso que a parte oriental do
pais, dividido geograficamente pelo territó-
rio indiano, estava-se preparando para re-
começar suas '-atividades econômicas nor-
mais''.

Multidões de rebeldes paquistaneses
orientais, entretanto, exibiam anteontem as
cabeças decepadas dc soldados paquistaní-
ses ocidentais* na fronteira indiana e um re-
portei da PTI disse que os rebeldes pare-
ciam controlar todo o norte da Província.

O repórter Patrick J. Killen chegou,
ontem, a Jessore. no Paquistão Oriental, a
45 quilômetros da fronteira indiana, e in-
formou que a cidade'estava em poder dos
rebeldes. Disse que as tropas paquistanc-
sas se retiraram ontem de manhã de Jesso-
re, deixando atrás mais de vinte casas in-
cendiadas e pelo menos quinze bengalis
mortos, entr-e os quais mulheres e crian-
ças mortos a golpes de baioneta.

A rádio do Paquistão disse que o go-
vêrno federal "encarou com muita sèrieda-
de" a resolução aprovada anteontem pelo
Parlamento indiano que o acusou de pro-
«der ao extermínio em massa de civis no
Paquistão Oriental. A rádio qualificou a
atitude do Parlamento indiano de "espa-
lhafatosa interferência" em seus assuntos
internos.

"Um porta-voz do Ministério do Exte-
rior indiano desmentiu acusações paquista-
nesas de que voluntários indianos estavam
cruzando a fronteira, e acusou o Paquistão
de inventar a notícia para justificar o en-
vio de tropas às fronteiras com a Índia.

O porta-voz disse que a Índia soube que
o Paquistão Ocidental estava desembarcan-
do vários contingentes de nativos "tochi",
que formam as maiores unidades de pára-
quedistas do Paquistão, no Paquiltão Ori-
ental e que tais unidades seriam aquarte-
ladas na fronteira com a Índia.

O governo Indiano disse também que o
Paquistão Ocidental está recrutando jovens
para o serviço militar. O porta-voz qualifi-
cou tal medida de "perigosa".

Num telefonema de Calcutá, o corres-
pondente Ajitk, da UPI, disse que um re-
presentante rebelde afirmou-lhe, na cidade
de Kushtia, Paquistão Oriental, que o lider
rebelde xeque Mujibur Rahman ainda li-
derava as forças bengalis.

O governo paquistanês havia anuncia-
do que Rahman estava preso, mas o repre-
sentante rebelde, o médico Asabul Huq dis-
se: "Acreriite-mc, estamos em contato com
êle".

Huq, que se idenificou como adminis-
trador-chefe do distrito "livre" de Ushtia,
diss.2 que Rahman está "comandando pes-soalmente as operações em Chittagong. Dac-
ca e Sylhet, èle é o nosso comandante su-
premo".

O País das tragédias
PAQUISTÃO é uma república federal. A Assembléia
Nacional é eleita por sufrágio universal por um

f colégio eleitoral, bem como o presidente. Há dois
tJflCíos políticos: a Liga Muçulmana do Paquistão e a Opo-
*!*fto Combinada. A Liga Muçulmana do presidente Ayub
octeve maioria parlamentar nas eleições de 1064. Em março
de 1969, o marechal Ayub Khan, não podendo deter a agitação
que tomou conta do pais, renunciou à Presidência da Repú-
blica, passando o governo ao chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, general A. M. Yahya Khan. Na ocasião fo) decretada
lei marcial em todo o pais c foram criados tribunais especiais.
Os dispositivos da lei marcial proibiram as greves — estabe-
lecendo a pena de morto para os lideres grevistas —, as
manifestações e reuniões políticas, assim como as criticas da
imprensa ao Governo. Em janeiro dc 1970 o país voltou a
agitar-se com a explosão de vlolcmtos conflitos em Dacca,
capital do Paquistão Oriental, entre esquerdistas c membros
da ala direitista da Liga Muçulmana.

O Paquistão, a maior nação muçulmana do mundo, sofre
mudanças radicais. O Governo do presidente A. M. Yalijtt
Khan ordenou o envio de mais tropos ao Paquistão Oriental
para enfrentar a pior crise política desatada nestes últimos
anos entre as duai partes da nação. Novos episódios de derra-
mamento de sangue continuam ocorrendo nas manifestações
de protesto contra o Governo.

Círculos informados do Paquistão Ocidental disseram quefortes contingentes do Exército haviam assumido a defesa detodos os aeroportos e edifícios públicos. As autoridades impu-selam rigorosa censura em todo o pais e o Governo proibiua publicação tle noticia de agência noticiosa local indicando
que em Dacca, a capital do Paquistão Oriental, haviam sidomortas a rajadas dc metralhadora milhares de pessoas. Nãose pode até o presente momento precisar realmente o númerog<? vitimas dos distúrbios ali ocorridos. Entrementcs, uma grevegeral paralisava Dacca, em resposta ao lider nacionalista daregião, o xeque Mujibur Rahman, cm protesto por decisão
presidencial de reinicio dos trabalhos legislativos de assembléiaincumbida de redigir nova Constituição para restabelecimentoao governo civil no pais. O marechal Yahya Khan, que

* lidera o GÒYêrnò militar, anunciou o adiamento, alegando náo
ser oportuno realizar agora, a assembléia devido às divergências
surgidas entre os lideres orientais e ocidentais em relação
com a nova Constituição. O xeque Mujibur Insiste na auto-
nomia pera o Paquistão Oriental. Seus habitantes estão isolados
do restante do mundo. Não existem meios de comunicação;
a miséria, a fome e a morte ali predominam; a lei marcial
ainda vigora, bem como o toque de recolher. Seus visitantes
são de tropas c tanques do Paquistão Ocidental. Sua agricul-
tura íoi abalada pelo furacão que destruiu quase que total-
mente sua única fonte de renda e trabalho. Com ondas de
300 metros de altura e ventos de 250 quilômetroí horários,
todas as casas de bambu foram destruídas. As refiões des-
(ruídas eram u áreas cultivadas, principalmente os arrotais
de Bhola, que nunca foram suficientes para alimentar os
habitantes do Golfo de Bengala, uma das maiores densidades
populacionais do mundo. Incalculáveis os números de de:*'.bri-
gados que tiveram que ser ajudados pela Cruz Vermelha In-
ternáciònal e os hidraviões não puderam socorrê-los por causa
das ondas e dos escombros que cobriam es águas. Tornando-se,
assim, ò Paquistão Oriental no pais mais pobre do mundo.

As famílias estrangeiras já se retiraram, junto com o
pessoal da ONU, que se encontrava ajudando na recuperação
do furacão. Por ordem de Mujibur, os trabalhadores do campo
e das regiões urbanas deixaram de trabalhar. Existindo um
ódio mortal entre os paquistaneses orientais e ocidentais e
entre eles os hindus, eles não aceitavam os alimentos que
vinham através da Índia, por ocasião do terremoto, com medo
de que os mesmos estivessem envenenados. A miséria assola
riQtiélf país, os estudantes sentados nas ruas, os trabalhadores
aguardando que Mujibur lhes dè alguma coisa, enfim, um país
pfújtt. pela sua "crise constitucional". Assim é o Paquistão
Oriental, que em 10 anos já teve nove maremotos e furacões
e mais de 5 milhões dc mortos. Não tendo estradai, ferrovias,
aeroportos e, por cima de tudo, sua agricultura foi tragada
pelo furacão. Não se sabendo ao certo se "o Paquistão ca-
minha para a libertação ou para a catástrofe".

Departamento dc Arquivo e
Pesquisa dos DIÁRIOS ASSOCIADOS

UMA TERRA ÚMIDA
Paquistão, pais da Ásia Meridional, si-luado na Península Hindustânica, dividido

pela índia em duas partes. O Paquistão Oci-dental tem 803.511 km2 e é quase seis vezesmaior do que a parte Oriental. Limita-se aoeste pelo Irã, a noroeste e norte pelo Af-sanístâo, a nordeste pela China Comunista,
a leste t sudoevtu pela índia e ao sul peloMar da Arábia Oceano indico. O Paquistão
Oriental, de èitèpsfió territorial pequena,141.157 Iuu2. e maior densidade populacio-nal. é limitado ao norte, leste e oeste pelaíndia, a sudoeste pela Birmânia (Burna) eao sul pela Baia de Bengala O Paquistão
Ocidental ergue-se das colinas cobertas dcflorestas do norte para as altitudes elevadasdos Montes Himalaias. O rio Indo, carrendo
por mais 1.600 Um da Caxemira até o Marda Arábia, irriga grande parte da região. OPaquistão Oriental, úmido e tropical, per-manece quente e úmido por todo o ano; so-fr<.-u dois ciclones desastrosos e maremotos,em 1965 Os paquistaneses ocidentais são,n-, maioria, uma mistura de descendência ba-

luchi. pathan e áralit. Os paquistaneses
orientais são principalmente bengalis, de
provável origem dravica.
SUA HISTÓRIA

A civilização do Vale rio Indo foi domi-
nada no segundo milênio a.C. por tribos
arianas bárbaras das estepes da Ásia. Em
cerca de 326 a.C. Alexandre, o Grande, in-
vadiu e conquistou o punjab, no centro do
Paquistão Ocidental. Por volta de 305 a.C,
Santdrar.otus expulsou o último sucessor de
Alexandre de Gandliara, uma região sobre o ¦
rio Indo. e lundou o Império Matuta, que
depois se converteu ao budismo. A orviliza-
çuri Maurea floresceu no primeiro século
d.C, soo o poderoso Rei Kushan Kanisnka.
O islamismo começou a se espalhar no sub-
contin-fr.te no século VIII, seguido, mais tar-
de, de uma série de invasores muçulmanoi,
e, por volta do século XVI, o poderoso Im-
pério Mongol estava em seu apogeu.

Departamento de Arquivo e Pesqutu
dns "DIÁRIOS ASSOCIADOS".
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FôRÇA Aérea Paquistanesa
bombardeou, ontem, Dacca e

outros centrog povoados da província orien-
tal, enquanto em terra o Exército procura
esmagar oi últimos redutos do movimento
separatista, afirmou a rádio oficial da índia.

Citando noticias recebidas através ds
fronteira, disse que se luta violentamente
pelo controle de Dacca, capital do Paquistão
Oriental.

