
POVO TERÁ REMÉDIOS BARATOS
dos Trabalhadores //

A Câmara Municipal

de Santos concedeu
ontem o título de

"Cidadão Emérito de

Santos" ao governador
Laudo Natel (foto).

Ainda na cidade

praiana, o chefe do
governo paulista

recebeu de 45
entidades sindicais
representantes de

50 mil trabalhadores
da baixada santista,

o título de
"Governador dos

Trabalhadores".
Ontem foi um dia

de intensa atividade

para o governador.
Além cie Santos,
visitou a cidade
de São José dos

Campos, onde conheceu
it perto a EMBRAER.

(Página 8)
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Assuntos da mais alta
importância foram debatidos

no Palácio do Planalto
pelo presidente Mediei (foto)

r. lodo seu Ministério.
Durante a reunião, o presidente

assinou o decreto-lei criando
a Central de Medicamentos,

destinada a fornecer remédios
à população, a preço

acessível. Assinou ainda
mensagens ao Congresso

Nacional, encaminhando dois
projetos de grande repercussão:

o que estabelece nova
sistemática de combate ao

uso nocivo de entorpecentes e
outro que introduz profundas

alterações no ensino de primeiro
e segundo graus. (Página 8)
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AMANHÃi TODOS
OS CORAÇÕES EM CAMPO

,.' .;¦..(...

Aqui, no Rio ou em qualquer lugar dêsle Brasil de pujança
futebolística, todos estarão vivendo as decisões. Para nós

interessa é o choque Palmeiras x São Paulo. Nem
mesmo o falo de o tricolor jogar pelo empate deixa os

palmeirenses menos confiantes. São Paulo — a cidade -
está em festa. Amanhã, a emoção da conquista do "tri"

será revivida. 0 passado também está presente. Oberdan e
Teixeirinha (foto), figuras destacadas da decisão de 1950,

falam do jogo. Oberdan acha que os jogadores do São Paulo
irão tremer, na decisão. (Esportes)

...;' y

h-combatente
queria

mofar Nixon
tomes Beavers, um
ex-combatente da
'"Grande Guerra,

foi morto por
policiais de
Chicago,

depois de uma
intensa troca de

,os- As autoridades
.informaram quehe pretendia matar
"ixon. (Página 5)

h Wlpe do
Maria para

% classificar
"J firma comercial
"w comprou 800
™'l cruzeiros de
ln9ressos 

para o
h* de hoje,

"""'tine1, assim
1U- o Olaria

S» o América
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A/osso candidata a Miss Brasil
"Não tenho nenhuma certeza de ser a

vencedora do certame, mas confio em que
representarei à altura o meu Espado". Pa-
lavras de Célia Carvalho de Sanctis, Miss
São Paulo, antes de seguir para o Rio, onde
participará do Concurso Miss Brasil-71.

(Página 2)

Vice-governador
já deixou

o hospital
O vice-governador do
Estado, sr. Antônio

Rodrigues Filho,
teve alta, ontem,

com excelente estado
geral, segundo o

comunicado divulgado
pelo IAMPSE. Após
deixar o hospital, o

vice-governador
viajou para o Interior,
para repousar. (Pág. 8)

Contrabandista
chinês preso

pelos federais
Uma informação dada

à Polícia Federal
levou à prisão um

contrabandista
chinês que tentava

vender sua "muamba"

a um de seus
fregueses, em

Campinas. Pen Ling
Daniel Dien ó o

nome do preso. (Pág. 6)
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César «garra, valentia, decisão, íé, futebol.

245 FOGEM DA CADEIA DE SALVADOR
(Página 7)
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Vai acabar "ponte aérea" com Cuba
A Comissão de Verbas do Senado decidiu ontem cor-

tar os recursos para a continuação da "ponte aérea" com
Cuba, frustrando aparentemente o desejo de 200 mil
cubanos de abandonar o pais, tal como já o fizeram ou-
tros 250 mil desde 13C5.

O governo dos Estados Lnidos havia pedido uma
verba de 144 milhões de dólares CrÇ 720 milhões) para
continuar o programa dos refugiados cubanos, inclusi-
ve a manutenção da "ponte aérea". Essa verba significa
um aumento de 32 milhões de dólares (CrS 160 milhões)
sobre a do exercício financeiro de 1970, que termina no
dia primeiro de julho próximo.

O f empo
São Paulo — Tempo bom

com aumento de nebuloslda-
de, instabilizando-se no fim
do período. Temperatura em
elevação. Ventos quadranre
norte fracos, rondando para
oeste fracos e moderados. Vi-
sibilldade boa e moderada.
Máxima de São Paulo, 25.0.
Mínima, 12.4. Umidade re-
lativa, 65%. Em Santos, má-
xima, 23.8. Mínima, 14.0.

Temporada de bairro
Joshey Leão estará na Tcn. , emporada rio n,como faz todos os anos, a Escola de Bailnrin », n" is fi-i.T«a„ ^_'.,aao Municipal °nhã, às 16 horas, no Teatro João rs„.«.

um "Um Grande Festival de Bailadas" e
de alunos e professores da Escola •>- '"t-,n ;'
Michel Baibano, Norma Macella

de Bailnd-r R«Mana Hei "'-

*íl
pí0|ííí, iJacy Hhormcu e Aracy Evans prepa"rã'rãmTS Tei^

Juvenil, lnacs núa-.."com alunos do infantil e

A Terceira FRANCAL
M

Será inaugurada hoje. presseguindo sti „na cidade de Franca, a III FRANCAL — fv 4 de juuCouro. A novidade é que a Feia demnn.i d° CateJ?
cussão já internacional, receberá ? viSK^-'"»*calçados europeus. Também os últimos laii^imp?rtaa(>Kifcírancana serão expostos em cstahdes mo2nlo,s da «w
gumas máquinas e processamento industrial além íe'ii'

Novos cargos de inspetor escolar Festa junina na AACD
Objetivando garantir a ex-

pansão do ensino municipal,
face à ampliação dos prédios
destinados às escolas prima-
rias e conseqüente necessida-
de de pessoal especializado, o
secretário de Educação e Cul-
tura, professor Paulo Natha-
nael, encaminhou ao prefei-
to Figueiredo Ferraz, um
estudo que servirá para a
elaboração de mensagem que
deverá ser dirigida à Cama-
ra Municipal propondo a
criação de 150 novos cargos
de diretor escolar e 26 de

inspetor regional de Educa-
ção.

Atualmente, existem 200
cargos de diretor de ensino
e 24 de inspetor regional de
educação. Os novos cargos
serão providos através de
concurso de promoção, den-
tre os professores efetivos do
ensino municipal. A Prefei-
tura conta atualmente com
cerca de 3 mil professores,
sondo que muitas das esco-
Ias estão sendo dirigidas, in-
terinamente. por aqueles pro-
ícssõres.

Ferraz, "Bombeiro Honorário"
Durante & solenidade de Inauguração do novo quartel do

Corpo de Bombeiros, em Santo Amaro, que se realizará às
8,30 horas do próximo dia 2, o prefeito Figueiredo Ferraz irá
receber o diploma de "Bombeiro Honorário".

Para comunicar-lhe a outorga desse titulo, o comandante
geral da Polícia Militar, coronel Mário Humberto Galvão Car-
neiro da Cunha, esteve no Ibirapuera.

Posse na AFPCESP
Será realizada no próximo

dia 30, ás 20 horas a solenl-
dade de posse da Diretoria da
Associação das Funcionárias
da Policia Civil do Estado de
São Paulo, eleita para o biê-
nio 1971-1972, no 14.0 andar
do Palácio da Policia, à rua
Brigadeiro Tnbias. 527.

A solenidade terá como
presidente de honra o gene-
ral Sérvulo Mota Lima, secre-

tárlo da Segurança Pública.
Do programa constará a ben-
ção "in rnemoriam" pelas ai-
mas dos policiais civis e mi-
litares que tombaram no
cumprimento do dever pelo
padre Josó Barroso Fiorillo
Sobrinho, capitão capelão da
2.a Região Militar. Após i
bênção será empossada a no-
va diretoria e cm seguida se-
rá oferecido um coquetel à
Imprensa e aos convidados.

Barracas, casamento,
quadrilha,, pipoca e quen-
tão estão presentes em tõ-
das as Festas Juninas. Na
Associação de Assistência
à Criança Defeituosa —
AACD — a festa, da qual
todas as crianças partici-
pam, é tradicional, e so
realiza há 20 anos, desde
que a entidade foi funda-
da. Numa demonstração
de que as crianças estão
integradas na sociedade,
seguras de seus gestos e
demonstrando que seus In-
terêsses são iguais aos de
qualquer criança, elas
riem, dançam e cantam."Nossa festa não é feita
com o intuito de obter lu-

cro, mas porque as crian-
ças gostam muito, sa di-
vertem e tem grande va-
lor educativo. E' organiza-
da pelo setor escolar, pelo
das voluntárias, pelo de
nutrição e com a colabo-
ração- de pais, amigos e
firmas, que sempre ofere-
cem alguma coisa", decla-
rou a diretora do setor es-
colar, que as crianças, ca-
rinhosamente, chamam de
tia Regina.

Como não podia deixar
de acontecer, realizou-se o
tradicional "casamento cai-
pira" (foto) e, no seu íi-
nal, 10 casais dançaram a
quadrilha.

AUTO ESCOLAS - AUTO ESCOL
ACLIMAÇÃO

AUTO ESCOLA
MOTTA

Cartas n' Motoristas
Profissionais «• Amado-
res. Atenrlè-aè a do-
miclllo. Instrutores
Concursadoj no DET.
Expediente exten s 1 V o
tias 7.00 às 22.00 lioras.
I5ua Pires da Moffa, 257

Tel. 278-0296

Auto Escola e
Despachante

"CASTRO ALVES"
Run Castro Alves, 256 -
Aclimncüo — Run Trrz»

de Mnio, 731 - Tel.:
288-62J8 - Bel» Vista

AUTO ESCOLA
CLÍMAX

Rua José Getullo no
302 — Fone: 279-1610
Aclimação — S. Paulo

• BOM RETIRO

AUTO ESCOLA
ESTRELA

hUA TRÊS RIOS, 261
Fone: 227-6967
(Bom Retiro)

URAS

AUTO ESCOLA
JUVENTUDE

Cartas para Motoristas:
Amador « Profissional -
Registro de Cartas -
Revalidações de Cartat •
Troca de Categoria -
2n Via por perda oti
dil»e»racao. — Rua 21
do Abril n.o 661 (Brás)

SAO PAULO

AUTO ESCOLA
MÁRIO PENNA

RUA DA flGUEIRA, 251
TELEFONE: 32-H655

SAO PAULO

* CAMBUCI

AUTO ESCOLA
BRASIL

Aberto d^s 5 as 21 h.
RUA I.AVAPÍS. 1043
Fone 278-2675 - S. P.

* CENTRO

EXAMES
PSICOTÉCNICOS

faça no CENPSI — BenJ.
Constant, 171 — 3.o «nd.

dai 8 as II horas.

CONSOLAÇÃO

AUTO ESCOLA
CRUZ E AUGUSTA

Despachantes
Rua Atijrustn, 1 248
Telefone: 287-4684

SAO PAULO

• IPIRANGA

AUTO ESCOLA
CONDE

Rua Silva Bueno, 1.742
Fone: 63-7530

(Ipiranga)
SAO PAULO

AUTO ESCOLA * M0OCA

KENNEDY LTDA. Auto Escola
Um nome em auto es- Irmãoc Grarinano

coia instrutores dipio- irmaos ^ragnano
mados pelo C N T. Cursos Diurnos e No-
Curso especial para te- turnos pam motoristas
nlinras e «ínhnritns. amadores o. profissionais
Alende-se a domicilio, cursos especiais pam se-
Rua Cel. Dlojro, 1.464 nhoras — Rua da Moóca,

Iplran»» - Fone: 2'"° - Fnne- 92-8894
63-5757 NAO TEM FILIAL

PARI* .1. PAULISTA __—«_-_
——— AUTO ESCOLA

AUTO ESCOLA GUANABARA
... i»n«ki<"í» Temos Inslnitorn
RIO BltANCO Rua Silva Tellos. 661

., Fone: 93-8374Nobre e * Mlssío de sso PAULOInstruir
At. Brigadeiro Lul* An- P S. LtlÕÀS
tonlo, 3.089-Tel. 288-7543 ¦»« i i ¦¦¦
Jardim Paulista - S I' AUTO ESCOLAGLÓRIA

QUF.R APRENDER JoJo Amallry rio5 „,,„,„,
DIRIGIR BEM E GAS- Proprietário
TAR POUCO? procure B"« Francisco Fctt, B-D

PS LUCAS
AUTO ESCOLA ——-

VIANA ' PERD!ZES

Av. Brlc LuIt. An- AIFO ESCOLA
tonlo, 1 437, esquim DCDni7CC

Rua Pedrosn rtKDI£fc>
Tel.: 37-3346 R(|il JoJo „„„,„„,„_ í03

mmmmmmm,^mmmmmmmmm - Fone: 65-1337 —
— Perdizes

J. SAÚDE ——Saber dlriRir ta* parte
iaaaiBiataaaai da vida em sociedade"

Vela cnmn é fácil
AUTO ESCOLA AUTO ESCOLA

LONDRES "SÃO JOÃO"
,,., , . , . .,., Lázaro n. FerreiraMa«rUl- '»?"IU?M Proprietário