Depois da chegada de reforços vindos da
província ocidental, pôde intensificar-se a
ofensiva terrestre, naval e aérea contra ai
forças separatistas do xeque Mujibur Rah-

A maciça operação é dirigida contra os
redutos rebeldes em D«cca, a cidada-pórto
de Chittagong, Comilln, Rangpur, Sylhet,
Jessore e Khulna, segundo estas versões.

A mencionada rádio e a Agencia Press
Trüst da índia citam informação proveniente
de Calcutá, no sentido de que já está em
marcha uma ofensiva total para terminar
com os separatistas.

O governo da índia rechaçou, ontem,
acusações paquistanesas de que nacionais ar*
mados haviam entrado no Paquistão Orienta!
para apoiar os rebeldes. A denúncia foi feita
pela Rádio Paquistanesa, dizendo que as au-
toridades já haviam tomado todas as provi-
déncias indispensáveis para enfrentar essa
situação.

Enquanto surgem Inúmeras noticias, não
confirmadas, sobre os violentos combates en-
tre tropas governamentais e o "Exército da
LibertaçSo", fontes oficiais dizem que o xe-
que Rahman não se encontra detido, como
afirma o governo paquistanês, mas sim que
dirige ativamente a resistência desde a árr.a
de Chittagong.

Qualificaram de inexata a afirmação fei-
ta pelo Paquistão de que o xeque foi detido
há uma semana em Dacca. Pelo contrário, e
procurado ativamente pelo Exército em Chit-
tagong e seus arredores.

As autoridades de Lahore, a capital oci*
dental, pediu a todos os homens de 18 anos
feitos que se ofereçam para servir na pro-
víncla oriental, que as fontes indianas deno-
minam "Bengala Oriental".

Das regiões setentrionais limítrofes com
a índia são aerotransportadas forças pára-
militares á região oriental, via Ceilão, para
reforçar as tropas regulares. As fontes at-n-s-
contaram que a denúncia sobre infiltrados
indianos era para efeito de dissimular esta
tentativa de introduzir na província orien-
tal um movimento guerrilheiro que responda
às ordens do governo central. Contudo, a
Rádio do Paquistão ajsegurou que a situação
está-se normalizando em todas as parte*

Porém, todas estas versões ainda nao
puderam ser confirmadas. Corre outra de quí"
nas últimas 48 horas não menos de 12 g 1*
gantescos aviões de transporte norte-ainen-
canos desceram na região oriental com tropas
de reforço após reabastecerem-se de çom-
bustlvel no Aeroporto de Colombo. Ccilao.

A imprensa indiana concede grande ec-
paço às noticias sobre a guerra civil, mas
ontem um jornal admitiu que as vitórias que
são atribuídas aos separatistas através de
emissoras clandestinadas. deviam ser postas
em dúvida.

Em um editorial, o independente "Hin-
dustam Times", disse: "As notícias vindas da
Rádio de Bengala Livre são compreensível-
mente exageradas, e devem ser recebidas
com muita cautela, especialmente com rela-
ção • algumai das supostas vitórias milita-
rei".

t-y

,?*tei^^ir^i^*&-m*t
¦ lífeàíáíí^t'^



.Í..V-.1, . .....,.T;. ,-...... . . f.. ...... ... ....... 
^

.- 
""' 

yy' 
' .'-"- 

!3 ¦'. 't 
:",'., "V '/;'¦'

.•«-t^^v'*.^-^
:-*•¦;«»"•?; w.iw-^5.» I I

tf*

PARA ÊLE SEMPRE"1 .• DE ABRIL"É
/g- ra> cts

VESPERftHA

0,50

rumUtJtjr «loa biatlo» Aaaoaiadoa. ASBIS CUATEAUIRIAND

Diaiio da Noite
Diralor; EDMUNDO HONTBIBO

Ano XLV Sio Paulo, (S.Mairi, 2 d* abril do 1971 N.» 13.906

Há uma impressão digital
bem nítida 110 carro
da professora assassinada
em Interlagos. No veículo.';;-
havia também um caderno
com vários nomes. São as
únicas pistas. (Última página)
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Osvaldo Gomes é um bandido frustrado na vi-
da do crime. Conheceu muitas cadeias e, toda vez

que é posto em liberdade, procura a imprensa pa-
ra di7aer que "só quer uma oportunidade". Seu ape-
lido é "Pinga-Fogo". Agora, êle surgiu na Guana-
bara, ao lado de uma mulher. Não é mais "Pinga-

Fogo". É "Diabo Loiro" e se fêz passar pelo delin-

quente que, em 1951- participou da fuga na Peni-
tenciária do Estado. Tudo mentira. Para éle, é sem-

pre "l.o de Abril". — (Última página)
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No carro da vítima, pode estar a solução
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msso?
Pele contratado pelo

Corinthians. Wadih He-
iu será o diretor de fu-
tebol convidado por Mi-
guel Martinez. Jairzi-
nho já é do São Paulo.
Palmeiras aceitou a tro-
ca de Ademir da Guia
por Paulo César. Filpo
Nunes será o substituto
de Aimoré Moreira no
Timão. Na Seção de
Esportes, nós contamos
esses fatos para você.
São sonhos de um re-
porter, no dia l.o de
abril.
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Gal Costa
aqui, com
seu "Deixa

Sangrar"
Falando baixinho,
sorrindo sob o seu
chapelão, Gal Cos-
ta ofereceu ontem
um coquetel pelo
lançamento do seu
"show" "Deixa San-
grar", que vai es-
trear em São Paulo.
Ela disse que está
numa nova onda e
com muitas saúda-
des do "mano Cae-
tano". Na página
5, Gal Costa, a

"badalada".
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CBD SEM G. ALBERTO P
Carlos Alberto brigou com Pele.
Carlos Alberto.brigou com os
diretores do Santos. Carlos Al-
berto foi expulso de campo uma
vez, outra vez, mil vezes.
Agora, seu último caso foi na
Bahia: cuspiu na cara do juiz,
e outra expulsão. Por causa
de tudo isso, notadamente o
seu comportamento disciplinar,
Carlos Alberto poderá perder o

posto de capitão na Seleção e
até nunca mais ser convocado

pela CBD. A história de Carlos
Alberto está na Seção de
Esportes.

WÊÉí. —'sÊÊ WB U' < ¦ BB rn^^m BBBBBBB ' ' m WM W**. M B¦f^'.--- ¦::-' -mw mWrWÊm^^m
\m mrW ^^ k^aai

**mwm''' *i ini ¦ i**w ^m
kl B«tfhLaa¥.<aâa^dHáHLamtMLW alJ BHkS ¦¦I I iM 1I v ^J

WÊÊ la?m»Bfè. ¦;.-" :'"¦¦¦¦ ¦ ¦¦'mWÈm¦ mwt m'* * ?,W I ML. llll
Bi BB fl Bl' Mrm mi MM m\ mt ¦""*•"*- *.** ¦-JBPR'

^1 K ^mmmMkWimmmmY

RM fl Tr t| ^
PL. Mm ,^^ fl bWI.-

pPf,xlNi IBr^^rfll fl'«>
Eíííaa^jtóAifelaW^^

DOM JOSÉ
LAMENTA

NOTA DOS
5 PADRES
O vigário capitular d.

José de Castro Pinto, era
entrevista concedida à im»
prensa no cenáculo, disse
que "a nota de um grupo
de padres contra a indica-
ção de d. Eugênio Sallei
para arcebispo do Rio de
Janeiro é profundamente
lamentável e demonstra
ignorância e falta de tato
profissional". Disse ainda
d. José que a tendência
não é punir aqueles padres
por sua rebeldia, mas ou-
vi-los, refletir com êlei,
para levá-los a um amadu-
recimento maior. (Pág S)
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Antes, considerado como o "monstro de My Lai", o tenente William Calley eslá agora se

transformando no primeiro mártir norte-americano da guerra do Vietnam. Uma onda de pro-
testos inusitados, reuniu em torno da figura dele, por diversas razões, as vozes de todo o pais.
Democratas, republicanos, liberais e extremistas, hippies, apolíticos, parlamentares e homens
da rua, condenam a sentença pronunciada contra o jovem oficial de 27 anos.
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UMA CIDADE INTEIRA

PAGANDO
ALUGUEL A VOCÊ
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SIM, UMA CIDADE, NO CORAÇÃO DE GUARULHOS,
TRABALHANDO PARA VOCÊ!

...24 horas por dia! 61 lojas, restaurantes,
magazins. bancos, boutiques,
136 bancas. 21 boxes, oferecendo frutas,
aves. ovos, flores, etc. Um cinema de
600 lugares, põslo de gasolina, lubrificação,
estacionamento, oficinas...
...o você colhe frutos garantidos: aluguéis
de locações comerciais. De todas
as lojas, cinema, etc. pois tudo é seu!
...É o negocio mais "quente" do momento:
com garantia real. pedra, cimento e cal.
Sem riscos. E com valorização imobiliária e
renda prevista em mais de 3°/„ ao mès!
...Dono do Centro Comercial de Guarulhos
você se assegura por contrato de
compra e venda de frações ideais de terreno

-)- construção -j- administração
das locações (com sua participação nos
aluguéis) + valorização, etc.
...Você nao pode ficar por fora! Ponha no
Centro o seu próprio negócio!
Bar, consultório, boutique, o que quiser.
Matriz ou filial. Ofereça neste
imenso mercado os frutos de sua terra
diretamente ao consumidor!
...Visite a sua cidade! Veja a solidez das
estruturas, a perfeição do acabamento!
É o orgulho da Construtora Moysés Worcman
com sua equipe, seus 21 anos
de tradição, seus 38 edifícios entregues!
...Fiscalize as obras adiantadas, ja na laje
de cobertura e reserve o seu lugar!

imz storch creci «a

centro
comercial de

guarulhos
Av. Máximo Gonçalves, 300 - tel. 49-0769 - Guarulhos • S.P.
Na Capital - Rua da Graça, 215 ¦ conj. 51 - tel. 220-5845

Nixon manda por
Calley
em liberdade
O presidente Nixon ordenou, ontem,

em San Clemente, Califórnia, a libertação
imediata do tenente William Calley, con-
denado à prisão perpétua por culpabilida-
de na matança de civis sul-vietnamitas
de My Lai.

O chefe do Executivo considerou que
o oficial não devia permanecer em prisão,
enquanto não se conheça o resultado do
recurso de apelação que apresentou.

Calley foi condenado à prisão perpé-
tua por uma Corte Marcial reunida em
Fort Benning, Geórgia, que o declarou
culpado da morte, com premeditação, de
22 civis sul-vietnamitas que pereceram em
março de 1968, em My Lai.

Da prisão militar na qual ingressou
quarta-feira, uma vez ditada a sentença, o
tenente será trasladado à guarnição de
Fort Benning, onde permaneceu durante
todo o processo.

O porta-voz de Nixon declarou que,
na opinião do presidente, Calley não deve
permanecer detido, nem em Fort Benning
nem na prisão militar de Leavenworth,
Kansas, até que todos os recursos que a
Justiça lhe reconhece tenham sido esgo-
tados.

"Não se trata de uma decisão de
ordem legal — salientou o porta-voz pre-
sidencial, Ronald Ziegler — senão de uma
decisão discrecional do chefe do Estado".

Nixon atuou em sua qualidade de pre-
sidente, e não em sua qualidade de coman-
dante-chefe das Forças Armadas norte-
americanas, observou o porta-voz.

O PROTESTO

Milhares de telegramas de protesto con-
tra o veredito continuam se amontoando
ontem na Casa Branca para pedir ao pre-
sidente Richard Nixon que dê provas de
clemência diante de um tenente que ape-
nas cumpriu com seu dever.

Continuam milhares de chamadas te-
lefônicas para a casa presidencial e para os
grandes canais de televisão e as rádios.

Para a maioria dos protestos, quaisquer
que sejam suas origens e motivos, a situação
se traduz do seguinte modo: Calley é ape-
nas uma vítima, um bode expiatório, que
serve de escudo a toda a cadeia do coman-
do militar, que procura assim desculpar-se".

O mesmo argumento foi utilizado du-
rante o processo perante a Corte Marcial
pelo advogado de Calley, George Latimer, o
qual anunciou que continuará fazendo to-
do o possível pra obter a libertação de seu
cliente.

O vice-presidente Spiro Agnew deu a
entender discretamente, anteontem à noite,
numa entrevista ao jornal Chicago Tribune

que o caso não estava totalmente encerra-
do.

Agnew ressaltou que restam ainda os

procedimentos de apelação e que no caso
de Calley serão usados.

O vice-presidente criticou os que pesam
que todo soldado vinculado à matança dos
crimes de guerra e deve ser condenado.

Trata-se, afirmou, de uma simplifica-

ção extremista, e estes mesmos indivíduos
são favoráveis à clemência para com ,de-
sertores norte-americanos.

O impacto da sentença provocou
ondas de choque em todas as camadas da

população.
Para os intelectuais, Calley não deve-

ria ter sido condenado, pois foi apenas um
instrumento inconsciente do aparelho ml-
litar, que o manipulou com seus próprios
objetivos.

Os parlamentares mqis liberais, e os
mais contrários à guerra do Vietnam tam-
bém protestaram.

O senador Abraham Ridicof, democra-
ta por Connecticut, ministro da Saúde Pú-
blica, Educação e Assuntos Sociais do pre-
sidente Kennedy, pediu a Nixon que inter-
venha.

O senador Jacob Javits, republicano
de Nova Iorque, condenou aos atos de bar-
baridades no Vietnam, e exigiu ao processo
de todos os oficiais superiores vinculados
muito ou pouco no caso de My Lai.

As organizações dos veteranos de
guerra, onde todos têm sentimento patrió-
tico, protestaram pelo atentado ao prestí-
gio das forças combatentes.

Centenas de operários da construção,
em sua maioria de tendência conservadora;
assinaram enérgicos pedidos dirigidos à
Casa Branca, com o objetivo da revisão da
sentença.

Nas casas burguesas dos arrabaldes
das grandes cidades, homens e mulheres
interrogados responderam, em sua maioria,
que, como sempre, os subalternos pagam
por seus chefes.
A QUEM PAGA

O tenente William Calley pagou por
Lyndon Johnson, Richard Nixon e todo o
Estado-Maior norte-americano, diziam on-
tem personalidades como Ted Kennedy e
William Fulbright.

Esses porta-vozes expressaram a im-
pressão crescente, na opinião pública nor-
te-americana, de que a prisão perpétua a
que foi condenado anteontem, por um tri-
bunal, o tenente Calley, em virtude de sua
participação ativa na matança de My Lai,
só se justificaria se os mais altos respon-
soveis norte-americanos 'comparecessem
também à Justiça.

Para muitos observadores, a partir de
anteontem os 

' 
Estados Unidos entraram

numa espécie de crise nacional de consciên-
cia, como se estivessem vivendo seu "caso
Dreyffus".

O senador William Fulbright dedo,-.
hoje que o processo de Calley é discutível
e o famoso líder da oposição democrata
lembrou os processos contra os dirigentíí
alemães e japoneses, depois da segunr.
guerra mundial.

Ted Kennedy, falando em Tuscaloctr
Alabama, considerou que o processo Colfe
serviu pára que todo o país, e não open;j
a esquerda, reconsiderasse o problema d-
guerra do Vietnam e começasse a condene-
a intervenção norte-americana.

Os protestos populares continuaver,
chovendo na Casa Branca, ontem à tare1.
procedentes das Capitais de Estado nor|Í

-, americanas. As mais violentas foram«.
critas por associações de antigos come-,
tentes.

Houve também uma onda de dernij
soes entre o pessoal civil dos escritórios cirecrutamento, a ponto de que vários govS-.nadores de Estado, como o de Alabama, r»
tificaram que se negariam a enviar moj
recrutas ao Exército, se a condenação cc:.
tra Calley fosse mantida.

Muitos parlamentares enviaram pede,de perdão ou de diminuição da pena a
presidente Nixon, protestando sobretic-
contra o fato de que Calley fosse o "únicoi
pagar", como disse o senador Frank Mo»
Democrata de Utah.

O ritmo de chegada de telegramas rj
protesto a Casa Branca era de varias cer,
tenas por hora.

O tom da imprensa era o mesmo; 0|"Miami Herald" escreveu: "Os homensg
criaram o tipo de guerra em que sirnpiís
peões como Calley tem que ir ao combetí
devem sentar-se com êle no banco dos réus"

O "Minneapolis Star" por seu turno, di"Agora 
que resolvemos a sorte de .Calley i

castigada sua responsabilidade individu:
poderemos ignorar a responsabilidade à
membros responsáveis do governo?".

Segundo alguns observadores, o proess
so do tenente Calley atingiu um objeti.:
diverso daquele que sé buscava, isto é, tre--
quilizar a consciência norte-americana.

O presidente Nixon tinha consegac:
que o Vietnam deixasse de ser o proble*:
número um dos norte-americanos. Agirá
com enorme habilidade e procedendo :
vietnamização do conflito, lonçou a borda

. pacifista e acabou com os protestos es*.-
dantis. Nem sequer a invasão do Cambe:
despertou excessiva indignação.

Mas o fracasso da operação no Laos Is
anteontem arrematado com a condene:::
de um pequeno e insignificante tenente
que matou ou mandou matar cem civis d
vietnamitas, como o fazem outros tenente
ou como o fazem a aviação ou a artilhar:

Calley transformou-se em elemento c:-
talisador de uma nova efervescência.

CLASSI 114 AlIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Perdidos e Achados

PERDEU-SE
Carteira profissional, cart.

de reservista, e demais
doe. pert. a Manoel Za-
cariai e uma planta de
casa de Caplvarl. — C. do
Jordão, em nome do Cei.
Ernesto. Inf.: pelo tel. ..
37-9781.

Perdeu-se
Cart. de Identidade, cart.
funcional, "tlcket" de im-
posto de renda e outros
documentos, pert. & Ale-
xandre Ramo» Pinto. Tel.i
298-2505.

LAJOTÃO COLONIAL
AZULEJOS DECORADOS

MOR S/A
Loja e Exposição: Rua da Consolação, 1.777

FONE: 256-0553

CASAS - VENDEM-SE
Casas térreas, sobrados

e apartamentos
A. venda nas zonas Norte, Sul e Centro, com1. 2, 3 e 4 dormitórios e demais dependên-cias. Novos e usados. Financiados ou não
pela Caixa ou IPESP. Pequena entrada esuaveis prestações. Tratar à R A. IMÓVEISADM. LTI)A. — Rua Florêncio de Abreu, 36— 5.o andar, sala 512 — Fone: 36-6670.

MODAS E CONFECÇÕES

SOBRADO
VENDE-SE

V. Mariana — Jardim
da Glória — 2 dorms.,
2 salas, copa, cozinha,
banheiro, garagem e
mais 1 sobradinho nos
fundos c/ 1 dorm., sa-
Ia, living, cozinha e
banheiro. Preço: Cr$
110.000,00 — Entrada:
40%.
Tratar em R. A. IMÓ-
VEIS ADM. LTDA. —
R. Florêncio de Abreu,
36 — 5.0 and. — s/ 512— Fone 36-6670.

AUTOS

firí»*~j\'j jí*

Abrigo para carros
ABRI-LUX LTDA.

De alumínio para carros.
Pequenos só 30,00 mensal.
Para carros grandes 35.00.Nfio pague mais nada do
que está no anúncio. 5anos de garantia. Pronta
entrega - Coberturas paraáreas e marqulzes. - RuaSáo Bento, 518.

Tel.: 35-2278

CORTINAS CIDA
Confecções finas de cortinas em 4 pagamentosOrçamento a domicilio. Grande varejo nobalcão. Aceita-se encomenda para o Interior
RUA DA GLÓRIA, 303 — FONE: 278-6096.

CAMISAS FINAS
PARA CRIANÇAS

C'..nd, ,. ,,,„.,dt, 10„,m, n,n d( can)llaii
l.lrdlfli-ii.1» pi/im.i, cjlc, ,.|,

Lcjo da Fabrico. Rua Silva Tclcv 136

HWia*
Especializados em

planejar, projetar e
executar jardins
e gramados para

residências, parques,
clubes, indústrias etc.

Rua Tereza, 10-Â
Fone; 81-4493 - S. Paulo

Em Mary Ami.
tropas fornadas de pânico

TERRENOS

DIVERSOS

PARA ANUNCIAR NESTA
SEÇÃO, PROCURE O BALC\0

DE ANÚNCIOS, À
RUA 7 DE ABRIL, 230, OU
TELEFONE PARA 239-5811,

RAMAIS: 37 OU 57.