"a. 
%Tt?J" 

7 í°; H60 - Ponto final onl-
L2 } 7 f ,1 b»s 237-238-216 - Tel.:«abados das 7 horas ate fi9 n>ni ppnnTypc18 horas. - Av. Bos- "" ""' ~ FE!*D'ZE5

que dl Snude, 279 •¦¦^¦«¦«¦¦«¦•"¦««••¦i^»»»
S. V. * S. CAETANO

lapa AUTO ESCOLA
___ GILDA

AIITrt CÇrftl Avenida Goiás. 1.666 —
AUIU titULA Telefone: 42-1031 - São
CENTENÁRIO Car,"m "" Sl"

dai 8 is 22 horas * SANTA IFIGÊNIA
Fone: 65-1874 >MM«mHMaMwMB

RUA MONTEIRO DK AUTO ESCOLA
MELLO, 405 ALIANÇA

AUTO ESCOLA t£!ffl!*
REAL SANTANA 

!"
R. Afonso Sardinha, 1S3 ¦^¦¦^¦¦¦^"¦¦¦,™

Fone: 260-3342 AUTO ESCOLA
l.apx - Av. Raimundo FRED •

P. de Magalhães. 5131 R""> Conselheiro Morei-
ra de Ilarros, 544 - San-

PIRITUBA lana e filiais à Avenida
Imlrim. 1878 - Tel. n.n

l »¦*«* »<•«.«.• 266-1176 - Imlrim c Rua
AUTO ESCOLA Voluntários ria Pátria,

4S75 - Mandaqui
VIADUTO _~_

TATUÀPÈ*
Galeria Corazza - loja 31 üüüaiBüBaaBa^HaaaMiBi
Rua 12 di outubro. 58 . . _' .Auto EscolaRua John Harrlsson. 61 _ . . _

LAPA EStre,° de Prt,t0
aBiMHBMiaHM^la Rua Antônio de Rarros,

1771 — Tatuapé
* LIBERDADE i 

¦¦ • Tucimuvi
AUTO ESCOLA —-~

T li p a ki AUT<> ESCOLAT U P A COPACABANA
Matriz: R. dos Estudan- Rua A|fred0 p,„ol 1Mtes, S0 - Fone: 278-842» fone: 2n8.39n8
Filiais: Rua GuilpA, 1575 « "Uai

V. Leopoldina, Av. dos illTA ccrAl AAutonomistas, 4.883 AUIU CÉLULA
Osano - Km 18. R. Mar- TUCURUVI
"" 

srarnaraC,C.0eiíi,65' 
^- N°va Cantareira. 1591sania Cecília São Paulo

AUTO ESCOLA * v- cabra-i
ORIENTAL Auto Escola Antônio

Cartas Profissional» Chiapetfo Filho
f Amadores \jlas Estnvla de fiuainima
Diurnas e Noturnas, n.n 55 — Vila Dolila

cim Instrutoras Uma tradição em Amo
diplomadas pelo DET Escola — Direção de An-

Aberta das 7 às 20 hora» tonlo Chlapcltn Filho t

S* 
«MCEBld. 832 rn|„,; Mf «JJ 

Carr5oLiberdade — S. r. n.o 1.767 — Vila lanão

AUTO ESCOLA
DALCIN

A MAIS ANTIGA
DO BAIRRO

AV. CONSELHEIRO
CARRAO. 3 305
SAO PAULO

• V. itDE
¦•me íi Í-.K. ¦xMimmmmmÊÊÊma^B

AUTO ESCOLA
ÉDE

Aulas diurnos t notur-
nas com Instrutores t
Instrutoras especializa-
dns pelo D.E.T., aberta
das 8 n» 21.00 horas. '—
Estrada da Conceição,

2065 - Viln Ede

* V. MARIANA

AUTO ESCOLA
MERCEDES

Rua Pedro do Toledo. 436
Filial: Av. Cupecè, 29

Jardim Prudência

AUTO ESCOLA
PLANALTO

RUA LUÍS GÓES, 1.133
(Vila Mariana)
Fone: 273-3720
SAO PAULO

AUTO ESCOLA
SANTA CRUZ

Aberta das 1 *s 22 lio-
ras. Rua Santa Cruz,

1595 — V. Mariana

AUTO ESCOLA
VILA MARIANA

Cursos para motoris-
tas amador e profissio-
nal. Registros de car-
Ias • revalidações Sem-
pie atualizada. — Rua
Domingos de Morais,
2.838 — Vila Mariana —
Fone: 71-39(14 - S. P.

t
P

MOTORISTA
Amador e Profissional

EXAME PSICOTÉCNICO
(Válido para o DET)"

Rua 25 de Março, 580 -
4.° e 7.° andares - Junto

ao Parque D. Pedro II
Tel.: 34-5504

PSICOTÉCNICOS PARA MOTORISTAS
LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA APLICADA

A SELEÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
Credenciado pelo DET, Portaria 89 67

Rua Barão da Iguap:, 647. csq. Ru» Clicótio
Telefone 278-0723 - Liberdade - SSo Paula

MOTORISTA
PROFISSIONAL E AMADOR

Insliluio Psicotécnico S. Gabriel
Credenciado pelo DET

Av. São Gabriel, 564 (Próximo a Av. S de .lullio)
Estacionamento próprio - Telefone 2S2-0336

AUTO ESCOLA BANDEIRAS LTDA.
FONES: 36-3880 - 32-0094

Horário 7 âs 21 horas
Matriz: Run Santo Amaro 33 - Centro
Filial: Av Miruel Stefano. 868. Saiide (Sede Proprlaí
Filial: Av. Brigadeiro l.ulj Antônio, 711 - Loja 3
'Sede prnprial

USE BOM SENSO
Aprenda a dirigir, na melhor Auto Escola de PI-
nhelrns. conforme pesquisa realizada no mês da

abril de 1970

AUTO ESCOLA ' BELLIN."
"A PREFERIDA"

PUA OSCAR FRJ1RE. 2 120 - Esq. cl rua Cardeal
Arcoverri» - FONE- 282-0504 - SAO PAULO

MOTORISTAS
FAÇAM SEU EXAME PSICOTÉCNICO NO

SEBRAP - Autorizado pelo DET
Rua Álvaro de Carvalho, 48 - cj. 63 - Tels.: 33-2342

e 33-7603 (Próximo a Praça das Bandeiras - Centro)

Exame psicotécnico p/ motorista
DAS 8 AS 18 HORAS. SEM ESPERA, NA HORA

MINERVA - PSICOLOGIA
Av. Brlgai'"lro Luiz Antônio. 2030, 5.n andar,

cj. 36 e 5S — Próximo avenida Paulista.

Exame psicotécnico p/ motorista
RECONHECIDO PELO DET

Avenida Brigadeiro Lula Anlónlo, 317 - l.o andar
Telefone: 33-0041 — SP

Psicólogo Rcg. Mec. n.o 42-Prof. J.N. PATERNOSTRO

Curso de Parapsicologia
O Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo

comunica que dará prosseguimento ao curso de Parapsico-
Jogia, com a aula a ser dada pelo dr Alberto Lyra no dia
29 dó corrente, às 20h30m, no auditório da Biblioteca Mu-
mCiP0 

tema da aula será a continuação do debate: "Memória
Extra-Cerebral".

^br/go da Alegria
Dona Maria Zilda Natel e

o secretário (em exercício)
da Promoção Social, sr. An-
tonio Calandriello, inaugura-
rão, hoje, às 11 horas, o nó-
vo bloco de quatro pavi-
mentos, da Divisão de Aten-
dimento Geral, no Abrigo fla
Alegria, à rua da Alegria n.o
233. onde poderão ser aco-
lhidas, nas novas dependên-
cias, 800 pessoas. Conterá
alojamentos para funciona-
rios em serviço, copas, ser-
viço médico, maleiros e rou-
peiros e um posto policial,

Novos
vencimentos dos
praças da PM

O governador Laudo Natel
sancionou lei que institui no-
va escala de padrões para os
vencimentos das praças da
Policia Militar do Estado da
São Paulo.

A nova tateia é extensiva
aos inativos e as despesas de-
correntes serão cobertas por
dotações próprias do orça-
mento, consignadas à Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca, c pelo crédito suplemien-
tar de Cr$ 27.021.000,00 a ser
aberto na Secretaria da Fa-
zenda e cuja cobertura se da-
rá através de recursos pro-
venierites d? operações de
crédito a serem realizadas.

E' a seguinte a nova escn-
Ia de vencimentos de acordo
com os padrões numéricos:
PM-1 (aluno oficial): CrS
218,00. mais a gratificação íi-
xa de CrS 71.34: PM-2 (sol-
dado): CrS 290.00; PM-3 (ca-
bo): CrS 308.00: PM-4 (Io
sargento): 345.00: PM-5 (2.o
sargento): Crs 410.00; PM-6
l.o sargento): CrS 460.00;
PM-7 (subtenehte): Cr$
500.00: e PM-8 (Asoirante e
Oficial): Cr$ 600,00.

TFP quer
diálogo com
progressistas

O prof. Plínio Corrêa de
Oliveira, presidente do Con-
selho Nacional da Socicrinde
Brasileira de Defesa da Tra-
tlição. Família e Propriedade
(TFP), está disposto a dia-
logar sobre n "progressismo
dito católico'' com os pro-
gressislas.

O presidente da TFP dese-
ja saber se existe algum pro-
gressista disposto a contestar
a tese sustentada pelo sr.
Arnaldo Vidhra! Xavier da
Silveira, membro do Conse-
lho Nacional da. entidade. ?e-
gündò a qual "as verdades
ensinadas sem caráter dogma-
tico, cm documento do cnsi-
no ordinário, por uma su-
ceísão longa e continua ds
Papas, assumem "ipso facto",
caráter dogmático".

"Depois de caluniarem a
Igreja do passado, os pro-
gressistas querem desfigurar
a do presente, transformai!-
do-a numa espécie de repú-
blica espiritual populista, se-
gundo o modelo iugiislavo",
afirmou o presidente da TFP.

onde haverá equipes da
plantão para as triagens ne-
cessárias.

O serviço de triagem ge-
ral se incumbirá de exami-
nar as pessoas ali recolhidas,
encaminhando os doentes ao
serviço para-hospitalar que
funciona anexo ao edifício
que será Inaugurado hoje. A
Divisão de Atendimento Ge-
ral é um dos órgãos da Se-
cretaria, responsável pelo
atendimento de pessoas ne-
cessitadas, principalm ente
mendigos.

Miss SP foi
sensação no
aeroporto
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Envergando um traje em

manto maxi roxo e short, um
chapéu branco, elegantíssima,
Célia Carvalho de 6anctís,
pele queimada, rosto redon-
do, nariz elevemente arrebi-
tado. grandes olhas pretos e
e cabelos negros. 18 anos de
idade, tomou conta, ontem
pela manhã, do Aeroporto do
Gongonhos, quando ali che-
gou, acompanhada de seus
pais e irmão, para embár-
car para o Rio onde vai par-
Rio de Janeiro onde vai par-
ticipar da finalíssima para a
escolha de Miss Erasil-71.
Dona Eunice Carvalho de
Sanctis. sua mãe. clegantis-
sima e jovem senhora, ao la-
do do marido, sr. João Balis-
ta de Sanctis, estava radian-
te. o mesmo ocorrendo com
Ricardo de Sanctis, seu ir-
mão.

Compareceram também os
tios Artur Fernandes e Lur-
de Hergcr Fernandes. Repre-
sentando o governador do
Estado, para o "bota fora" da
nossa miss. o sr. Stélvio As-
prino, da Casa Civil do go-vernador Laudo Natel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Plano <lc Desenvolvimento Local Integrado

Concorrência para Elaboração de Trabalhos
Técnicos de Planejamento, n.° 7/71

AVISO - Adiamento de Prazos
1) Comunica-se aos interessados que, tendo

sido substituídas as íòlhas de numeres 75 (e mais
uma anexa sem número), 145, 146, Í47. 148 e 149 Ho
Documento d« Concorrência, item IV, Termo de Re-
forôncia, e para que não se alegue Ignorância, os pra-
203 estabelecidos no item 2 publicado neste jornal,
nas edições rios dias 7, 9 e 11 de maio de 1971, ficam
prorrogados, passando o referido item 2 a ter a se-
giiinte redação:

2) Até o próximo dia 26 de julho, às 9 horas,
recebimento da documentação e das Propostas Técni-
cas e Financeiras. No mesmo dia, às 10 horas, será
procedida a-abertura das Propostas Técnicas dos escrl-
tórica habilitados; no dia 16 de agosto, às 10 hora\
comunicação da qualificação das Propostas Técnicas
e abertura das respectivas Propostas Financeiras.

3) Comunica ainda que. as referidas folhas es-
(ão à disposição dos interessados na chefia do Gabi-
nete rio prefeito e na sede do Serviço Federal de Ha-
bitaçao e Urbanismo — SERFIIAU, à rua Debret n.o
23, lO.o andar, Rio de Janeirc. .