Armários Embutidos
A partir de 140,00 p/ m2.
A vista e a prazo. LAM-
BÜIS, PAREDES DIVI-
SÔRIAS, ARMÁRIOS DEFORMICA E INSTALA-
ÇÕES COMERCIAIS.
Observem nossos servi-
Ços: Nfio umedecem,
nem Juntam Insetos. SâoImpcrmeabillz a d o s cimunizados. Faça - nos
uma visita ou peça or-
çamento, sem compro-
misto.

G. Pereira Decorações

TERRENOS EM SÃO VICENTE
— Calçamento - Condução - Grupo PwolnrAmbulatório Médico Municipal -o ÍSm ntóò Pu"blica. LOCAL PRIVILEGIADO PARA OS APAl'XONADOS PELA PESCA E ESQUI AOUATIcò'PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr» 70.00 MENSAIS-INFORMAÇÕES E VENDAS NO PRÓPRIO LOCAL
Ê~ DOMINGOS ""' 

3M0 ~ lnclusive SÁBADOS

EMPREGADOS PROCURADOS

PEDREIROS E
SERVENTES

Precisamos, obras na via Anchieta. Apre-
sentarem-se c| documentos, à R. Alvorada,
203. Fica na Av. Sto. Amaro, na altura
do n.o 2.400. ônibus na Praça da Ban-
deira.
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f^iíSiÇ"1100' a gu'arni5aP norte-americana da Base Mary Ann, compôs*ta de 400 homens, esqueceu as regras elementares dos combatentes e foi do-
minada por um grupo de sapadores norte-vietnamitas, que realizaram uniaveidadeira matança. O ataque ocorreu no domingo passado, entre 2 e 3 ho-ias da madrugada^ mas os detalhes só puderam ser conhecidos hoje, depoiscie uma investigação ordenada pelo comando para descobrir os motivo? do
¦J^stfe™a1,sísPetac«íar sofrido pelo Exército norte-americano no Viet-
««UL ¦ Ql,ando ° inimigo iniciou os primeiros tiros de artilharia, o'
su*iriSi1CaT sV,l1'sl)e.rsaram en* lugar de se agruparem em torno ^
cniLrl fS t artl)haria e ae morteil-°s. que ficaram abandonadas. Des-
SfS íí6"1; da utlh-acao de máscaras, o que levou o inimipo a neu-
sim «m2S te C.°m ° lancament0 de bombas de gás lacrimogêneo. M'
terior d f d r6" 

tran(luilamente na base e lançar explosivos no m-
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Vigário capitular: a
reação é de 5 padres

RIO, l.o (Meridional) — "A nota
um grupo de padres contra a indi-

Bção de dom Eugênio Salles para ar-
ebispo do Rio de Janeiro é profunda-
lente lamentável e demonstra ignorân-
ja e, mesmo, falta de tato profissional",

declaração é do vigário-capitular,
DtD José.de Castro Pinto, em entrevis-

t Imprensa, na tarde de hoje, no
enáculo.

Com um recorte da nota na mão,
Imo e falando pausadamente, dom

Dsé de Castro Pinto disse ter ficado
iuito surpreso com a reação dos cin-

padres 
"que se apregoam de falar

m nome do clero quando na realidade,
apenas um pequeno grupo".

Comentando cada parágrafo do
lanifesto dos padres, dom José se de-
im na última frase — "Ignoramos 

que
jtros critérios estranhos ao clero da
rquidiocese possam ter influído no
reenchimento da sede vacante" — pa-

frisar que isso revela falta de for-
lação, "pois cada sacerdote sabe quais
so os critérios" as consultas — acres-
enta — não significam que sejam de
aráter deliberativo porque quem deci-
e mesmo é o Papa. E para tomar essa
ecisão êle estudou profundamente,
ssessorado por uma equipe que lhe
srnece informações das mais diversas.
UNIÇÃO

Indagado sobre se esses padres se-
iam punidos por sua rebeldia, o viga-
io-capitular declarou que a tendência
ião é a de punir, mas de ouvi-los, re-
letir com eles para levá-los a um ama-

duréciinento maior. Agora, em caso de
reincidência ou má vontade nossa de-
cisão será outra, finalizou dom José de
Castro Pinto.
DOM ALOISIO -

O presidente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, dom Aloí-
sio Lorscheider, ouvido também pela
reportagem "Associada", recusou-se a
fazer qualquer declaração, observando
que somente a Nunciatura Apostólica
pode-se manifestar sobre o problema.
Disse, porém, que não foi procurado
pelo clero do Rio de Janeiro "e, mes-
mo que fosse, não poderia se introme-
ter em questões Internas da Guanabara".

POSSE
Em reunião realizada na manhã de

hoje, no Seminário São José, o Conse-
lho Prebisterial marcou para o dia 24
de abril a posse de dom Eugênio Salles
na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom
Eugênio chegará no dia 23 a Salvador,
seguindo diretamente para sua nova
residência, o Palácio São Joaquim.

Na mesma reunião foi eleita, uma
comissão executiva que cuidará de to-
dos os detalhes da posse do novo arce-
bispo. Esta, constará dé uma cerimônia
simples. Uma missa concelebrada, na
Catedral Metropolitana, após a qual
será lida a bula papal que transfere dom
Eugênio para a Guanabara. Na semana
seguinte, dom Eugênio Salles visitará
os seis centros pastorais do Rio. Já tem
visitas marcadas às superioras religio-
sas e principais movimentos leigos.

fl _BÉ_H_r slHI—si W^Bmvm)^ "<«__í&i_^';^_ H___ü - - _E £^ fl fl
__^«__aa__B __¦__*& __________________________________T <-' - ™ <*__r flfl _B_&,. fl__l 

"'__F 
f(^___B'' t-mWM

_¦¦ - Jm&M M "" 'ym 
MÍ WÊm « ar' 

'_¦_»*?: *'1N_I___n___ -¦"¦'¦¦ ' '-: :'-'__! _KH!_m__i _i_l_Kh%_H __¦______________________K_________v ___B^#%___a__Pp^:: ._w'Vfl__ wÈmêwMM H&S$__H _Hw% < % _§&______ fl__H __Ü^_ÉH__t *¦ fl Bil K'JI ¦ - ¦-' flfl k * Vfl __§a Wr M __P_F_i ¦* <j_f_Í I
¦MÊT* _i __¦ fl WM WÊÈÈmmM P^fl

^ Lw _r ^B ___._*•$_ m ^1 __". : - W ..->"
fSK_r_____l_F::I H ¦ / ''*aal mmW^m __Hü "" __ flfl _E_*V „¦/ > iib **---sOTwí1w$_P8__ __s?l^___.%-i-i': -:--! _¦ _B-': _sr- :'' --« M\ MW^yy-mm mm-mÊ-.- _**4_i __fli _w§sIÉ_$p: t'*m§ff! <^ TIm____B'S Bi' vp/fl _aV«B _n:':!»'«iii^9 ¦¦ __1S_E

_. * 4 ii ¦ ^^ J^^^^^^^^___*» I ____JM _r - _/¦ K aí
____H__. "¦ »? _5^3_5 RülPS^_i ^üf' _K____I Plllllllifll tB* M&**0'^ !_¦__¦ I _k _BP^v%___r$-£9__9 _hé_

I_t _v ÜNfV ' l*^. •$! WÈÈkmmW*y ^x* ¦ ¦ --^"'H» *' ¦- BI m/T-^Jp^ll I

Aumentaram as
tarifas postais

Começaram a vigorar, ontem, as no-
es tarifas post&is, para o âmbito inter-
acionai. A partir do próximo dia 12,
irão observados os aumentos das tari-
is no território nacional para cartas,
bstais, encomendas, jornais e revistas,
vros e impressos em geral.

Dentre as várias inovações que se
presentam, juntamente com o novo rea-
istamento de tarifas, inclui-se a que
Ktingue as "cartas aéreas". E' que tó-
>.s as cartas, salvo as que são dirigi-
is para curtas distâncias, serão trans-

portadas por avião. Aquelas Irão por
via férrea ou estrada de rodagem.

As novas tarifas das cartas para o
Exterior são as seguintes:

Até 20 gramas, 0,70; até 40, 1,10;
até 60, 1,50; até 80, 1,90; até 100, 2,30.

No âmbito nacional, a elevação das
tarifas vigorará a partir de 12 do cor-
rente. Englobain-se nessa medida cartas,
cartões postais, correspondência social,
fonoposiais, que custarão 20 centavos
cada 20 gramas. Dai cm diante, 15 cen-
tavos por 20 gramas, com o limite má-
ximo de 2 quilos.

I0BRAL: CURSO PARA PRESIDIÁRIOS
CAMPINAS, l.o (Da
sgional) — Promovido
ilo recém-fundado Con-
lho Carcerário de Cam-
nas, inaugurou-se ontem,
icialmente, à noite, o
jrso de Alfabetização do
OBRAL, para os presos

cadeia local, cuja pro-
oçâo objetiva aos presi-
ários proporcionar-lhes
elhores condições para a
ia efetiva recuperação.
ara que isto fosse possi-
El, tornou-se necessário
ma ampla reforma do
resídio, onde se instala-
ío aparelhos de televisão,
través dos quais os presos
companharão os cursos
e madureza da Fundação
inchieta, bem como de
ila e aparelhos de proje-
áo para a exibição de fil-
les-educativos e, ainda,
ondições para a celebra-
ão de cultos religiosos.

O sr. Elísio Zurita Fer-
landes, presidente da Co-

i i s s ã o Municipal do
10BRAL, disse que "a ai-
ábetização e o curso de
nadureza ginasial propi-
iado aos presos constituem
ilguns dos principais ser-
viços do Conselho Carce-"ária o que motivou a par-

ticipação do MOBRAL na
promoção que ora se ini-
cia". As aulas regúlares
do curso de alfabetização
são ministradas diàriamen-
te, das 20 às 21 horas. Pa-
ra os presos que já pos-
suem o curso primário, ha-
verá um curso preparató-
rio de madureza. Isto até
setembro quando então a
TV Educativa Cultura, da-
rá inicio ao curso de Ma-

dureza Ginasial. À aula
inaugural que foi minis-
trada pelo professor Luiz
Gonzaga Diniz, delegado
do Ensino Médio e Normal
de Campinas, estiveram
presentes autoridades lo-
cais, membros do Conselho
Carcerário, sob a presi-
dência do sr.. Wladimir
Valle, juiz de Direito da
3.a Vara Criminal e corre-
gedor dos Presídios.