Piracicaba. 23 de Junho de 1971
DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI

Prefeito Municipal

Rádio-isotopos no IBEPG

O Instituto Brasileiro rio
Estudos e Pesquisas de Gas-
troenterologia, situado à rua
Silvia, 217, inaugurou, ontem,
à noite, a seção de rádio.-iso-
topos coastante de dois apa-
relhos, mapeamento e capta-
ção e que íoram adquiridos
nos EUA pela importância de
104 mil cruzeiros.

A seção destina-se ao ensl-
no e pesquisa no setor das
doenças do aparelho digesti-
vo, da nutrição e das glându-

'¦¦¦'¦'-/: -,.:.vii

Iprpf. '/'creç5° tatai»; tIBEPG fni instituído em 1»peto Instituto do GasC?rologia cie São Paulo Zfinalidade ,í„ ensino da v
falação naqueles rarr«Medicina c estará sob isentação dos doutores vãMelo e suuza e Antônio udana. Na foto. 0 it;%Fernandes Pontes ifepresidente dr. IBEPG Jdo explicava o tunclonatóoo aparelho

Exames de Madureza
sejikS

A Coordcnadoria do Ensino Básiro Normal rela*
para realização dos exames de madureza 1971'as ¦
cidades:

DRE I Grande São Paulo - Capital Osasco. Santo A-dré, São Bernardo, São Caetano, Mana, Moii das CraFerraz de Vasconcelos, Poá. Carapiculba e Diadema
DRE II — São Paulo Exterior - • Santos, Santos Hntro, São Vicente, Cubaião, Praia Grande, Jacuplrangi !
DRE III — Vale do Paraíba — Cruzeiro, Jacarel, UihPlndomonhangaba, S. José dos Campos, Taubaté, Aparrt

Guaratinguetá.
DRE IV -- Sorocaba — Àvarê, Botucatu, Itapetbtà

Sorocaba, S. Roque. .'
DRE V — Campinas — Bragança. Campinas, Casa B:r,

ca, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Porto Ferreira, Rio cã
DRE VI — Ribeirão Preto — Araraquara, Barretes, te

ca, Jaboticnbal. Ribeirão Preto, Ituveravn, S. Joaquimíi
Barra. S. Carlos.

DRE VII — Bauru — Assis, Bauru, Ourinhos, Sa
Cruz do Rio Pardo, Tupã, Marilla, Lins. Piranji.

DRE VIII — S. José do Rio Preto - Catanduw, FEt-
dôpolis, Jales, Monte Aprazível, S. José do Rio Prelo, Sn
Fé do Sul, Votuporanga, Olímpia.

DRE IX — Aracatuba — Araçattiba Penápolis, A.-,ii
dina.

DRE X — Presidente Prudente - Presidenta Preta
Adamantina, Presidente Wenceslau, Drarena.

Informa, também que as inscrições estarão abertas,"t
estabelecimentos relacionados durante a. segunda q&i
de ju\'io.

29 lotéricas suspensas
A direção da Loteria Es-

portiva suspendeu 2!) reven-
dedores de São Paulo que
infringiram o regulamento.
Dois deles, alterados com as
medidas tomadas pela Lote-
ria, incorreram, inclusive, cm

desrespeito Ss autoriíií
policiais, Entre os Wft
da infração, salientas*
fceitação de cartões l
apostas acima de 103 Bis
ros e cartões totalmentir
branco.

"A outra face das rosas"
O Tribunal Federal de Recursos confirmou. onllS

liberação da música de Jucá Cliaves, "A Outra Faceto:;
sas'', proibida pola censura em São Paulo sob a alf-gaçso:
que a sua letra ofende a dignidade da mulher brasileira,!
sua decisão, proferida pela l.a Turma, n TPR confirmou«:
tença do juiz paulista que já havia concedido mar.oaMt
segurança a Jucar Chaves, o chamado "Menestrel M»

Ao confirmar a liberação da música, cuia gravação es?
sendo proibida, o TFR entendeu que a alegação da W
incriminando o verso "que todas ela? se vendem . ní«.-
nenhuma procedência, porque esse. lincho se refere asm
e não às mulheres.

O primeiro microcircuíto úo kl

II I t§mlw^  mi

Uma equipe de trinta pes-
soas, trabalhando sob a orien-
tação do doutor Carlos Alber-
to Mora to de Andrade, do De-
partamento de Microeletròni-
ca da Escola Politécnica da
USP conseguiu a fabricação
do primeiro circuito integra-
do na America Latina (fotol.

Após vários meses de esfoí-
ços constantes, desenvolvendo
processos próprios, a equipe
de cientistas daquele labora-
tórlo conseguiu obter um mi-
crocircuito. projetado e in-
teiramente construído nus

suas instalações. W*fc
rísticas elétricas Af\®\
to são comparáveis w.j
melhores circuite IW,
encontrados no ntertí»»
ternacional, „»,;

Trnta-sedeiimcf"
piro de alta veloc^
podetV, ser usado vf
ão de comput don y

quinas de calculo^
a ser feitas no Bra-.¦
também, ser usado eg,
amplificador p»n> «j
pos' de aplicação em 1
nica.
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ide: Estado amplia
seu campo de ação

0 gov
palácio d°s
ra de impor
gideràve*
tampo d

ernador Laudo Natel presidiu ontem, no
,'s Bandeirantes, solenidade de assinatu-

antes convênios, que ampliarão con-
mente a ação do Governo do Estado no

saúde pública.
...tura desses convc-

* *' 1ermídio da Sc-
*' fda Èmide. obedece a

S* Jroniover a ap,-
-...,•... .. do Exe-

iKjiacM
í!liV0-,ffadu'"vez maior en-
ÍÜS universidades e
» p°- c em beneficio da as-
[Slfr'médico-liospitalar à

ggJTe 
também das

aforam ns convênios as-
."" 0m as prefeituras

fSliia e de Nova Luz I-
&M™ instituto de Ele-
ligii, »nl
fotícniM.

hii

ria USP. com o De-

| díKciildfide 
de Medicinaamcnto de Neuropsiquia-

1

!,vr,
de Ribeirão Preto,

Preto, com a So-
„..ieficén

I Matarazzo e eom ojnsü-gfM„íi.-l'ia llospi
o Clinica!.,' do Ortopedia

ilanti
iPiRITO DE
ÍOOPERAÇAO

os trabalhando para
5áo Paulo tenha um

úde pública a
desenvolvimen-

•Estamos
jj breve f

...... jo seu -
_ disse o governador

Natel, depois de se
com os signatá-mo

úsratulnr
'As dos convênios.
Sientoti o chefe do Exe-
Hvo a importância do en-
aniento entre o Governo
Estado, as prefeituras do

tlerlor, as universidades e
(entidades privados.
«Com eaa soma do esfor-

., tom esse espírito de
«ação a bôa-vontade,
Miremos nossos objetivos

]esio exatamente, o bem-
to dá coletividade" - con-

cluiu o governador Laudo
Natel,
CENTRO DE SAÜDE

O primeiro dos convênios
foi assinado entre a Secreta-
ria da Saúde, a Universidade
Estadual de Campinas e a
Prefeitura do Município de
Paulínia. Objetiva a criação,
construção, instalação e íun-
cionamento de um Centro de
Saúde-Escola naquele munici-
pio, destinado ao desenvolvi-
mento de programas de saúde,
ensino, formação e treina-
mento de pessoal e pesquisa
lécnico-cicntífica, no campo
da saúde pública.

Visa ainda o convênio a es-
tlmulaf o interesse dos estu-
dantes pelos problemas cia
saúde da comunidade o a for-
mar e aperfeiçoar o pessoal
técnico para os órgãos de saú-
cie, bem como a adestrar pes-
soai auxiliar, tendo em vista
as necessidades no referido
campo, principalmente na área
da Divisão Regional de Cam-
pinas.

Esse grupo de saúde, que
ocupará uma área aproxima-

da de 1.200 metros quadrados,
custará um milhão e trezen-
tos mil cruzeiros.
ENSINO
ESPECIALIZADO

Com o Departamento de
Neuropsiquiatria e Psicológica
Médica, da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto, fir-
mou convênio pelo qual a
Secretaria da Saúde coloca à
disposição daquela Faculda-
do uma sala de aula e 50 lei-

tos de seu Hospital Psicmiá-
tricô de Ribeirão Preto, que
serão ocupados, principalmen-
te, por enfermos que apresen-
tem interesse para o ensino
especializado.

Cria-se assim um campo
universitário para o estudo
prático da psiquiatria, dentro
da política de aproximação
entre a pasta da Saúde e as
universidades paulistas.
ASSISTÊNCIA A
INFÂNCIA

Outro convênio foi firma-
do com a Sociedade de Be-
nèficência Hospital Mataraz-
zo, para prestação de serviços
hospitalares às crianças en-
caminhadas àquela instituição,
que colocará à disposição da
Secretaria da Saúde 20 vagas
r.o seu Hospital. O Estado
pagará diária de 30 cruzeiros
por leito ocupado.

Ainda com vistas à assis-
têiicia à infância, íoi raíifi-
cario contrato entre o Govêr-
no do Estado e o Instituto de
Ortopedia e Clinica Infantil do
Instituto Santa Lídia, de Ri-
beirão Preto, para prestação
de assistência a crianças. A
Seccefaria da Saúde pagará
àquele Instituto 30 cruzeiro.;
por leito ocupado, até o limi-
te de 40 leitos.

Com a Prefeitura de Nova
Luzitánia,. foi assinado con-
trato para instalação de uma
unidade sanitária naquela ei-
dade, ficando o Município
responsável pela instalação e
manutenção do órgão. A Se-
cretnria da Saúde, por sua
vêz, se responsabilizará pela
designação de um médico e
pelo abastecimento do Posto.

MANUTENÇÃO PE
EQUAPAMÉNTOS

O último dos convênios foi
assinado entre a Secretaria
da Saúda e o Instituto do

Eletrotécnica da Universida-
de de São Paulo, para insta-
lação, manutenção e repa-
ros de equipamentos radioló-
gicòs das Coordenadorias de
Saúde da Comunidade e de
Assistência Hospitalar da-
quela Pasta. O Instituto as-
sunie a responsabilidade pe-
Io referido serviço nas unida-
des sanitárias e nos hospi-
tais de tisiologia, remanes-
centes da extinta Divisão do
Serviço de Tuberculose. Me-
diante termo aditivo, poderá
ser atribuída ao mesmo Ins-
titulo a responsabilidade pe-
Ia instalação, manutenção e
reparos de equipamentos ra-
diológicos de outras unida-
des da Secretaria da Saúde.

SIGNATÁRIOS
Além do dr. Mário Macha-

rio de Lemos, secretário da
Saúde, assinaram os convè-
nios os srs. Vicente Amatte,
prefeito de Paulínia; Pior-
paulo Gembiinl. rio Hospital
Matarazzo; José Moura Gon-
çalvcs. da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto; en-
genhelro José Luiz dos San-
tos Pereira, rio Instituto do
Eletrotécnica da USP: Ar-
nnlcio Ribeiro Pinto, do Ins-
tituto Santa Lídia, rie Ribci-
rão Preto, e o prefeito de
Nova Luzitània. sr. Miguel
Carollno Barbosa.

Anos a solenidade, o goycr-
nador Laudo Natel exámi-
nou, com o prefeito de Pauií-
nia, a planta do Centro do
Saúde-Escola qnc será cons-
truido naquela cidade."Vossa Excelência precisa
ir lá para lançar a pedra
fundamental", disse o pre-
feito."Nós iremos lá para inau-
gurá-lo", respondeu o go-
vernador.

O governador presidiu, no palácio dos Bandeirantes, assinatura dos
novos convênios

Faculdade de Fiilosofta, Ciências e Letras
N. Sra. do Patrocínio de Stu

rngresso com Vestibular
E::<ime: Dia 2-7-71, às 14 horas.
Provas Unificadas, em forma de Teste
Reconhecida p7 Gov. Feri. Instalada
em 24-10-58. 12.000 m2 cie "Campus"'
universitário a 45 minutos de São
Paulo p,' Rodovia Castelo Branco.

• Ingresso" sem Vestibular

9 Formados em curso superior

0 Transferidos
» Aprovados em Vestibular de

qualquer Faculdade.

DIRETOR: FROF. RUBENS ANGANUZ7.I

Informações,
Programas e inscrições,
abertas.

lul líl

CURSOS DE:
LETRAS
CÍÊNCÍAS
ESTUDOS SOCIAIS
PEDAGOGIA
(8 habilitações)

Rua do Patrocínio, 965 - Fone: 2-1015, em Itu

^_ioB&v
_<DROGASIL)_l_^__A__0__í _xlsP

CENTRO
FARMASIL B. ITAPETININGA
BARÃO DE ITAPETININGA, 40-32-1844

BELÉM
FARMASIL CELSO-GARCIA
AV. CELSO GARCIA, 1124 - 93-3051

BOM RETIRO
FARMASIL JOSÉ PAULINO
RUA JOSÉ PAULINO, 577 - 570-1336

INDIANÓPOLIS
FARMASIL INDIANÓPOLIS
AV. IBIRAPUERA, 2425-61-1903

J. PAULISTANO
FARMASIL AUGUSTA
RUA AUGUSTA, 2899 - 282-3134

TUCURUVI
FARMASIL TUCURUVI
AV. TUCURUVI, 403 - 298-6313

VILA MARIANA
FARMASIL VILA MARIANA
DOMINGOS DE MORAES, 173-71-2923

VILA PAULISTA
FARMASIL VILA PAULISTA
AV. SANTO AMARO. 373 - 232-9341

VILA PRUDENTE
FARMASIL MONUMENTO .

lPRAÇA PADRE DAMIAO, 19-.63-1449J
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c£$
A esposa Vanettv Ribas Vianna, «eus filhos, genros, noras e netos, agra-

decem sensibilizados a todos que os confortaram no doloroso transe por que
passaram com o falecimento do seu querido esposo, pai, sogro e avô

Dr. M§© VIANNA
e convidam os parentes e amigos para assistirem a missa de 7.o dia, queifarâa
celebrar SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, às 17,30 horas, na Igreja de
Nossa Senhora do Brasil. (Av. Brasil). „„„j0„„„,

Por mais êste ato de religião e amizade, antecipadamente agradecem.

<^3
ARTHUR VIANNA CIA. DE MATERIAIS AGRÍCOLAS «NISO VIAN-

NA S/A. MERCANTIL, agradecem a todas homenagens recebidas por oca-
slão do falecimento de seu saudoso Diretor-Superintendente

Dr. MSO VIANNA
e convidam os clientes • amigos para assistirem a missa de 7.o dia que, por
intSo de wa alma, farfio celebrar SEGUNDA-FEIRA, dU 28 do corrente,
As 17.30 horas, na Igreja de Nossa Senhora do BrtuiL (Av. Brasil).

Antecipadamente agradecem aos comparecimentos.

c^
INSTITUTO PINHEIROS - PRODUTOS TERAPÊUTICOS S/A.
LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA SM.
CIA, PINHEIROS AGRO-MERCANTlli, associando-se is manifestações

de pesar pelo falecimento de seu saudoso Presidente do Conselho Consultivo
e Diretor

Dr. NISO VIANNA
vèm convidar seus clientes e amigos para assistirem a missa de 7.o dia, que
será celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,30 horas,, na Igre-

ja de Nossa Senhora do Brasil. (Av. Brasil).
Antecipam agradecimentos. ——^—¦

<^
SINDICATO DA INDUSTRIA DE ADUBOS E COLAS DO ESTADO DE

SSO PAULO, assoclando-se às manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento do seu ex-Presldente

Dr. NI§0 VIANNA
convida seus associados e amigos para assistirem a missa de 7.o dia, que será
celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,30 horas, na Igreja
de Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

c^
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, associando-

sa As manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu
Diretor

Dr. NISO VIANNA
cenvida seus associados e amigos para assistirem a missa de 7.0 dia, que será
celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, às 17,30 horas, na Igreja de
Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

C^
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO, associando-se às ma-

nifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu Vice-Presi-
dente do Conselho Deliberativo.

Dr. NISO VIANNA
convida seus membros, funcionários e amigos, para assistirem a missa de 7,o
dia, que será celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,.i0 ho-
ras, na Igreja de Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

A Suprema Corte Americana
julga censura aos jornais

Por cinco votos contra quatro, o Supre-
mo Tribunal dos Estados Unidos decidiu exa-
miuar se o Neic York Times e o Washington
Post poderão recomeçar a publicação sem res-
triçõe» dos artigos baseados num estudo se-
creto do Pentágono sôbre o Vielnam. Até a
decisão final, a Corte Suprema impôs algumas
restrições parciais a ambos os jornais.

O Supremo anunciou que ouvirá as ale-

gações do caso a partir das 11 horas de hoje
e ordenou ao Departamento da Justiça que
apresente na oportunidade uma listo dos
documentos do Pentágono que o governo con-
sidera como os mais perigosos à Segurança
ISacional.

O supremo permitiu quo
o Times e o Post publi-
quem nas suas edições de
hoje apenas o material do
estudo do pentágono já 11-
berado pelo governo. A
mesma restrição já havia
sido imposta ao Times
por um tribunal de recur-
tos.

Ambos os jornais exigem
completa liberdade de pu-
blicação e ainda não se
sabe se recomeçarão ime-
diatamente a divulgar no-
vas matérias sob tal res-
trição.

A decisão do Supremo
Tribunal será a primeira
envolvendo proibição à
Imprensa de publicar no-
ticias, consideradas pelo
governo como ameaça à
segurança nacional. A mais
alta corte dos Estados Uni-
dos pretende concluir o
caso na segunda-feira pró-
xima.

Na batalha legalmente
entre o governo e a im-
prensa, o Departamento de
Justiça argumenta que os
interesses norte-america-
nos e as relações com go-
vemos estrangeiros seriam
prejudicados com a publi-
cação de matérias basca-
das no estudo do pentágo-
no e dos documentos alta-
mente secretos nele con-
tidos.

Por seu lado, os advo-
gados do Times e do Post

bem como de outros
Jornais que publicaram
material obtido do estudo

sustentam que o públi-
co tem o direito do saber
a verdade e que a primei-
emenda da constituição,
que garante a liberdade
de imprensa, justifica a
publicação dos documen-
tos.

O estudo do Pentágono
descreve a política norte-
americana no sudoeste
asiático desde o íim da
segunda guerra mundial
até maio de 1968.

Os recursos ao Supre-
mo Tribunal foram feitos
ante-ontem, tanto pelo Ti-
mes como pelo Deparla-
mento de Justiça. O Ti-
mes quer que seja revo-
gada urra decisão do Se-
gundo Tribunal Federal de
Recursos que havia impôs-
to restrições a publicação
de matérias sobre o assun-
to.

Por outro lado, o Go-
vômo recorreu ao Supre-
mo para revogar uma de-
cisão do Tribunal Fede-
ral de Recursos do distri-
to Colúmbia, que rejeitou
duas vezes impor restri-
ções do Post. Antes do
recurso ao Supremo, o
Post tinha liberdade de
publicar qualquer matéria
depois das 18 horas de an-
tè-ontem.

O general Lanusse está reunido
com seu gabinete:

é mais uma crise na Argentina
O cambaleante piso argentino foi desvalorizado on-

tem pela quinta vez em dois meses enquanto o presidente
Alelandro Lanusse mantém o seu gabinete em sessões de
emergência para buscar a forma de superar a crise eco-
nomica. ¦--. ¦'.' 

'¦' . 
.

O Governo anunciou que a cotação do p«o com re-
laçio ao dólar passou de 4.20 a 4,40, equivalente a i.it
por cento. , ,,

A nova desvalorização seguiu a linha da conhecida po-
lltica do Governo de ir "reajustando "periodicamente o
valor do peso sem recorrer a grande desvalorizações, tal
como se faz atualmente n0 Brasil.

Todavia, no mercado "paralelo'' ou "negro' o dólar
chegou a vender-se terça-feira a 4,23, quando seu valor no
mercado oficial ainda se mantinha nominalmente a 4,20.

Lanusse, comandante chere do Exército n"e governa
desde março como presidente, ordenou anteontem i\ noite
ao seu gabinete de 11 ministros que realiza sessões de
emergência até elaborar uma nova política econômica.

Na verdade, o pais está- sem uma política econômica
definida desde que o ex-ministro da economia Aldo Per-
rer foi demitido do gabinete há um mes, depois de ser
recusado um plano econômico da sua autoria.

Levando em conta a crescente espiral itulacionista,
Lanusse prometeu anteontem á noite, em uma Inespera-
da entrevista coletiva, "transformações substanciais em
todo o campo econômico".

Não deu porem pormenore.s adicionais alem de um
anúncio oficial de que o gabinete realizará sessões perlo-
dicas de emergência para definir e elaborar uma nova
política econômica.

Fontes do Governo disseram esta semana que o gabi-
nete estaria trabalhando em uma política econômica mais
liberal que a acentundamenle "nacionalista" desenvolvi-
da por Ferrer. '•'¦¦:.

O novo programa procuraria estimular os investi-
mentes estrangeiros afrouxando as restrições ao crédito
Impostas por Ferrer às empresas estrangeiras que operam
na Argentina.

Além da Inflação, a nação esta sendo duramente cas-
tigada este ano por uma baixa nas suas exportações da
carne c por um déficit orçamentário que cresce assusta-
doramente.

O ministro do Bem-Estar Social Francisco Manrique,
considerado um das amigo* mais próximos de Lanusse,
criticou anteontem Ferrer em um discurso, afirmando
que fracassaram suas previsões sôbre o déficit orçamenta-
rio e o comportamento da inflação.

CLASSIFICADOS DIVERSOS

NEGÓCIOS DE OPORTUNIDADE

URGENTE:
Permuta-s» fina residência (térrea) no
bairro Aeroporto, por sobrado ou casa Iso-
lada no Alto de Pinheiros ou City-Lapa
Ofertas ao si. Carlos F. Duque Jr. à rua
Gararu, 180 — apto. 4 — Vila Nova Con-
ceição ou pelo fone: 286-1842 — (Horário
comercial).

VENDE-SE
Ear p empório, ou separa-
do. Negócio de ocasllío,
explica-se o motivo p/ o
comprador. Ver c tratar

a av. Ellslo T. Lrltc, 269
— Frei;, do ú.

TERRENOS
TERRENO VILA DIVA
Vende-se, medindo 10 x 40,
sito á Rua Miranda Jor-
dão. Documentação de 1 »
e atual. Tratar: Font
295-1331, eom Benjamln.

PERDIDOS
E ACHADOS

Perdeu-se
Escritura de uma campa
no Cemitério do Araçá,
pert. à Jnse Janlnl Jr.,
entregar k rua Martlm
Francisco, 106, apto. 11,
e/ o zelador.

APARTAMENTOS — VENDEM-SE

APARTAMENTO COM TELEFONE

Vendo um apartamento com 3 dormitórios, II-
vlng, sala de almoço, cozinha, banheiro completo, re-
vestido com mármore de Carrara, Jardim dt Inverno
com 12 metros de comprimento, dependência par?
empregado, garagem, duas (21 entradas, social • dt
serviço t mais um terraço. Fica o telefone. Apar-
lamento dt frente para a avtnlda 9 de Julho, na
rampn direita do túnel. Preço: CrS 1.15 mil, eom
grendei facilidades. Tratar polo fone: 256-0148.

Fogos ?
Só CARAMURl

Únicos que não dão chabu

DISTRIBUIDORA GERAL PARA SAO PAULO

DIPEL
llistribuidora de Produtos de Epoea Lidai.

Rua Thiers n.° 627 (Canindé) Tels.: 227-2064 e 227-0587

Não iendo a cabeça do índio não é CARAMURU

TELEFONES — AÇÕES DA C.T.B.
Compre, vendo t permuto todas as linha», recebo na

Instalação t facilito. Rui Rio Oandt, 781
VILA MARIANA - FONE: T0-920B

AÇÕES TELEFÔNICA
Compro et* ia » horai, também sábado • domingo.
Pago em dinheiro na hora. Av. S. João, 1.452, ap. 32.

TELEFÔNICA — DUCAL — LIGHT
e outras AÇÕES - COMPRAMOS.
Rua Silo Bento, 181 . Sala 46 (Pça. Patriarca)

IMÓVEIS
SITIO — VENDE-SE JUQUIA

2.1 alqueires — Tratar com JOÃO — ti. FELIPE
GALVAO, S2 - V. ESPERANÇA.

S^v^-íti.'' %* :" V" ;; ''¦'' ''¦'¦''.'"''¦Z' ¦¦ '

Comunistas infligem
derrota
aos aliados no Norte

Os sul-vietnamitas e norte-americanos es-
tão à beira do desastre na frente norte, se-
gundo observadores militares que comenta-
ram ontem o abandono do Campo Fuller o a
ameaça que pesa sobre o Campo Saruê.

Segundo observadores, a forte pressão viet-
cong e iiorte-vletnamlta é a conseqüência 16-
gica da contra-ofensiva contra as forças sul-
vietnamitas que invadiram o Laos na fracas-
sada operação Lam Som 71!).

Segundo a expressão de um alto chefe ml-
litar norte-americano que desejou conservar
o anonimato, a confusão que reina hoje na
frente norte demonstra que a "putrefação"
da situação militar chegou a um ponto que
jamais havia sido atingido desde 1988. em
vésperas da grande ofensiva inimiga do TET.

As tropas sul-vetnamitas não fizeram
mais que encaixar revezes desde que acabou
a operação Lam Som 710. Depois da ofen-
siva contra o Laos ns posições governomen-
tais localizadas na altiplano da região das
três fronteiras (Laos, Camboja e Victnam)
foram violentamente atacadas e a base seis
caiu em poder do adversário.

A contra-ofensiva norte-vietnamita. npíH
um mês de descanso, se reiniciou na mesma
zona contra a base cinco até a semana pas-
sada. Ao mesmo tempo, no Camboja e a
poucos quilômetros da fronteira com o Viet-
nam o inimigo ocupou Snur, posti avançado
da Infantaria e rios blindados e Saigon.

SAIGON, 2õ (UPI) — Milhares de re-
forços sul-vletnamltas foram enviados, on-
tem. às regiões situadas Junto à área des-
militarizada. no norte do país, num esforço
para sufocar uma ofensiva de verão das tro-
pas comunistas concentradas no setor.