Prefeito visita
Comando Naval

Pross.eguindo em seu programa de visitas de corte-
sia às Forças Armadas, o engenheiro José Carlos de Fi-
gueiredo Ferraz, prefeito municipal, visitou ontem às
17 horas, o comandante do VI Distrito Naval, vice-almi-
rante Silvio de Magalhães Figueiredo. Durante sua pa-
lestra o prefeito colocou-se à disposição do Distrito Na-
vai em sua tarefa em São Paulo.

O comandante do VI Distrito Naval recebeu ontem
também a visita do sr. Paulo Soares Cintra, presidente
da Câmara Municnpal da Capital. Em seu contato decla-
rou que para o próximo dia 1 de junho, Dia da Batalha
Naval do Riachuelo, realizará uma grande homenagem
à Marinha na Câmara Municipal.
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O professor Heleno de Farias profração das Indústrias do Estado de São

s sobre o Im
dando iníciorfri' »es sòbre ° ImPôsto de Renda e Pre

Àca .* í*ando início a um seminário queAo iniciar suas palavras o conferencistadeclaração cio Imposto dc Renda e, na opor
pm í"ram cr'ados mais de 300 decretosentendimento da matéra por parte de pes

nunciou na noite de ontem, na sede da
Paulo, conferência sòbre o tema "Gene-

enchimento de formulário para pessoa ju-
ali vem-se realizando sobre o assunto,
procurou explicitir aspectos jurídicos da

tunidade disse que dc 1965 até a data de
sobre o assunto, dificultando cm muito o
soas não ligadas à área fazendária.

"DEIXA SANGRAR". É GAL COSTA QUE ESTRÉIA EM SÁO PAULO
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Na Terrazza Martini, sentada à
vontade num sofá, rodeada de jornalis-
tas, Maria da Graça Costa. Magra, cha-
péu lilás, calça comprida, branca, e uma
uma bolsa de pele de carneiro. É Gal
Costa, falando sobre o "show" "Deixa
Sangrar' que esrtéia sábado no Teatro
Vereda.

Ao seu lado, Duda, o diretor; Lu-
ciano, cenógrafo; e Paulo Lima, o pro-
dutor. Gal, tranqüila, de fala mansa,
acha que- o "show" tem muita importân-
cia entre todas as coisas que já fêz:

"Meu trabalho está mais maduro, es-
tou bem descontraída no palco e o
"show" tem uma dinâmica bonita."

"É uma dinâmica espontânea, diz
Dudn, ela nasce conforme a necessida-
dc da música. Não tem nada de psico-
délico. O cenário é uma tela onde se
dá a idéia de tela e palco. A iluminação
segue e acentua Gal, seus movimentos."

O "show" de São Paulo, depois do
sucesso do Rio quando o público sentou
no chão e cantou, com Gal, vai apresen-
tar coisa nova; duas músicas: Mal secre-
to, de Macalé e Wally e Vocês Verão,
de Macalé e Duda.

A próxima música que Gal gravará
também é de Macalé e Wally, Um pe-
ciaço da letra, dito por Gal:

— Oh sim eu estou cansado
mas não me diga que você não

(acredita em mim
com minhas calças vermelhas
meu casaco de general
cheio de anéis, vou descendo por
todas as ruas..."
O "Deixa Sangrar" está previsto

para duração de um mês. Mas poderá

se prolongar se o sucesso fôr grande.
Gal cantará quinze músicas de Duda,
Macalé, Caetano, Roberto Carlos, John
Lenon, Luís Gonzaga, e Geraldo Perei-
ra.

Breve, Gal partirá para a África do
Sul, para se apresentar em Lourenço
Marques. E a França também nos seus;
planos:"Quando fiz o "show" no Rio, um
diretor do "France Soir",.viu, gostou, e,.
convidou-me para ir ao Olimpiá repe-
tir." , ¦¦..

Para Gal, não há nada de novo na.
música brasileira:"Depois de Caetano e Gil, não acon-.
teceu nada que me interessasse na mú-
sica popular brasileira. Só os "Novos

Baianos", que eu acho a única coisa boa
e forte que existe por aqui."

O "show" no Vereda vai ter luga-
res para o público se sentar à vonta-
de. Almofadas enormes com acomoda-
ção para cerca de vinte pessoas em ca-;
da. O acompanhamento será do "Som

Imaginário", composto dor Tavito, Wag-.
ner, Fredera, Robertinho, Zé Rodrigues-
e Luís, os mesmos que acompanharam'
Milton Nascimento em seu último-
"show" em São Paulo.

Amanhã, às 8h30m, Gal estreará no
Vereda. O "show" vai tentar desligar a
cantora da imagem psicodélica que a-
acompanha, por isso será bem simples.
Como Gal, que sabe quem é, mas quan-
do lhe pedem para que ela própria se
defina, pára um pouco, olha de lado e
pede para Duda:"ò Duda, veja se você me define
ai".

flfl

Discordamos.
Tempo de construir

éoanotoda
Nós sabemos que foi num 31 de março Por isso é que estamos discordando,

que o Brasil despertou a sua grandeza. E estamos propondo: vamos construir todos
E sabemos também que íoi a partir daí os dias.

que nos despertou a possibilidade TTTTVTTVT Vamos construir um Bl*a.sl &raude,
de construir sempre. O ano todo. JlH\ Ul Um Bl'asil di&n0 (le um 31 de Mai'Ç°-

CIA. BRASILEIRA DE HABITAÇÕES
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Há 33 anos, em 1938, a primeira
Miss São Paulo: Cleyde Escolar Wèstih

Tânia Maria Zattar
— Miss São Paulo-66

Car mem S. Ramasco
— Miss São Paulo-67

Eis um roteiro para
ser a 

"Miss S. Paulo"
O mesmo computador que,

no mundo de hoje, decreta
inflexível todas as percepções
íuturológicas, não consegue
banir, ao contrário, consoli-
da a coexistência do tecnoló-
gico com o folclórico, do ar-
tezariáto com a máquina, ra-
zão do triunfo simultâneo do
biquíni das misses, com o
macacão espacial de Shep-
pard.

E é delas que vamos ia-
lar. Delas as misses c dê-
les... os biquínis. Poucos
centímetros de pano que, no
entanto, carregam tanta gló-
ria. A gloriosa beleza da mu-
lher paulista pelas passarelas
do mundo. Exato. Estamos
tratando do CONCURSO
MISS SAO PAULO que, cm
3971, jã está iniciando sua
contagem regressiva, com a
publicação de hoje, de seu
regulamento, até a subida ao
írono da futura representan-
te da beleza da mulher pau-
Bata.

Como será ela? Loira, mo-
rena, muito alta? Quem se-
rá? Vencerá a Capital, ou
mais esta vez o cetro vai para
as máos de outra linda "cai-
pirinha"? Até o resultado fi-
nal, leitor, mate saudades, re-
vendo as nossas misses dos
anos anteriores. Enquanto
prepara o sistema nervoso
para receber o maior impacto
dos última1! tempos: o CON-
CURSO MISS SÃO PAULO
1971.

MISS UNIVERSO
DESTA VEZ?

Em 16 mios consecutivos
de concurso em âmbito na-
cional, competindo com mais
22 Estados da Federaçá" e
quatro territórios. São Paulo,
apesar de somente uma vez
ter conseguido colocar uma
paulista como representante
da beleza da mulher brasilei-
ra, cm 1967, vem marcando o
CONCURSO MISS BRASIL.

Geralmente as paulistas são
as preferidas do público e por
Isso mesmo, indispensáveis
ao certame.

Desde 1955, a mulher dc
São Paulo obteve por seis vê-
zes o 2.o lugar no CONCUR-
SO MISS BRASIL, sempre
olassificando-se satisfatória-
mente em Londres, no Con-
curso Internacional de Be-
leza. A nossa última repre-
sentante, a bela campineira
Sônia Yara Guerra, Miss São
Paulo e Miss Brasil número
dois é o nosso último argu-
mento. Classe, charme e bo-
leza magnetlzaram os ingle-
ses e apesar de Sôninhà não
voltar com o título trouxe-
nos uma glória também im-
portante. Além de classifi-
car-se entre as primeiras co-
locadas, foi a mais aDlaudida
na passarela.

Antes de Sônia Yara Guer-
ra, seis paúlistinhas foram
mostrar para os ingleses o
que São Paulo tinha em ma-
teria de mulher bonita: em
1956, Regina Maura Vieira
Azevedo; cm 1962, Julicta
Strauz; em 1963, Dirce Au-
giistüs; em 1965, Sandra Pe-
no Rosa c, em 1966, Tânia
Maria Zattar.

'MISS SAO PAULO"
VEM DE LONGE

Mas não pensem que o"Concurso Miss Sáo Paulo"
foi criado somente em 1955.
Bem antes, os paulistas tam-
bém foram iluminados para
realizarem esse empreendi-
mento. Só que, infelizmen-
te, a empreitada não teve
continuidade, e. apenas em
1955 que passou a acontecer
Ininterruptamente.

Foi em 1938. Apesar de ser
promovido pelos "Diários As-
sociados", Rádio Tupi de São
Paulo e do Rio e pelo '-Cas-
sino da Urca", o certame ti-
nha outro nome: "A Mais
Linda Jovem Paulista". E a
classificada foi Cleyde Esco-
bar Westin, que antes já ha-
via conquistado o titulo de"A mals bela jovem das es-
eolas superiores". Pioneiro
no gênero, em todo o Pais,

o concurso foi recebido pela
critica como "uma das mais
empolgantes iniciativas de
caráter popular realizadas
em São Paulo".

Cleyde Escobar Westin ti-
nha apenas 17 anos, era rie
Piraçununga e, quando não
estava na Faculdade de Di-
reito tio largo São Francis-
co, esculpia. Hoje, após 33
anos ria sua vitória como a
mais bela rie Sáo Paulo, ela
relembra com saudade aquê-
lo tempo, de sua espectativa
antes do julgamento e da
alegria com que recebeu a
notícia, n o s estúdios da
PRG-2.

AO LONGO DOS ANOS

Só depois de 17 anos apa-
receu a segunda "Miss São
Paulo": EthelChiaronni. Ven-
ceu o concurso pela Capital
e depois da vitória conti-
nuou suas atividades de cs-
portista. casando-se poste-
dormente com José Maria de
Oliveira.