Um regimento de 2.500 fuzileiros navais
sul-vietnamitas chegou à Base Aérea Sarge,
13 quilômetros an sul da Base de Artilha-
ria Fuller, e o Governo de Saigon enviou
também um regimento de infantaria a Dong
Ha, 16 km a leste da Base Carrol.

As três bases formam um triângulo de-
tenslvo destinado a bloquear as rotas de in-
flltração comunista pelo Laos e pela área
desmilitarizada. Ficam a pouca distância
uma da outra, Sarge ao sul e Carrol a sil-
deste de Fuller, a base principal.

Oa comunistas arrasaram, antes do amn-
nhecer, a Base Fuller, mas, à noite, os sul-
vietnamitas reconquistaram a posição. Fon-
tes sul-vietnamitas disseram que os defen-
sores da base sofreram pelo menos 450 bai-
xas quando os comunistas a arrasaram. Dês-
se total, pelo menos 200 soldados morreram
e 250 ficaram feridos ou estão desaparecidos.

Depois que a base foi reconquistada, com
ajuda de um reforço de 1.500 soldados, as
tropas governamentais saíram em patrulha?
pela. região em busca de unidades comunis-
tas, mas não encontraram ninguém. A re-
gião foi intensamente bombardeada, anteon-
tem, e os B-52 norte-americanos e as bate-
rias da Base Carrol continuaram o fogo,
ontem.

Fontes militares norte-americanas dis-
«eram que a queda da Base Fuller indica
que os comunistas estão dispostos a lançar
uma grande ofensiva de verão, reunindo pe-
Io menos cinco regimentos na campanha, ou
seja, um total de 14.500 homens.

Fontes aliadas disseram que as coneqn-
trações comunistas na região norte do pais
visam levar o Governo de Saigon a fuzer
grandes despesas militares e mobilizações de
tropas na região, desgastando-se considera-
velmente antes das eleições de oulubro.

Um porta-voz do Exército sul-vietnami-
ta disso, em Saigon, que n Base Fuller só
voltará a ter uma guarnição permanente
quando os morteiros comunistas que a ar-
rasaram forem destruídos.

Entretanto, sobreviventes do combate
disseram an correspondente Kenneth Brad-
dick, da UPI, que não foram nem morteiros
nem foguetes que destruíram a base, mas
um fogo intenso é preciso de peças de ar-
tilharia de 152 milímetros disparadas <ío ou-
tro l'.ulo do rio Bcn Hai, no Victnam do
Norte, 10 quilômetros ao norte,

Memórias áe Johnson
confirmam
documentos .secretos

As memórias tia ex-presidente L«iJohnson, a serem publicadas corliirimuitos dos pormenores históricos revfSpelo estudo do Pentágono sôbre a ««Vi
Vielnam e admitem sua responsabiitdadMcrescente escalada militar no Vletnam!/»tir de 1964, segundo se soube ontem,"Newsdag", um jornal de Lon» \Ldiz que Informações sobre as memóriaiítidas de "uma forno da Indústria eoMmostram que Johnson decidiu continuiV
política dn presidente John Kennedy iitender o Victnam rio Sul no morrer,;»!
que regressava de Dallas, acompanhai»
corpo tie Kennedy, cm novembro d» li

As memórias dizem quo Johnson csvou uma recomendação do secretário da[ifosa, Robert, McNamara, no sentido Z
meçar "um programa de crescente mmilitar contra o Vietnnrn do Norte", no"17 de março de 1064, poucos mesejíiitü':
divulgar-se o profundo envolvimento atriamericano no Vletnam do Sul,

As memórias, intituladas "0 PontoF;
vorável: Perspectivas dn Presidência";tri
sendo Impressas a deverão scr publicaiem novembro próximo, pela Editora E:Rienhart & YVlnston.

O senador republicano Harrv Golte
num artigo divulgado, ontem, no Joro"New York Times'', afirma que, embora"Times" venha a recebír a admiração jinalistica por ter começado a publicà(i)í:
documentos do Pentágono, merece 'rir
pécie de último prêmio por sua incapJSi
de de detectar as intenções do Johnsoni
rante sua campanha eleitoral de I96T,K
water perdeu paia Johnson nessa elelrii

"Eu não duvidava, sete anos atrai.:.
o presidente Johnson pretendia uma mi
da tle guerra contra o Vletnam do Né
escreve Goldwater, acrescentando que i
vertiu o povo norte-americano para tos!
cer a "verdadeira realidade'' sobre a ti
china, durante .sim campanha do 1964. tó
water diz que o "Times", naquela oposi
nldade, o acusou do Ignorar a rcalidlít,

"A lógica deveria ter mostrar
que constantemente me acusavam de.1
Ignorante e mal informado que o povo::
te-americano não eslava nreparado ;>
aceitar uma retiraria rio Victnam np
oportunidade", afirma Goldwater. "Ce
quentemente, o povo aceitou as razõesc
levaram Johnson a ampliar a cuerra, ir.
rnndo que planos neste sentido ia esta
elaborados quando Johnson assegurava i
norte-americanos que nada disso acontece
se fosse eleito".

Mas o artigo do ''Newsdaç" diiqiAj
gundo as memórias. Johnson não pre!?:
enviar tropas norte-americanas para to:
Victnam "quando os próprios asiáticos e
riam fazer isso". Acrescenta que JoK
queria evitar que os Estados Unidos'«.
carregassem" da guerra no Vielnam a::
e provocassem um conflito com a Cmi»

"Não quis dizer com Isso que,«»
mos de lutar, pois já havíamos t»wiWj
tos bravos soldados no Vletnam , diz w
son nas memórias, segundo o ''Newsosí

O jornal acrescenta que, n0dlaí«:
tembro de 1964, Johnson aprovou iimp
de bombardeios contra o Vletnam oof*
recomendado pelos militares, quero*
ser posto em prática se os comwu ;:
llzasBem um ataque "de grandes pro»-
no Sul, Esse plano foi aplicado no dlH
fevereiro de 1965, depois de •'ollll!":';::
jeitadn djuu vezes conselhos de.ml""».'
ra começar os bombardeios mais cr» •

Em suas memórias, Johnson iWJ
disse as seguintes palavras a seus ai»
naquela oportunidade: "Há W»°,,ffi
tamos contendo nossa forca ™.\e";!'.,
qual foi o resultado? Os ^Ü^.Snossos homens enquanto cies m _-.;.
nosso dizer aos soldados norte-W^
que continuem lutando com um mac»'
rado nas costas'1.

Sionista condenacl;
Fontes judaicas revelaram ontem que a bibliotecária Raiza Pa a

de 35 anos, foi condenada a dois anos de prisão por um tribuna i

Odessa, depois de uma semana de julgamento, acusada de difundir P

pagando contra o governo.

Em Kichinev, capilal da
Moldávia, continua o julga-
mento, Iniciado' há uma se-
mana, de nove judeus, acusa-
dos de atividades subversivas,
com relação ao plano do ano
passado do seqüestro de um
avião comercial para íuglr
para Israel.

As fontes disseram que a
srta. Palatnik foi presa dia
l.o de dezembro de 1070, e
processada por violação do
artigo 100 do Código Climi-
nal da República da Ucrânia.

O artigo proíbe "a divulga-
ção oral sistemática de men-
tiras difamando o Estado so-
viético c a ordem social e a
preparação para a distribui-
cão de material escrito ou
impresso do mesmo caráter".
O pena máxima para esta
acusação é de três anos.

O julgamento de Kichinev
começou segunda-feira e en-
volve judeus acusados de
manter ligações com o grupo
que tentou seqüestrar um
aviüo comercial em Lenlngra-
do no dia 15 de Junho de
1970.

Já houve quatro Julgamen-
tos com relação a êsse caso,
inclusive um cm novembro,
cm Lcningrado, no qual 11
pessoas foram condenadas
por tentativa de seqüestro.

Dois deles, Mark Dymshits
« Eduard Kuznctsov, foram
condenados A morte, o que
provocou uma onda Interna-
eional de proteitoi. A pena

foi então comutada para lõ
anos de prisão.

Dos nove judeus sendo jul-
gados em Kichinev, quatro
são acusados de cumplicida-
de no seqüestro e os outros
do roubo de um mimeógrafo e
do seu transporte de Kiclii-
nev para Lcningrado a fim
de scr usado na produção de
propaganda sionista.
EGITO

Milhares de egípcios posta-
dos ao longo da rodovia en-
tre o Palácio Republicano de
Kubbeli — e a mesquita cie
El-Azhar, prorrnmperani on-
tem cm vivas à unidade dos
povos árabes; enquanto o pre-
s'.dente Anunr El Sadat e o
rei Faiçal da Arábia Saudita
faziam suas orações do dia
santo."Viva a unidade árabe","Alá é grande" e "Vitória pa-
ra a naçáo árabe", gritou a
multidão quando os dois esta-
distas saíram do templo.

Faiçal completou ontem o
sexto dia de uma visita de
sete ao Egito, em cujo trans-
curso conversou longamente
com Sadat sôbre a crise com
Israel,' o Golfo Pérsico, as
relações das guerrilhas pa-
lestinas com o rei Hussein da
Jordânia e as possibilidades
d.- uma reunião de cúpula
árabe. O rei partirá hoje de
regresso a Rlad.

Em suas conversai com o
presidente Sadat, o colocou
a par dai conversações que

manteve recen!^
Washington com »ret
dos Estados M*5'""
Nixòn

Uma vez ma* MJ,

contra o P»P>PÍ,-
quem acusoudeqw
datar" Jerusal « e .
a Itália a" nlV nfi £i

colônias portugug»
relações coma 

1^
\s criticas da '

italiana contra *

Mo do divórcio e «
da concordata. Flo:"U NaZHi cila> vi»

posta a I="11 „ vaicar3
há pouco ^m£l»o acusou de: Que
zar" i^l% U »"H CoIrl'IW"
conservadora 

»" ^
v«k "Ao *Z na W
da Igreja a""'rt„»u'*
nas colona gg 0
ai. o iap* m»io!Pol|tK
diplomáticos'Jfc-ep
ram inopoffjitwcío,
çáo. já aue^ sra;

em cadaiurnj^^-^

«a .c^tiair+íiAtt&tft^&t-è' 'Ir 'IL! jft&fé&íâiaíks%ÊÍtiíÊ[£kis*i*áZiii^^ m**. ^I^i*i**iáiü&é:»'
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A esposa Vanettv Ribas Vianna, «eus filhos, genros, noras e netos, agra-

decem sensibilizados a todos que oi confortaram no doloroso transe por que
passaram com o falecimento do seu querido esposo, pai, sogro e avô

Dr. NISO VIANNA
e convidam os parentes e amigos para assistirem a mis» de 7.o dia, que farão
celebrar SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, às 17,30 horas, na Igreja de
Nossa Senhora do Brasil. (Av. Brasil). ... , .„.„j„„„„.

Por mais êste ato de rellgiSo e amizade, antecipadamente agradecem.

<s£3
\RTHUR VIANNA CIA. DE MATERIAIS AGRÍCOLAS e NISO VIAN-

NA S/A. MERCANTIL, agradecem a toda» homenagens recebidas por oca-
ptSo do falecimento de seu saudoso Dlretor-Superlntendente

Dr. MSO VIANNA
» rnnvldam oi clientei • amigos para assistirem ¦ missa de 7.o dia que, por
tetaSkfd. ~a alma!^* farão celebrar SEGUNDA-FEIRA, dU 28 do corrente,
as 17.30 horas, na Igreja de Nossa Senhora do BAuL (Av. Brasil).

Antecipadamente agradecem aos comparecimentos.

^
INSTITUTO PINHEIROS - PRODUTOS TERAPÊUTICOS S/A.
LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA S/A.
CIA. PINHEIROS AGRO-MERCANTIL, assoclando-se ít manifestações

de pesar pelo falecimento de seu saudoso Presidente do Conselho Consultivo
e Diretor

Dr. NISO VIANNA
vem convidar seus clientes e amigos para assistirem a missa-de 7.o dia, que
será celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,30 horas,, na Igre-

ja de Nossa Senhora do Brasil. (Av. Brasil).
Antecipam agradecimentos. _^_^__^^—

<£$
SINDICATO DA INDUSTRIA DE ADUBOS E COLAS DO ESTADO DE

SSO PAULO, assoclando-se às manifestações de pesar recebida» por ocasião
do falecimento do seu ex-Presldente

Dr. NISO VIANNA
convida seus associados e amigos para assistirem a missa de 7.o dia, que será
celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,30 horas, na Igreja
de Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

c^
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, associando-

se às manifestações de pesar recebidas por ocaslfio do falecimento de seu
Diretor

Dr. NISO VIANNA
cenvida seus associados e amigos para assistirem a missa de 7.o dia, que será
celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, às 17,30 horas, na Igreja de
Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

^ \

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO, associando-se às ma-
nlíestaçóes de pisar recebidas por ocasião do falecimento de seu Vice-Prest-
dente do Conselho Deliberativo.

Dr. NISO VIANNA
convida seus membros, funcionários e amigos, para assistirem a missa de 7.0
dia, que será celebrada SEGUNDA-FEIRA, dia 28 do corrente, as 17,30 ho-
ras, na Igreja de Nossa Senhora do Brasil (Av. Brasil).

Antecipadamente agradece.

A Suprema Corte Americana
julga censura aos jornais

Por cinco votos contra quatro, o Supre-

mo Tribunal dos Estados Unidos decidiu exa-

minar se o Nciv York Times e o Washington
Post poderão recomeçar a publicação sem res-

trições dos artigos baseados num estudo se-

creio do Pentágono sobre o Vietnam. Até a

decisão final, a Corte Suprema impôs algumas
restrições parciais a ambos os jornais.

O Supremo anunciou que ouvirá as ale-

gaçóes do caso a partir das 77 horas de hoje

e ordenou ao Departamento da Justiça que
apresente na oportunidade uma lista dos

documentos do Pentágono que o governo con-

sidera como os mais perigosos à Segurança
Nacional.

O supremo permitiu que
o Times e o Post publi-
quem nas suas edições de
hoje apenas o material do
estudo do pentágono já li-
berado pelo governo. A
mesma restrição já havia
sido imposta ao Times
por um tribunal de recür-
sos.

Ambos os jornais exigem
completa liberdade de pu-
blicação e ainda não se
sabe se recomeçarão ime-
diatamente a divulgar no-
vas matérias sob tal res-
trição.

A decisão do Supremo
Tribunal será a primeira
envolvendo proibição à
Imprensa de publicar no-
tícias, consideradas pelo
governo como ameaça à
segurança nacional. A mais
alta corte dos Estados Uni-
dos pretende concluir o
caso na segunda-feira pró-
xima.

Na batalha legalmente
entre o governo c a im-
prensa, o Departamento de
Justiça argumenta que os
Interesses norte-america-
nos e as relações com go-
vemos estrangeiros seriam
prejudicados com a publi-
cação de matérias basca-
das no estudo do pentágo-
no e dos documentos alta-
mente secretos nele con-
tidos.

Por seu lado, os advo-
gados do Times e do Post

bem como de outros
jornais que publicaram
material obtido do estudo

sustentam que o públi-
co tem o direito de saber
a verdade e que a primei-
emenda da constituição,
que garante a liberdade
de Imprensa, justifica a
publicação dos documen-
tos.

O estudo do Pentágono
descreve a política norte-
americana no sudoeste
asiático desde o íim da
segunda guerra mundial
até maio de 1968.

Os recursos ao Supre-
mo Tribunal foram feitos
ante-ontem, tanto pelo Ti-
mes como pelo Deparla-
mento de Justiça. O Ti-
mes quer que seja revo-
gacla urra decisão do Se-
giindo Tribunal Federal de
Recursos que havia impôs-
to restrições a publicação
de matérias sobre o assun-
to.

Por outro lado, o Go-
vêrno recorreu ao Supre-
mo para revogar uma de-
cisão cio Tribunal Fede-
ral de Recursos do distri-
Io Colúmbia, que rojeitou
duas vezes impor restri-
ções cio Post. Antes do
recurso ao Supremo, o
Post tinha liberdade cie
publicar qualquer matéria
depois das 18 horas de an-
le-ontcm.

O general Lanusse está reunido
com seu gabinete:

é mais uma crise na Argentina
O cambaleante piso argentino foi desvalorizado on-

tem pela quinta vez em dois meses enquanto o presidente
Aletandro Lanusse mantém o seu gabinete em sessões de
emergência para buscar a forma de superar a crise eco-
nomica. .. 7. ?'¦¦¦.

O Governo anunciou que a cotação do pc-so com re-
laçíio ao dólar passou de 4.20 a 4,40, equivalente a 4.78
por cento. , ,.

A nova desvalorização seguiu a linha da conhecida po-
Utica do Governo de ir "reajustando "periodicamente o
valor do peso sem recorrer a grnnde desvalorizações, tal
como se faz atualmente no Brasil.

Todavia, no mercado "paralelo'' ou "negro' o dólar
chegou a vender-se terça-feira a 4.23. quando seu valor no
mercado oficial ainda se mantinha nominalmente a 4,20.

Lanusse. comandante chefe do Exército que governa
desde março como presidente, ordenou anteontem a noite
ao sen gabinete de 11 ministros que realiza sessões de
emergência «até elaborar uma nova política econômica.

Na verdade, o pais esta sem uma polllica econômica
definida desde que o ex-ministro da economia Aldo Fer-
rer foi demitido do gabinete há um mês, depois de ser
recusado um plano econômico da sua autoria.

Levando em conta a crescente espiral Inílacionista,
Lanusse prometeu anteontem a noite, cm uma Incspera-
da entrevista coletiva, "transformações substanciais em
todo o campo econômico".

Não deu porem pormenores adicionais alem de um
anúncio oficial de que o gabinete realizará sessões perio-
dicas de emergência para definir e elaborar uma nova
política econômica. .

Pontes do Governo disseram esta semana que o gabi-
nete estaria trabalhando em uma política econômica mais
liberal que a acmtuiiriamenle "nacionalista" desenvolvi-
da por Ferrer.

O novo programa procuraria estimular os investi-
mentes estrangeiros afrouxando as restrições ao crédito
Impostas por Ferrer As empresas estrangeiras que operam
na Argentina. ¦

Além da Inflação, a nação esta sendo duramente cas-
tigada este ano por uma baixa nas suas exportações de
carne e por um déficit orçamentário que cresce assusta-
doramente.

O ministro do Bem-Estar Social Francisco Mannque,
considerado um das amigos mais próximos de Lanusse,
criticou anteontem Ferrer cm um discurso, afirmando
que fracassaram suas previsões sobre o déficit orçamenta-
rio e o comportamento da Inflação.

CLASSIFICADOS DIVERSOS

NEGÓCIOS DE OPORTUNIDADE

URGENTE:
Permuta-se fina residência (térrea) no
bairro Aeroporto, por sobrado ou casa lso-
lada no Alio de Pinheiros ou City-Lnpa
Ofertas ao sr. Carlos F. Duque .Ir. à rua
Gararu, 180 — apto. 4 — Vila Nova Con-
ceição ou pelo fone: 286-1842 — (Horário
comercial).

VENDE-SE
Bar e empório, ou separa-
do. Negócio de ocasião,
cxpllcn-ae o motivo p/ o
comprndor. Ver c tratar

a av. Ellslo T. Lrlte, 268
— Freg. do O.

TERRENOS
TERRENO VILA DIVA
Vende-se, medindo 10x40,
sito á Rua Miranda Jor-
dão. Documentação de l.a
e atual. Tratar: Fona
295-1331, com Benjamln.

PERDIDOS
E ACHADOS

Perdeu-se
Escritura de uma campa
no Cemltírlo do Araçá,
pert. & José Janlnl Jr..
entregar à rua Martins
Francisco, 100, apto. 11,
e/ o zelador.

APARTAMENTOS — VENDEM-SE

APARTAMENTO COM TELEFONE
Vendo um apartamento com 3 dormitórios, II-

vlng, sala de almoço, coilnha, banheiro completo, re-
vestido com mârmnrt de Carrara, Jardim de inverno
com 12 metros de comprimento, dependência para
smpregada, garagem, duas (2) entradas, social € de
serviço e mais um terraço. Fica o telefone. Apar-
t.imenlo da frent» para a avenida » de Julho, na
rampa direita do túnel. Preço: CrS 135 mil, eom
jr.-ntfrs facilidades. Tratar pelo fone: 256-0148.

fe|«joÍ
If^^Ual W "* tWi m¥\\
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Fogos ?
Só CARAMURl

Únicos que não dão chabu

DISTRIBUIDORA GERAL PARA SAO PAULO

DIPEL
Disftribiiitfora dc Produtos dc Época Lidai.

Rua Thiers n.° 627 (Canindé) Tels.: 227-2064 e 227-0587

Não tendo a cabeça do índio não é CARAMURU

TELEFONES — AÇÕES DA C.T.B.
Compro, «ndo • permuto toda» aa linhas, recebo na

Instalação • facilito. Rui Rio Oande, T81
VILA MAR1ANA - FONE: 70-920»

AÇÕES TELEFÔNICA
Compro até is 20 horas, também sábado a domingo.
Pago em dinheiro na hora. Av. S. JoSo, 1.452, ap. 32.

TELEFÔNICA — DUCAL — LIGHT
e outras AÇÕES - COMPRAMOS.
Rua São Bento, 181 • Sala 46 (Pçn. Patriarca)

IMÓVEIS
SITIO — VENDE-SE JUQUIA

23 alqueires — Tratar com JOÃO — R. FELIPE
GALVAO, 82 — V. ESPERANÇA.
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Comunistas infligem
derrota
aos aliados no Norte

Os sul-vietnamitas e norte-americanos eu-
tão á beira do desastre na frente norte, se-
gundo observadores militares que comenta-
rim ontem o abandono do Campo Fuller o a
ameaça que pesa sobre o Campo Saruê,

Segundo observadores, a forte pressão viet-
cong e norte-vietnamita é a conseqüência ló-
gica da contra-ofensiva contra as forças sul-
vietnamitas que invadiram o Lao3 na fracas-
sada operação Lam Som 719.

Segundo a expressão de um alto chefe ml-
litar norte-americano que desejou conservar
o anonimato, a confusão que reina hoje na
frente norte demonstra que a "putrefação"
da situação militar chegou a um ponto que
jamais havia sido atingido desde 1908. em
vésperas da grande ofensiva inimiga do TET.

As tropas sul-vetnamitas não fizeram
mais que encaixar revezes desde que acabou
a operação Lam Som 719. Depois da ofen-
siva contra o Laos ns posições governomen-
tais localizadas na altiplano da região das
três fronteiras (Laos, Camboja e Vietnam)
foram violentamente atacadas e a base seis
caiu em poder dc adversário.

A contra-ofensiva norte-vietnamita. após
um més de descanso, se reiniciou na mesma
zona contra a base cinco até a semana pas-
sada. Ao mesmo tempo, no Camboja e a
poucos quilômetro.? da fronteira com o Viet-
nam o inimigo ocupou Snur, posti avançado
da infanlarln e fios blindados e Salgon.

S.MGON, 25 ÍTJPI) — Milhares de re-
forças sul-vietnamitas foram enviados, on-
tem. às regiões situadas Junto à área des-
militarizada, no norte do pais, num esforço
para sufocar uma ofensiva de verão das tro-
pas comunistas concentradas no setor.

Um regimento de 2.500 fuzileiros navais
sul-vietnamitas chegou à Base Aérea Sarge,
13 quilômetros ao sul da Base de Artilha-
ria Fuller, c o Governo de Salgon enviou
também um regimento de infantaria a Dong
Ha, 10 km n leste da Base Carrol.

As três bases formam um triângulo de-
lenslvo destinado a bloquear as rotas de irí-
filtração comunista pelo Laos o pela área
desmilitarizada. Ficam a pouca distância
uma da outra, Sarge ao sul e Carrol a su-
deste de Fuller, a base principal.

Os comunistas arrasaram, antes do ama-
nhecer, a Base Fuller, mas, á noite, os sul-
vietnamitas reconquistaram a posição. Fon-
tes sul-vietnamitns disseram que os defen-
sores da base sofreram pelo menos 450 bai-
xas quando os comunistas a arrasaram. Dès-
se total, pelo menos 200 soldados morreram
e 250 ficaram feridos ou estão desaparecidos.

Depois que a base foi reconquistada, com
ajuda de um reforço de 1.500 soldados, as
tropas governamentais saíram em patrulha?
pela região em busca de unidades comunis-
tas, mas não encontraram ninguém. A re-
gião foi intensamente bombardeada, anteon-
tem, e os B-52 norte-americanos e as bate-
rias da Base Carrol continuaram o fogo,
ontem.

Fontes militares norte-americanas dis-
«eram que a queda da Base Fuller Indica
que os comunistas estão dispostos a lançar
uma grande ofensiva de verão, reunindo pe-
Io menos cinco regimentos na campanha, ou
seja, um total de 14.500 homens.

Fontes aliadas disseram que as concon-
trações comunistas na região norte do país
visam levar o Governo de Salgon a fazer
grandes despesas militares e mobilizações de
tropas na região, desgastando-se considera-
velmente antes das eleições de outubro.

Um porta-voz do Exército sul-vietnami-
ta disse, em Ssigon, que a Base Fuller só
voltará a ter uma guarnição permanente
quando os morteiros comunistas que a ar-
rasaram forem destruídos.

Entretanto, sobreviventes do combate
disseram ao correspondente Kenneth Brad-
dick, da UP1. que não foram nem morteiros
nem foguetes que destruíram a base, mas
um fogo intenso ? preciso de peças de ar-
tllharia de 152 milímetros disparadas «io ou-
('•o lado dn rio Ben Hai, no Vietnam do
Norte, 10 quilômetros ao norte.

Memórias de Jo/ínson
confirmam
documentos secretos

As memórias do ex-presidente t-..Johnson, a serem publicadas conlimimuitos dos porntenores histórico! revefi
pelo estudo do Pentágono sobre a mi")Vietnam e admitem sua responsabllldadst
crescente escalada militar no Vietnam iVtir de 1964, segundo se soube ontem.