O "Miss São Paulo" depois
dessa época continuou para
valer e, em 1956, Regina
Maura Vieira de Azevedo, de
rie Itapira, conquistava o
primeiro cetro de beleza cio
Estado e o segundo lugar cn-
Ire as beldades de todo o
Brasil. Hoje escritora consa-
grada, Regina Maura olha
para trás e comenta: "Pu-
xa. naquela época eu dispu-
tei todos os concursos que
existiam, não me escapava
naria", até a sorte estava
sempre comigo".

Em 1957, Piracicaba ga-
nhòü o cobiçado trono com
Lúcia de Carvalho que tam-
bém classificou-se no con-
curso MISS BRASIL, entre
as cinco finalistas. Depois,
Lúcia começou a cantar na
televisão, iniciando sua car-
reira artística na TV Cultu-
ra, em 60, apresentando o
programa "Cantinlio de Lú-
cia". posteriormente cia
prosseguiu sua carreira na
TV Tupi.

Madalena Fagotti loi a
herdeira do titulo cm 1958.
Foi a primeira campineira a
conquistar o MISS SAO
PAULO, obtendo também, o
quinto lugar no MISS BRA-
SIL. Para tr,isteza do públi-
co que compareceu na noite
da eleição da mais bela do
Estado, nesse anp as cândida-
tas não desfilaram de maio.
Só era permitido traje de
noite.

Em 1959 foi a Capital que
ganhou, e ganhou muito bem
com Terezinha Rodrigues,
que foi desfilar no Quitandi-
nha por São Paulo. Érika
Berta Zirkus. também da
Capital foi a sua sucessora.
A partir desse ano o concur-
so MISS BRASIL passou a
ser realizado no Maracanã,
onde Érika conseguiu o oita-
vo lugar. Depois de termina-
do o tempo de seu reinado,
Érika casou-se com um jor-nalista associado, Milton Jo-
sé de Oliveira.

A Capital, venceu nova-
mente em 1961. Ana Maria
Filatro era a mulher mais
bonita de São Paulo. No ano
seguinte, em 62. cheia de
graça e algo mais, Julieta
Etrauz vencia outra vez pe-Ia Capital, e entre as mulhe-
res brasileiras, foi considera-
da a segunda mais bela.

Dirce Augustus, antes de
sagrar-se MISS SAO PAULO-
1963, conquistou o "Mis Obje-
tiva Internacional", cm 62.
Na passarela do Maracanã,
etapa marcada pela espec-
tativa das candidatas porqueentre elas é escolhida a quevai representar a mulher
brasileira pelas passarelas do
mundo. Dirce obteve o se-
gundo lugar.

Em 1964. Cecília Alves Fer-
reira, trilhou o mesmo cami-
nho da glória que sua ante-
cessora. Em 63. foi a Miss
Objetiva e cm 64, MISS SAO
PAULO. Cecília falava que ti.
nha sorte desde criança pa-
ra concursos de beleza, pois.
quando tinha cinco anos,
venceu em robustez Infantil.

Em 1965, Sáo Paulo acon-
teceu com outra MISS BRA-
SIL número dois. Sandra
Peno Rosa, candidata da
Capital, conquistou na In-
glaterra, no concurso de Miss
Beleza Internacional, o quin-
to lugar entre as finalistas.

Uma matogrossense, Tá-
nia Maria Zattar. no ano
seguinte, viria repetir o fei-
to de Sandra. Em 66, São
Paulo conquistava novamon-
te o MISS BRASIL número
três.

Após 13 anos consecutivos
de concurso, cm 1967, os
paulistas conseguiram ele-
ger sua primeira candidata.
a esportista Carmem Sílvia
de Barros Ramasco, de Cam-
pinas, como MISS BRASIL.
Na passarela de Long Beach,
Carmem conquistou o 15.o
lugar.

Em 1968, era a cidade de
Catanduva que, através de
Mariluce Facci, conquistava
o direito de possuir a mu-
lher mais linda do Estado de
São Paulo, que também con-
quistou o quinto lugar entre
as outras brasileiras que des-
filaram no Maracanã. Em
03, íoi a voz de Lins, e Ma-
ria Lúcia Alexandrino dos
Santos, além de conquistar,
com toda a Justiça e glória,
o cetro c a coroa do MISS
SAO PAULO-69, colocou-se
em segundo lugar no MISS
ERASIL.

QüEM SUCEDERA
SÔNIA?

Finalmente. Sônia Yara
Guerra — MISS SAO PAU-
LO-70 e MISS BRASIL nú-
mero dois. Terceira campi-
nsira a conquistar o título,
em São.Paulo, e projeção, no
Exterior. Sônia, agora, quan-
do faltam apenas dois me-
ses para entregar seu lugar,
continua com os mesmos
projetos para o futuro; ca-

sar-se com Luiz Antônio, seu
noivo.

"Foi uma pausa diferente
na minha vida. Durante esse
ano cm que representei a
mulher paulista pelo Brasil
e pelo mundo, vivi e apren-
di muito. Daqui a pouco, vou
retomar a ser simplesmente
Sônia, mas uma Sônia com
uma recordação linda para
contar para toda genlo, até
para o.s meus netinhos",

Com 22 anos, 1 metro e 73
centímetros do altura; 61 cm
de cintura; 21 cm dc torno-
zelo; 55 cm de coxas; 93 cm
de quadril e busto, e 60 qui-
los, Sônia venceu. Até o ano
passado, essas íoram consi-
dcrada.t as medidas ideais.
Para cite ano? E' claro que
poderão ser as mesmas, des-
dc que a candidata tenha a
beleza, simpatia, charme, ele-
gjncia, cultura, classe etc.
Muita coisa é ingrediente d»
miss.

Como dizia o velho Spen-
ctr 'o filósofo», "beleza é o
que agrada". E, o que agra-
da, varia de acordo com o
tempo e com o indivíduo, e,
per isso, talvez ainda não
se tenha estabelecido que a
beleza tenha que ter deter-
minada forma.

Ainda faltando dois meses
para o dia da consagração fl-
nal da futura MISS SAO
PAULO, versão 71, apesar de
não ter nenhuma candidata
inscrita, os preparativos são
muitos. E' muita coisa para
ser íeita. O entusiasmo da
equipe que está coordenan-
do o concurso, o interesse
que as futuras concorrentes
já vêm demonstrando, a par-
tir de hoje se intensificam.

E' o começo da contagem
regressiva, que deverá cul-
minar cm noite de gala, no
Ibirapuera, e, quem sabe, no
Maracanã ou om Long Beach.

Mariluce Facci
— Mis* São PauJo-68

Maria Lúcia Alexandrino dos Santos
— Miss São Pauló'69
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Sônia Yara (iüerrn

Concurso 
"Miss São Paulo-19

Regulamento

— Miss São Páülò-70

— Tendo por objetivo o aperfeiçoamento da cultura
e higidez da juventude brasileira, o Concurso "Miss São
Paulo" se destina a selecionar cinco diferentes jovens pa-
trícias, residentes no Estado de São Pauln, para concorre-
rem, na noite de 19 de junho dc 1971, na capital paulista,
aos títulos dc:fl

l.o — Miss São Paulo 1971;
2.o — Miss Interior;
3.o — Miss Capital;
4.o — Miss Turismo Paulista;
5.0 — Miss São Paulo Cosmopolita.

— O certame; que compreende todo o território esta-
flual. será realizado por iniciativa dos "Diários Associados rie
São Paulo", sob o controle geral dc seu Departamento de Pro-
moções e Certames, daqui cm diante denominado Direção
Geral do Concurso, perdurando desde a data do presente re-
gulamento até o encerramento do Concurso Miss Brasil 1971;

— NAO HA IMPEDIMENTO, para a Inscrição no Con-
curso "Miss São Paulo de 1971". de concorrentes nascidas em
outros Estados, territórios ou Brasília;

— A INSCRIÇÃO NO CONCURSO "MISS SAO PAULO"
exige da candidata as seguintes condições:

a) ser brasileira naia ou naturalizada;
b) ser residente no Estado de São Paulo;
c) ter nascido antes de 3 de julho do 1.953 (data da

eleição de Miss Brasil);
d) ser solteira;
e) ter reputação e conduta moral ilibadas.
í) apresentar, no ato rie ser aceita sua inscrição, 6 ío-

tos 3x4 e CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE PO-
DERA' LHE SER SOLICITADA EM QUALQUER
TEMPO, assim como prova das demais exigências
aqui contidas;

g) apresentar, no ato de ser aceita sua inscrição, quan-do fôr representante de alguma entidade ou clube
social, oficio em papel timbrado da entidade quevai representar, assinado por seu presidente ou dl-
retor Bocial em exercício;

rO apresentar, se fôr menor dê 21 anos, autorização pa-terna ou de tutor legal.

— A Direção Geral do Concurso poderá a seu exclusivo
critério, recusar Inscrições de .concorrentes que considerar ina-
dequadas ou lnldôneas, assim como de candidatas já deten-
toras'dè títulos de concursos similares realizados anterior-
mente;

fi — O sistema de eliminatória e escolha da candidata querepresentará São Paulo no Concurso "Miss Brasil", será esta-
belecldo pela Direção Geral do Concurso que se norteará peloregulamento geral do certame nacional, podendo também de-
terminar uma eliminatória, anterior à data da eleição de "Miss
São Paulo", se julgnr necessária uma seleção mais apurada de
candidatas a finalistas, quer na Capital, como no interior do
Estado;

7—0 Júri será constituído por elementos preemlnentesda sociedade paulista, que reúnam conhecimentos e capacidade
para julgamento, podendo, uma acompanhante escolhida pelamaioria das concorrentes, presenciar a contagem de votos,
sendo oue, da decisão do júri, não haverá recurso, salvo fia-
grante violação das exigências contidas no art. "4";

— O julgamento das candidatas será feito tendo em vis-
ta os seguintes requisitos:

a) Beleza de rosto:
b) perfeição de linhas físicas-;
c) graça;
d) personalidade;
e) desembaraço social.