"Newsdag", uni jornal da i,om> i«gdiz que informações sobre as memóriaid
tidas de "uma fonte da Indústria edite?mostram que Johnson decidiu continaií
política do presidente John Kennedydil
íender o Vietnam do Sul no momenU..
que regressava, de Dalias, acompanhai
corpo de Kcnncdy, em novembro de ísij

As memórias dizem que Johnson (m
vou uma recomendação do secretário di Dtfesa, Robert Mcfíamara, no sentido ití
meçar "um programa de crescente p*imilitar contra o Vietnam do Norte", rV:
17 de março de 11)64, poucos meses intu
divulgar-se o profundo envolvimento Mri
americano no Vietnam do Sul,

As memórias, intituladas "0 Pontofi
vorável: Perspectivas da Presidência", trj
sendo impressas n deverão ser publlitó
em novembro próximo, pela Editora Hi
Rienhart & Wlnston.

O senador republicano Barrj Goldnii
num artigo divulgado, ontem, no jc"New York Times'', afirma que, enta"Times" venha a recebJr a admiração ;í
nallstica por ter começado a publiciçlój:
documentos do Pentágono, merece ''umie
pécie de último prêmio por sua incaptóá
de de detectar a.s Intenções de JotasS:
rante sua campanha eleitoral de 1964". G:.
water perdeu para Johnson nessa eleljii

"Ep não duvidava, sete anos atrai.:.
o presidente Johnson pretendia uma est£
da de guerra, contra o Vietnam do Ncr.i
escreve Goldwater, acrescentando que i
vertiu o povo norte-americano para té
cer a "verdadeira realidade'' sobre i '

china, durante sua campanha do 1984.GS
water diz que o "Times", naquela opr
nidade, o acusou de ignorar a realidafe

"A lógica deveria ter mostrado iq;i
que constantemente me acusavam dü
ignorante e mal informado que o povo::
tc-americano não estava preparado ;;
aceitar uma retirada do Vietnam inp
oportunidade", afirma Goldwater. *Çe

quentemente, o povo aceitou as razõesi
levaram Johnson a ampliar a guerra,:"
rando que planos neste sentido ia e;to
elaborados quando Johnson assegurava i
norte-americanos que nada disso aconte»
se fosse eleito".

Mas o artigo do ' .Newsdac" diz am.<
guncl» as memórias.. Johnson não prejf?
enviar tropas norte-americanas para luta
Vietnam "quando os próprios asiáticos K(
riam fazer isso''. Acrescenta que JoB.
queria evitar que os Estados Unidos -set

carregassem" da guerra no Vietnam 00.
e provocassem um conflito com a Cmri

"Náo quis dizer com isso que.oe»
mos de lutar, pois já havíamos perdwoij
tos bravos soldados no Vietnam dtzf
son nas memórias, segundo o ".Newsoaj

O jornal acrescenta que. nocliasct;
tembro de 1964, Johnson aprovou utlf
de bombardeios contra o Vietnam do -¦
recomendado pelo.-: militares, que «b
ser posto em prática se os comun^ ¦¦
lizassem um ataque "de grandes pro»-
no Sul, Esse plano foi aplicado lio OU
fevereiro do 11)65, depois dc JoriiUW «

jeitadn duas vezes conselhos de rniw
ra começar os bombardeios mais «o».

Em suas memórias, Johnson re «J
disse as seguintes palavras a seus »*»
naquela oportunidade: "lia #»
tarrros contendo nossa forca no„'',"S
qual foi o resultado? Os rtjjUjW«g
nossos homens enquanto eles *>¦ -;,;.

posso dizer aos soldados nort«*ffi
que continuem lutando com um braço.»
rado nas costas".

Sionista condena(L ES1

Fontes judaicas revelaram ontem que a bibliotecária Raiza Pa a "l

de 35 anos, foi condenada a dois anos de prisão por um ^ributia 
i

Odessa, depois de uma semana de julgamento, acusada de difundir p

pagando contra o governo.

Em Kichincv, capital da
Moldávia, continua o julga-
mento, Iniciado' há uma se-
mana, de nove judeus, acusa-
dos de atividades subversivas,
com relação ao plano do ano
passado do seqüestro de um
avião comercial para íugir
para Israel.

As fontes disseram que a
srta. Palatnik foi presa dia
l.o de dezembro de 1070, e
processada por violação do
artigo 100 do Código Crlmi-
nal da República da Ucrânia,

O artigo proíbe "a divulga-
ção oral sistemática de men-
tiras difamando o Estado so-
viético e a ordem social e a
preparação para a distribui-
ção de material escrito ou
impresso do mesmo caráter".
O pena máxima para esta
acusação é de três anos.

O julgamento de Klchlnev
começou segunda-feira e en-
volve judeus acusados de
manter ligações com o grupo
que tentou seqüestrar um
avião comercial em Lenlngra-
do no dia 15 de Junho de
1970.

Já houve quatro Julgamen-
tos com relação a esse caso,
inclusive uni em novembro,
cm Leningrado, no qual 11
pessoas foram condenadas
por tentativa de seqüestro.

Dois deles, Mark Dymshits
• Eduard Kuznctsov, foram
condenados à morte, o que
provocou uma onda interna-
cional de protestos. A pene

foi então comutada para 13
anos de prisão.

Dos nove judeus sendo jul-
gados em Kichinev, quatro
são acusados de cumpliclda-
de no seqüestro e os outros
do roubo de um mimeógraío e
do seu transporte de Kiclii-
nev para Leningrado a íim
de ser usado na produção de
propaganda sionista.
EGITO

Milhares de egípcios posta-
do.s ao longo da rodovia en-
tre o Palácio Republicano de
Kubbeb — e a mesquita t'.e
El-Azhar, prorromperam on-
tem cm vivas à unidade dos
povos árabes, enquanto o pre-
s'dente Anuar El Sadat e o
rei Eaiçal da Arábia Saudita
faziam suas orações do dia
santo."Viva a unidade árabe","Alá é grande" e "Vitória pa-
re a nac&o árabe", gritou a
multidão quando os dois esta-
distas saíram do templo.

Faiçal completou ontem o
sexto dia de uma visita fie
sete ao Egito, em cujo trans-
curso conversou longamente
com Sadat sobre a crise com
Israel, o Golfo Pérsico, as
relações das guerrilhas pa-
lestlnas com o rei Hussein da
Jordânia e as possibilidades
dj uma reunião dc cúpula
árabe. O rei partirá hoje de
regresso a Riad.

Em suas conversai com o
presidente Sadat, o colocou
a par dei conversações quo

manteve recèníemea*^
Washington com o Pr";v
lt Sm Unidos. Htó
Nixon
PAPA ,. . |a*Uma vez rnal-V» J
sa Italiana se «
contra 0 Papa P«*'.
quem acusou de Q e^

dalzar» Jerusai ni.^
a Itália no mvel fiT^i

colônias port».";.
relações com « 'f^

A* criticas oj "\L

italiana contra.^

^,St r'^,s5>
Z« e o das rflat»;,

5,to do divorcio e d'

U pouco com a£y
o acusou def
zar" Jerusaltoi. Sí

conservador ij m
viu: "A? aCne ! na &?*

nas colon.== g» ^
África o na t o;, rfi
tal, " Pn?3 feio P»l!''i

diplomáticos Jj,,cobiÇ
ram Inoportu"a {|0
çáo. já W* a P»3

cm cad»J^r^-

"• ^m^#%£j'^~íK^&^^áéí
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Um ex-combatente ia
matar o presidente Mxon em Chicago

¦•„, homem que suposta-
i. nutria atentar con-

"'"viria d» presidente
üichard Nixo<« foi morto

í polícia de Chicago,
p V ires horas antes
"chefe de Estado che-

£íicla 
localidade.

Irata.sc do James Bea-
' 

de 47 anos de idade.
"Iria Virgínia Oci-
f,° uc varias vezes
SfJS .iendldd por

Jnblras e inclusive .ia
fi internado, depois
f, sido julgado pela
Ü de üm tal Ely Hcr-

W( «ii 1950.

Familiares dc James
Liaram q « e "«sente-
í„teéle havia manifesta-
Jtilera, sempre que ou-
'L,, falava de Nixon, re-
Laudo, pariici.anr.en-

a política presidencial
\m relação á Indochina.

Estes seus parentes, cn-
.revistados pelo "Chicago
L.Timcs" declararam
.«Jinies tinha distúrbios
Lnlais, ü™]Q fiw- sofrcu
m choque depois de um
tiro dc metralhadora, rc-
Kblflo quando era solda-

, durante a Segunda
Cll(rra Mundial, na cam-

,niha do Pacífico.

"Sun Times" atribuiu
j'in", ElraaKclh Chambcrs,
,iMÍrm;i(lo morto, ter di-
Bquc quando n presiden-
K Kennedy foi assassina-
„ por Lee Harvcy Os-
„Ij. James llic disse:
'Onrald não o matou. Fui
ii. Mas não importa. Po-

m lüãlar-níe. Cada vez
úeme matarem, voltarei
loranicnle"

j"Chicago Triliiinc" dis-
m que a sra. Chanifoers,
unlteslou (|iie James ma-
jiasua primeira esposa,
.mJaneiro de 1050, dispa-
Düdo-llie na cabeça, .Ta-
a; Íoi condenado por ho-

j e enviado para um
«jpiiil dc doentes men-
is.

Irascívcl e violento,
!iíoá liebitla. James saiu
!e Squire. onde vivia, na
(¦unila-fcira passada, de-
luanilo ã sua irmã que
rij para a Flórida ou Ca-
ílírnla,

Todavia, James chegou
Chicago armado c o rri

lll revólveres de calibre
!,Na quinta-feira à noite
policia recebeu um cha-

aJo telefônico que Indi-
ui a presença de um ho-
:i«i ostensivamente arma-
mas avenidas dc Grant
írk,frente ao hotel Fick-
iifiess,

Xo citado hotel, hoje, o
ifsidentc Nixon deveria
minciar um discurso
su trnia associação do
(titulados. O Continental
liite Hotel, onde deveria
pilar o presidente, se
Mira n três quilòmc-

ii dali,

Ho existem até a data
síirnunhos para dizer o

! aconteceu quando a
irá chegou ao local.
i(-ie somente que se

staiuum tiroteio e que
ii, crivado de balas,' 11 vida.
Segundo i Casa Branca

existe nenhuma liga-
lógica na presença si-illinea cm Chicago do

Ante c do homem11 supostamente queria"lar contra sua vida,
letivamente, ficou per-«Wnlc r n m p r ovado«mes comprou seu
IHdÕ revólver na se-««•feira c a viagem de'• Chiciso não foi«liada a t é a terça-

Wla, não é menos
» a imprensa local™»> noticias prévias"«ma do presidente.
Ipolicia ile Chicago es-'•«vencida de que .Ta-
,Wa alentar contra11 ^ Nixon.

''¦"laineiitando-se 
na•"'Beao iniciada por

1 "«Ços c peb Polícia
;'" 'FUI). Howard
?¦ chefe adjunto da*? ?« Chicago, decla-
Jf cabe a menor
,,;»' que James che-
JLllifago com a firme
JM de atacar física-'"Presidente".

Serviço
l'hirnar

mento
nascido

1953 alisle-se
9lé 30 de

de 1971
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Estes pés são de um policial que
participou do

tiroteio contra James Beavers, que
tudo indica,

precedendo à chegada de Nixon, o
espera em

Chicago para matá-lo. A seu lado,
uma das armas

(James portava duas) calibre 32,
que o

frustrado homicida pretendia
utilizar. (Radiofoto UPI)

Faltavam 3 horas para Nixon chegar
James Beavers se encontrava num ponto de ônibus ao lado de Grant Park, em Chicago. Num momen-
to que quis sentar-se num banco, um dos revólveres (levava dois) caiu-lhe do bolso. Uma mulher, que
se encontrava perto dele, Rosemarie Jackson, levantou-se discretamente e avisou a um agente óa
Polícia. C policial evisado chamou a comissária e pediu reforços. Sete agentes, alguns vestiGos como
civis, se apresentaram em poucos minutes. Um deles, David Marlowe, se aproximou de James e
lhe disse: "Dè-me seu revólver e depois falaremos". James respondeu: "Vá embora, não quero con-
fusão". Pressionado por todas as partes, James acrescentou: "Venha tirá-lo à força". Depois, deu
meia voltG e disparou duas vezes, ferindo a um dos agentes na mão. Os demais guardas dispararam
de todos os lados. Crivado de balas — a polícia fèz 29 disparos — James caiu mortalmente ferido
no peito, braço esquerdo e perna direita.

Quem foi que disse queos médicos não sabem chorar?
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Veja o que acontece no Hospital,
a novela que faz você viver
no meio dos personagens mais reais
e, ao mesmo tempo, mais irreais
que você já conheceu.
O Dr. Maurício existe? Existiu?
Ou nunca poderia existir?
Assista Hospital e veja se você
consegue distinguir o limite da
íiecão e da realidade.

HOSPfBÜ
- a novela escrita com vidas humanas.

8 da noite-canal 4

Início: Dia 28 - Segunda-feira
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INQUÉRITO POLICIAL

RIO, 25 (Meridional) — Vinte e nove
revendedores de Sáo Paulo foram suspensos
pela direção da Loteria Esportiva Federal,
segundo informação do coordenador do con-
curso, sr. José Gabriellensc.