(OBS.: t aconselhável. NAO OBRIGATÓRIO/ a candidata
possuir medidas, o mais aproximadamente possível das se-
guintes internacionais:

ALTURA: 1.73/1.75 — BUSTO: 0,90/0.97
CINTURA: 0,60/0,61 - QUADRIS: 0.90/0.97
COXA: 0,56/0,57 — TORNOZELO: 0,20/0,21),

— PRÊMIOS ESTADUAIS: '-Miss São PauIo-71" rece-
berá Crs d.000,00 (oito mil cruzeiros) e mais o enxoval paradisputar o titulo de '-Miss Brasil", constante de: um vestido
de baile e traje típico. As "misses" "Interior", "Capital", "Tu-
rismo Paulista" e "São Paulo Cosmopolita" receberão prêmios
em dinheiro, o, todas as eleitas, brindes, serviços e viagens
eventualmente oferecidos por entidades, firmas ou particulares,
previamente autorizados pei«i Direção Geral do Concurso.

10 — PRÊMIOS NACIONAIS: Se "Miss São Paulo" fôr
eleita "Miss Brasil N.o 1", receberá: a) um prêmio cm dl-
nheiro, no valor de Crs 15.000,00 (quinze mil cruzeiros);
b) um automóvel nacional "0 Km", modelo 1971; c) impor-
tância equivalente a 500 dólares; d) CrS 24.000,00 (vinte e
quatro mil cruzeiros) no decorrer do seu reinado, por apre-
sentações sociais, totalizando seus prêmios mais de Crs
55.000,00. Se "Miss São Paulo" fôr eleita "Miss Brasil N.o2"
receberá: 500 dólares v Crs 6.000,00 (seis mil cruzeiros) porapresentações sociais. Se "Miss São Paulo" fôr eleita "Miss
Brasil N.o 3". receberá. 500 dólares e Crs 4.000,00 (quatro mil
cruzeiros) por apresentações sociais As "misses" estaduais,
colocadas em 4.0 e 5.0 lugares no Concurso "Miss Brasil"'
ganharão uma viagem à Argentina, com estada para si e suaacompanhante, paga por uma semana, cm Buenos Aires.

11 - REDISTRIBUIÇAO DE TÍTULOS: Se "Miss SãoPaulo" fôr eleita "Miss Brasil", a Direção Geral do Concurso
poderá, a seu exclusivo critério, se assim julgar convenienteredistribuir os títulos estaduais, em parte ou na sua totalidade!

12 — Todas as concorrentes ao Concurso "Miss São Paulo"desfilarão em vestido de baile (soirê longo) e traje folclóricorepresentativo de sua cidade ou região fornecidos por simconta ou da entidade que representar, c em maio fornecido
por "Maios Catalina". As concorrentes da Capital do Estadoapresentarão, cm lugar de trajes folclóricos regionais fan-tasias simbolizando suas entidades ou bairros.

13 - Uma vez eleita "Miss São Paulo", esta preencheráuma "Folha de Inscrição e Compromisso" (contrato de pres-tação de serviços), assinando-a com seus pais ou tutor apósinteirar-se de seu texto no ato de se inscrever e com êle dcclnrar-se conforme, comprometendo-se a cumprir todo o rc-

¦ gulamento geral do Concurso "Miss Brasil", p o calendiri
oficial do mesmo, seguindo imediatamente para a Guanaba
sendo que a ausência dc assinatura dos responsáveis tei
invalidará a inscrição da "miss" estadual do Concurso "Ma
Brasil".

14 __ Até a data da escolha do '-Miss Brasil" a oar.düi.
ta, representante municipal ou estadual, não poderá lirci:
nenhum contrato publicitário, sem expressa permissão escri-
ta da Direção Gerol rio Concurso c. se fôr eleita para qe£.
oucr dos títulos mencionados no art. "10" do presente Rer,
lamento, não poderá assinar qualquer contrato nem cor.::;.
recer a festividades ou demonstrações públicas, durante .:
ano. a partir da data dc sua eleição sem idêntica permlssii
csrrila, o que constará cm compromisso a ser assinado píil
cleiln, cm separado.

15 — Sc qualquer impedimento, a Miss São Paulo clã]
não puder comparecer à final do Concurso "Miss BroslT,!
segunda classificada no concurso "Miss São Paulo" recitei
automaticamente o titulo com direitos de representação; s-
sim. subseqüentemente, prevalecerá o mesmo critério para -i
representações municipais e. dependendo do motivo dn c
sência da candidata, comprovado pela Direção Geral do C::-
curso, n prêmio que lhe corresponderia, será atribuído Hi
substituta.

16 — As candidatas devem ser selccíomidn.i cm lesta
de preferência com objetivo filantrópico, representando lá
tituiçoss locais dc boa reputação, podendo, a Direção Ge»
do Concurso recusar, a seu exclusivo critério adesão de tá-
dade que julgar Inadequada.

17 — As festas para eleição de candidatas, no Concra
"Miss São Paulorlini". devem ser realizadas através de r
loríznção escrita da Direção Geral do Concurso ã eniiife'
promotora. SENDO AUTOMATICAMENTE INVALIDAM!
QUAISQUER ELEIÇÕES REALIZADAS SEM ESSA AUTO
RIZAÇAO.

18 — ELEIÇÕES NO INTERIOR PELO SISTEMA?.!-
GIONAL:

Para melhor seleção de candidatas, o Estado é d:*1
em regiões.

Cada região tem uma Cidade-Sede, abrangendo um ¦:¦¦
mero de cidades que lhe são ligadas.-

EXEMPLO: LITORAL SUL

Cidade-Séde: SANTOS
Cidades da Região: S. VICENTE

— CUBATAO — etc.
PRAIA GBAüEi

(OBS. IMPORTANTE: A designação do um raunlclp
como Cidade-Sede da região, nao significa preferência «o
demérito para os demais municípios, uma ve/. que, Missíi:
Paulo, Miss Brasil ou Miss Universo, podem surgir de nvJí-
cípios com importância populacional ou econômica míÇ
ou maior que a sede designada. Essa divisão é processo
tendo em vista apenas determinados aspectos técnicos:;
certame).

Cabe à Cidade-Sede, pur sua Prefeitura ou entidade Q'-'
a represente: organizar, com as Prefeituras das cidade; ?¦'
formam a região, as eleições das misses locais: Acolher?
sua conta, as candidatas eleitas em cada um rios municP
que compõem a região; promover, na Cidade-Sede, » &1
para eleições de duas misses, uma escolhida entre todas Jj
candidatas da Cidade-Sede, outra escolhida entre todas»
que compõem a região, resultando duas eleitas com dnw
n disputar o "Miss Sao Paulo": Miss Cidaclc-Sedc e W
Regional.

O ESQUEMA DAS REGIÕES E RESPECTIVAS CID*
DES-SEDES, SERÁ' PUBLICADO NO "DIÁRIO DE •
PAULO" (BOLETIM OFICIAL DO CONCURSO'.

As íestas nas Cidadcs-Scdcs. yara eleição MiíS &

dade-Sede c Miss Região, deverão ser realizaria.1 até 13c
junho de 1971.

O não-comparecimento, á (esta da Cidade-Sede, ^vencedoras de cada cidade que compõe a região, impor''
eliminação automática da cidade inscrita c de sua w'
sentante.

19 — CONCENTRAÇÃO DAS CANDIDATAS

As candidatas eleitas, no Interior e ria Capita1.
comparecer, com suas acompanhantes legais, entre 12 '

18 horas, do dia 16 de junho* de 197.1; munidas de 'otlos
documentos exigidos por este Regulamento, para u .j
pectivo registro, identificação c hospedagem. "c-u' '",
incluídas as candidatas da Capital e do Grande Sao h»,

20 — As candidatas ao titulo de "Miss São Paulo-I"^
uma vez concentradas no hotel da cidade onde se ><&
essa eleição, far-se-ão acompanhar SEMPRE por sua Pj-;
nitora, ou acompanhante responsável e maior dc ida(<"• c 'jj,
tante da Ficha dc Inscrição anexa ao presente Rcguianit
durante toda programação do concurso.

21 — No ato de se inscrever no Concurso <!'.' ujj
São PauIo-1971". a candidata DECLARA C0NH6V.J
OS TERMOS DESTE REGULAMENTO. DA ''V^.tÓ
INSCRIÇÃO, FOLHA DE INSCRIÇÃO E DO COM^
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, os dois últimos reicrn
ao Concurso "Miss Brasil-1971", com cujos lermos oc'
concordar.

22 — O não-cumprimento de quaisquer rias i^Lóf!
ções deste Regulamento, das Programações c "'"'jrjjjti
correlatas poderá determinar a desclassificação ria t'an
e da "miss" já eleita.

23 — AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE DEFI""^
MENTE às 00,00 horas do dia 14 dc junho de 1971.

24 — 0 ESCRITÓRIO DA DIREÇÃO GERAL DO ,C jf
CURSO ESTA' INSTALADO NA RUA 7 DE ABRIU «^
ANDAR — FONE: 239-5811 - RAMAL 24 - SÃO IA" •
CAPITAL.

25 — Os casos omissos ncslc RcgulamcnUi ser^':L|e,|
vidos pela Direção Geral do Concurso c, dc suas resoi'»
não caberá recurso algum.

Sáo Paulo, 15 de março dc 19"1

Departamento de Promoções r Ç-"eí?pilíl
Diários e Emissoras Associados de M°
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"SÓ MORTO
ME PEGARÃO"
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A al<o d* multe
estranhe nossa
historia do aen-

«ido regenerado aue nio se
cansa dt pedir uma oporttml-
da.de i sociedade, d* qnem «6
Mpera "compreensão". Ne
crime, nunca chegou a ter
maior expressão. Conheceu
multai cadeias, muitas hiato-
riu de homens que nstoíram
para o crime, mas, na tarda-
de, dele mesmo bem pouco
se sabe. Costuma usar a im-
prensa para aparecer. Pare-
ce, mesmo, que tem certa avi-
dez por publicidade, fazendo
sempre questão de destacar
uma falsa imagem do homem
mau, líder de grandes golpes •
até mesmo da roeantbolesea
fuga da Penitenciaria do Bi-
tado, ocorrida em outubro da
1951, quando cinco perigoso»
bandidos dali escaparam atra-
via de um túnel. Agora, teu
nome voltou t aparecer nos
jornais. Desta vez, na Gua-
nabira. E não mudou a to-
nica de sua história. Ji foi
homem respeitado na deite-
quêncli. Esti arrependido •
quer tribalhar part sustentar
• lar.

—oOo—

Mas nem sempre es deta-
lhes d» sua narrativa são
idênticos, Nossa reportagem
teve oportunidade de conhe-
cê-lo em Janeiro de 19*4. He— Osvaldo Gome» — esteve
em nossa redaçio, a fim da
falar sobre sua vida na eri-
minalidide, e o desejo de vol-
tar ao convívio da sociedade.
Contou que fora assaltante.
Tivera, como comparsas, ele-
mentos dos mais perigosos,alguns dos quais autores decrimes de morte. Porém, cum-
prlra a pena que lhe fora im-
poeta pela Justiça. E, sonhan-
do com um futuro promlswr.voltou à liberdade. Bra, ago-

ia, wo homem Hwe, **•«•-
ciHMide apenas em vencer na
vida. llu Rio podia eseajuer
à -fèna-rulcto da policia, ira
um hetfiwn mareado. Poli-
ciais lnsssrupulosaa imoae*-
vam prtndt-Ie, insinuando
quo deveria voltar a dellnqnir.
B essa situacio o lttara a
tornar público seu problema,
sua áifíeil luta para eneen-
trar o ttmbiho do tem.

Passaram-se os «nos. O
apelo de Osvaldo Oontes ter-
ntra-se público. B nunea
mais. st ouviu falar dele, em
S£e Paulo.

Agora, eis que Osvaldo Gt-
mes rtscurgi para eoittar sua
vida o stus dramas. Ps-1» na
Outnabart. Alt, ¦eompanha-
do de um» mulher qut eo-
nheeeu em Sio Luís do Ma-
rtnháo, diste quo "esti'qui-
tes com a Justiça, o «6 espe-
ra compreensão da saeiede-
de, para éle. o sua familia".
Mas hi, em sua histeria, ai-
(uns detalhes novos. Após sua.
passagem por Sio Paulo, nio
so sabe exatamente onde. Oi-
valdo Gomes foi alvejado a
tiros de revólver. , Tem três
bala» nas pomas, sendo duas
do ealibro "43", «outra cali-
bre "44". B, to invés do apre-
sentar-se como "Pinga-Pogo",
como informara ser eonheei-
do «mando'de sua estada em
Bie Paulo, agora so íéa pa»-
sar por um personagem real-
mente muito conhecido na

TV ATAL, 1 (Meridional) — Francisco
•A**^ Alves Pereira, d* 20 anos, está sendo

caçado intensamente pela polícia. Êle nasceu na
cidade de Ceará—Mirim. "Ghíco Alves" — como
• mais conhecido — anda armado e já é um no-
mo respeitado no submundo do crime. Por tres
vêzei enfrentou a policia a bala, levando a melhor
« conaetniindo abrir caminho para as suas fugas.
Da wa quadrilha, só resta êle, o chefe, pois as
autoridade*» policiais já prenderam Otaciho,
"Chainha", "Tourio", "Penera Pé", que recente-
mente matou um companheiro de cela na Dele-
jacia de Roubos « Furtos, e Edinho. Mas, ate
a»ora a captura' de Chico Alves vem se conver-
tendo em verdadeiro desafio aos policiais da-
ouela especialieada."Chico" ganha fama pelas suas proezas, ca-
racterizadai pela audácia e coragem. Recente-

mente íoi cercado em Bom Pastor e na osmt
midou ao receber a ordem para que se entregas
se. Sacou da arma e travou tiroteio com os poli-
dais, que chegaram a encurrala- o^antog
do cemitério. Mas êle, muito ligeiro conseguiu

saltar o muro e desaparecer. Em outros:mqg;
tros com a polícia, também levou a melhor, sem-

pre fugindo espetacularmente.
As autoridades estiveram em sua rèsidêacia.

Conversaram com seus familiares, que nao sa-

bem o seu paradeiro e também alegaram nao pos-
st-ir uma única foto dele para que fosse distribui-
da aos responsáveis pela sua captura. É^ssim^m
bandido sem rosto, só conhecido de alguns poli-
ciais, aos quais êle mandou um aviso:

-Se querem me rf:endèr, estão plenamen-
te enganados. Só me entregarei morto!

I
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crônica, poliria!, o entre es
efstites policiais de vário*
Bnuies, notadamente daqui
o «ta Ouansbara. Osvaldo Oo-
mto eJiriatu str êle o triste-
monto famoso delinqüente"Diabo Loiro", um dos prin-
ci-pais executores do plano de
fuga 4a .Penitenciária do t$-
tado. Mas ttlvea tenha te
enganado na data. A fuga
nio ocorreu om 1*57, confor-
mt êlo declarou, mas sim em
autuar* dt 10*51. B osso fal-
se "Diabo Loiro" nada tem a
ver eom Geraldo Fonseca de
Sousa, o verdadeiro "Diabo
Loiro" que participou dessa
fuga, aolado c*e outros, cinco
delinqüentes. B, além 'disso,
afirma Osvaldo Oomes estai*,
atualmente, com 23 anos de
idade. A ser .verdade, éle es-
Uva com apenas 3 anos de
idade,- qúsndo ocorreu a eva-
sio na- até entio inexpugna-
vel Penitenciária do Estado.
Diz Osvaldo que veio de Sáo
Luís do Maranhão. Quer ser
motorista na ¦ Guanabara e,
st nio conseguir emprego,
retornará aquela localidade.
O quo quer, é trabalhai* ho-
nestamente. Será verdade'/
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OILÜZ RESPIRA AR DE MISTÉRIO
rUARATINOUETA

(Por José Apa-
recido, da Re-

*ioiii>ii — A cidade do
Queluz ainda vive o mis-
tério qu« envolve o apare-
cimento dt três cadáveres
no quilômetro 12 da rodo-
via Rio de Janeiro-São
Lourenço — MG t o apa-
recimento de um Volks,
chapa 23-28-65 no quilo-
metro 183 da via Dutra.

Após o encontro dos cada-
vêres as investigações ini-
ciadas pelo delegado Car-
los Antico, possibilitaram
levantar ts identidade* dos
mortos. Eram eles Mário
Fernando Bnsolin, Jot-

ouim'Corria t Antônio Ro-
drlgues Filho, vulgo "Zol-
nho". As investigações
foram acompanhadas; pelo .
promotor da Comarca de
Queluz. Agora o processofoi requisitado pelo juta da
Comarca, ficando o dele-
gado com as atividades
paroJlsadas, enquanto
aguarda solução da' Jus-
tiça. Segundo o delegado,
uma vea levantada a fden-
tidade, a invatigaçlo te-
ria seqüência cm São Pau-
lo, uma vea quo tudo indi-
ca terem os mortos sido
aprisionados quando em
vida, na noite anterior, em
um bar da praça Cianortt,
tm Sio Paulo . Por outro

lado, apurou-se qua •
Volks incendiado «rã de
propriedade de um ¦ dos
mortos. Na via Dutra, no
Posto Boa Visígem, quilo-,
metro 113, os prisioneiros
com vida, foram vistos
numa perna C-14, 'de cor
azul, algemados* escolta-
dós por elemento* que via-
javam em um Corcel e
um Volks. Oa cadáveres
encontrado* apresentavam
perfurações de balas de
vários calibres * sinais de
algemas e queimaduras.

Segundo declarações do
delefido qua cuidava das
invattifaçõt* tm Sio Pau-
lo,,|iroviv*lmtnt* nova*

pistas teriam levantadas.
Quando já estava. marca-
da a viagem, o promotor
público, que acompanhava
o inquérito, solicitou que
nenhuma iniciativa fosse
tomada sem o seu conhe-
cimento. Como tinha com-
promissos, a data foi alte-
rada. Depois, foi a vez cie
entrar em c«Sna a juiz de
Direito da Comarca, querequisitou o processo, es-
tendo com o mesmo há vá-
rios dias em suas mios. A
Polícia nio sabe quais fo-
ram as providências toma-
das, t nio pode prosse-
guir nas investigações sem
qu* haja ordem da autori-
dad* judiciária para tal

finalidade. Desta forma,
até que o Poder Judicia-
rio se manifeste, continua-
rá em Queluz o mistério
que envolve a morte de
Mário Fernando Brasolin,
que residia no Jardim Ja-
pão, em São Paulo, Joa-
quim Carlos Corrêa, que
residia na Vila Maria; e
Antônio Rodrigues Filho,
natural de Mirassol, que já
tinha passagem por várias
Delegacias por furtos, ten-
do sido preso pela última
vez em Jacarei, no Vale do
Paraíba, por furtos de
carros. Em Queluz, acre-
dita-se que os crimes se-
jam obras de quadrilhei-
1*08.

IATAD0R DEIXA
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"KG" VERMELHO»
OI 

auto de chapa BM-12-19, um
"Karman Gliia" vermelho

que pertencia à professora
Simagul Boudakian, encontrada morta
terça-feira, à tarde, em Interlagos. após
ser examinado pela polícia, foi entregue
á seus familiares. No veículo, além de
uma impressão digital bem nítida, foi en-
contrado também uma caderno de ende-
recos com vários nomes. Entre eles, f'-
gura o nome-de "Beth", em socorro dc
quem Simagul saiu vindo a ser encontra-
da morta, dias depois ."Beth", que reside
em Guarulhos, já esteve em contado com
irmãos da vitima e disse que na quinta-
feira da semana passada, não manteve li-
gação telefônica com a amiga.

Além deste nome, existem outros,
que serão objeto de investigações por
parte dos policiais do 43.o Distrito Poli-
ciai e da Divisão de Crimes Contra a
Pessoa, do DEIC.

Ontem i tarde, na praça Alexandre
de Gusmão, onde foi abandonado o vel-
culo, um irmão de Simagul disse que não
encontra uma exr^-^fão para a morte da
professora. Ela fora assassinada com três
tiros de arma calibre '-22". Uma jovem
que se dedicava exclusivamente aos estu-
dos e ministrar aulas, não poderia ler
inimigos.

Amigas da professora, que lecionava
no Colégio 9 de Julho, em Vila Maria,
também prestarão esclarecimentos à poli-
cia, que tentará, durante esta» inquirições,
descobrir algum ponto que possa dar con-
tinuídade às investigações.

Por outro lado. os policiais estão tam-
bém tentando localizar uma bolsa modelo
tira-colo, que a professora usava sempre
que saia de casa. Este objeto no qual cs-
tavam todos os documentos da vítima,
além de certa importância em dinheiro,
não foi deixado no carro nem próximoao local onde ocorreu o crime. Os óculos
de Simagul, que ela usava constantemen-
te. também desapareceram. A pessoa res-
ponsável por sua morte, deve ter se apo-
derado destes objetos, a fim de dificultar
as investigações policiais.
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