A Loteria Esportiva Federal imprimiu
maior fiscalização sobre os revendedores,

\para evitar abusos que se vêm verificando,
dc acordo com as reclamações dos próprios
revendedores, feitas durante a mésa-redon-
da realizada em São Paulo, presentes o su-
perintenclente Aurélio da Nova Castelo
Branco e o coordenador. Sobre caso de co-
lagem de picotes nas cartões-matrizes, para
o revendedor recolher menos na prestação
de contas, prejudicando o apostador. que não
concorre, a Caixa Econômica mandou abrir
inquérito policial.

Dois revendedores — Dayr Freitas e
Giuseppe Giordano, Códigos 1.466 e 1.477,
respectivamente — foram suspensos por tu-
multo provocado na sede ria Loteria Espor-
tlvá em São Paulo.

A relação dos revendedores suspensos em

São Paulo — por dois testes — é a seguiu-
te: Código 3f)2 — Amado Elchcino; 207 —
Sele de Abril I.otérico: 315 — Loteria Es-
portiva Remaro; 343 — Casas Lotencas Gua-
dalajara; 378 — Casa Lotérica Bola na Ro-
de; 396 - Bidu Lotérico; 481 — Lotérica
Bola da Sorte; 321 — Casa Lotérica Dois
Irmãos- 1 028 — Marco Antônio Beda: 1.400

Ramirez Rossi; 1.53!) — Irajá índio Ri-
beiro; 1.967 — Casa Lotérica Jogue Ganhe;
2,215'  Castclinlw Loterias, e 2.411 — Jo-
gos x Loterias.

Estes feram suspensos por um teste;
Código 486 — Ary Ramos Nogueira Filho;
331 — Cisa Lotérica Roosevelt; 355 — Moto
Lotérica; 827 — Abel Gonzalez Blanco; 1.048

Geraldo Chagas; 1.114 — Miguel Gabliar-
di Neto; 1.253 — O Golaço Loteria Espor-
tlvá; 1.37] — Tabu Loterias; 1.952 — Pcado
Santos; 2.260 — Luiz Carlos de Miranda, e
10.206 — João Bueno dc Almeida (Cam-
pinas). „

Código 314 — Waldir Domingues Perei-
ra. e 350 — Don Qulxoti Loterias, suspen-
sos por tempo indeterminado.

CHEGA-TE
AOS RICOS

E SERÁS JM DELES

Uma luxuosa agência do Banco Nacional de Minas
Gerais jã -está funcionando naquele tradicional
edifício da 7 de Abril. O Banco-Halles também.
O endereço contribui enormemente para a boa
imagem de uma empresa.
Faça como o BNMG e o Halles. Instale sua firma
naquele edifício de alta' categoria.
Temos ainda alguns salões para alugar. Salões
amplos, permitindo- magníficos arranjos divisórios.
Prédio aberto dia e noite, servido por .0 elevadores
de alta velocidade.-

Tratar com
QUEIROZ E BIERRENBACH S/Á

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

Chegou com
contrabando. Federais

estavam lá
,.v,..v,...„v,ai:.:iaa.fKi;.>,is4

.H lak^E HÜs^ i ^i^TkTT1^ i :^TrlBk ¦
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Um dos chineses capturados

pela Polícia

Federal portava contrabando.
Outros,

falsificavam perfumes, vendendo-os

como sendo importados.

Por que escolheu o dia errado para ir á Campinas, ven-
der o contrabando que tra7,la do Panamá, Pci Ling Daniel
Dicn na loja de um dc seus fregueses, teve a ma sorte ue
encontrar toda uma equipe de Federais, que continuavam
nessa cidade, uma. diligencia iniciada com a apreensão cm
Araçatuba, de 400 mil cruzeiros eni eletrodomésticos, trazi-
dos irregularmente para o Brasil.

As primeiras informações, chegadas á Policia Federal,
levaram o general Denizart Soares de Oliveira, delegado
regional em São Paulo, à designar as delegados Mario Fer-
nandes de Oliveira, c Hélio Góes, para apertar o cerco em
torno das quadrilhas que Inundam Sâo Paulo com mercado-
rias estrangeiras.

Logo depois da apreensão de AraçaUiba, guardada com
o estelionatário c ladrão José Piernas — condenado em Ma-
to Grosso e Indiciado cm IPM na Aeronáutica — os agçn-
tes Marino, Brito, Salim, Vergai, Décio e Santucci. sou-
beraim que o "bagulho" estava destinado a um indivíduo de
São Paulo, conhecido por Alfredo. Foi tentando localizar o
marginal que os investigadores souberam da existência de
uma fábrica de perfumes falsificados cm Campinas, onde
encontraram Daniel Dien. Souberam ainda, que José Pi=r-
nas lesava inclusive os contrabandistas que vendiam a mer-
cadoria para êle. pagando-os com pacotes de notas, onde só
a de cima era verdadeira, encobrindo o restante, feito com
papel comum, recortado à maneira de cédulas.

Os falsificadores de Campinas foram presos em lia-
grante na quinta-feira, tendo em seu poder, cerca de 50 mil
cruzeiros em mercadorias. Ali, foram presos Felloío Lom-
barrii, Pei Llng Daniel Dicn e Cheng Wen Ywu; todos au-
tuados cm flagrante.

Interrogado, Daniel Dicn. alem de revelar que estava
irregularmente no Brasil, confessou ler um deposito no Pa-
raiso, onde usava um quarto de pensão para guardar a mer-
cadoria que recebia do Paraguai. Ali, os agentes descobri-
ram, em perfumes, isqueiros e tecidos, mais 40 mil cru-
zelros,

Durante a ação policial, foram detidos para averigua-
çáo do Departamento de Policia Federal, o japonês Toyki
TokJta. Manoel Luis Santos Ferreira, Arão Litvin, Chan
Ngok Fung e An Shi Lu.

TINHA MULHER
ELEGANTE NO BANDO DE LADRòES

Seis homens e uma mulher elegante-
mente trajada, assaltaram ontem, a agên-
cia bancária situada no interior de um
estabelecimento industrial na rua da
Coroa, bairro da Ponte Grande. Todos
estavam armados, inclusive a mulher,
que chegou a fazer um disparo sem, con-
tudo, atingir ninguém. A ação dos ban-
didos foi rápida. Ameaçando atirar con-
tra as pessoas que lá se encontravam, à
quadrilha roubou mais de b'0 mil cruzei-
ros. Em seguida, sempre exibindo suas

armas aos funcionários o r-i:„irados na agência, afãs a 
'm les e»%

ram cm três Volks. üm7»ic?'Sf e Ú
pela 

/«líeia Bancária Lvcf>4çao de uma jovem que es, „1 
a,1°cslil!.

tes, no banco, 0X1OT..S1*
-"¦'« juvuni que ptti,,-. , M'a.

tes, no banco, on™fi^>4
prego. Contudo, colocada diriP'"!,ar «S.
-¦ionárlos dominados ,,cln< llJ. 

°!t'-
'.". ^u"luu°. colocada diãn «7>cenários dominados pelos ladrfe^
Ça nao foi reconhecida cpmo ,' 

*
acompanhante dos bandidos e 1 ! '
guir, posta cm liberdade. "

GUARDA ASSASSINOU
AGENTE QUE NÃO SE IDENTIFICOU

CAMPINAS, 25 (Regional) —
Na madrugada de ontem, quando ron-
dava a rua José do Patrocínio, à àltü-
ra do n.o 16, no bairro da Vila Nova,
em Campinas, o guarda-noturno Noel
Batista, branco, casado, 38 anos, rua
Quatro no 78, Vila Jorgina, abateu
com um tiro de revólver, o agente
publicitário, Antônio Carlos Godoy

Mestres, branco, solteiro oa
rua Moji-MiHm 285. 0 rilo;;^
declarações do indiciado, teve oriapós discussão porque a vítima «r
se a se identificar.,0 assassino,d
ser localizado é.-preso, às 7 hora,?Io agente Lakeshi Shimaniura ã
tou_ declarações ao delegado Joàl^taviano Riljciro Neto e escrivão Arada ¦•

SÓ, ASSALTOU
BANCO E FUGIU TRANQÜILO

SANTOS, 25 (Sucursal) — Quando o
la:lrão, alto, moreno, trajando camisa
verde, entrou hoje, às 13,30 horas, na
agência do Banco Cidade de Santos, S/A,
na rua Vereador Henrique Soler, 326,
bairro da Ponta da Praia, em frente ao
entreposto de pesca de Santos, ali esta-
vam somente cinco funcionários e ne-
nhum cliente.

Sacando de um revólver de calibre
32, êle ameaçou atirar em quem gritas-
se. Depois, reuniu todos e os levou para
o reservado, com excessão apenas do
contador, Agnaldo Costa, de quem exigiu
a abertura do cofre. Apanhando uma
sacola de lona, com a inscrição do nome
do Banco, o assaltante, a seguir, obrigou

o contador a colocar no scu interior tao dinheiro existente no cofre ou <á
20.000 cruzeiros. Antes de se reiim
ainda roubou e recolheu à mesma m.
la, mais 2.000 cruzeiros, que estava'?.-'
caixa, e que davlam sido depositados tm
hora antes.

A pé c, ao que consta, tnmquilaa-.
te, abandonou o local, tomando 

*

ignorado. Logo que a noticia do &]
à agência bancária repercutiu na íf.
cia compareceram ao local, as autori;.
des do 3.0 Distrito e o delegado C.'=
Gama Paiva, adjunto du Departamer;
de Ordem Política e Social, aiémdevi.
rias viaturas da Rádio-Patrulha, eo»
rito Rossi, da Policia Técnica.'

"LIMPARAM" A CASA.
VÍTIMAS ESTÃO NA EUROPA

Durante a noite de anteontem, la-
drões entraram no prédio 329 da rua
Canaã, na Chácara Flora, Santo Amaro,
moradia do engenheiro Rudolf Roosll que
atualmente se encontra na Europa. O
caseiro, um cozinheiro e uma arruma-
deira só deram pelo assalto, na manhã
de ontem e foram eles que avisaram o
delegado Osvaldo Ferreira, de plantão no
27.o DP. A autoridade policial consta-
tou que os ladrões haviam cortado os fios

SEGUNDA TURMA

CENTRO - TESOURO, Pc».
rin &c 57; Onze de Agosto, Pça.-
c; noillaqua, 124: DROOA-
HORÜES. nv. 3 de Julho, 228;
DROGAPAN, praça J. Mendes,
(18; SANTA TC', rua B. do Pa-
runaplacoba. frt (sobr.); DRO-
GAÍIOMANO, av. S. Joáo, 215:
VEADO DF. OURO. rua S. Ben-
lo. 220: DROOASIL, nm B. de
ItapctlnlnKn. 40; DROOADADA.
nv. Casper Libero, 12

ACLIMAÇÃO - CASTRO Ala-

VES, 107Í DROGA CRISTAL, r.

Bueno rt» Andrnde. 356

AEROPORTO - DROGAMAR,
r. Prof. Ciro tle Rezende. 152;

MAURO. r. doi Martírio. 105.

AGUA EHANCA - S. LUCAS,
r. Catão. 703; VASCO. r. C16-
Ha. 1510: CIcIIb. Pca. Cornélla.
90; SANTO ANTÔNIO, rua Cos-
ta Morgado, 52.

AOUA HA7.A - DROGARCIA,
av. Álvaro Ramos, 2115; DAL-
VA. nv. Álvaro Ramos, 1536;
HELENA CRISTINA. »v. Sapo-
pemba, 1094

ALIO DA BOA VISTA —
FLORIANO. r. 8. Sebastião, 561;
DROGADUI.U, r. Antônio dt
Oliveira. S63; BRITANIA. av.
Adolfo Pinheiro. '011

AGUA FRIA . AOUA FRIA.
av. Asua Fria, I3S2.

ALTO ALEGRE - JARDIM
PATENTE, citr dai Lagrimas,
3912; DROGAMAR. eslrada d»
S. JoSo Cllmaco. 587: ARAPA',
rua Eplacaba. 415: MORAIS, av.
Jardim Patente, <00

ALTO UO IP1HANU.- - SU-
PERDBOQA, r. Vergueiro. 6103;
DO PARQUE, "tr. do Clirílno,
27.' SANTO ANTÔNIO, estr. do
Vercueiro, 71l',r,; 1PUA. r. Mau-
rido do Castilho. 154: OPERA-
RIO. r. V. dc Almeida. 573:
LION. r. Marquei do Olinda,
536

ALTO DA LAPA - DHOOA
ELIAS. r. B. ds Jundiai, 64

ALTO DA MOOCA - DROGA-
CURA. r. Madre do Deus, 571:
DROOADACIO. r. da MoOca,
3177; ANUBIO. av. Pais de Bar-
ros. 1936; N. S. DO SAGRADO
CORAÇÃO, r Podre Raposo. 1170.

ALTO DE PINHEIROS -
ICARAI'. rua Rodesia. 243

ALTO DE SANTANA - CAN-
TAREIRA. r. Artur Guimarães,
278

ALTO DE VILA MAMA
PEDRO II. r. Dr. Edson d»
Melo. 84-A: DROOA NlSSCl.
nv. Alberto Bvnuhíon. lí)9fi.

AMCUIC/Uv-OPOLIS - AME-
RICANOPOLIS. r José Bonlla-
cio. 170: DKOGA SANTA ED-
WIGES. r Tuplritama 23-A:

ARTUR ALVIM . DROGA
HIROA. r. Maciel Monteiro, 234;
OUAIRA, r Or. Pereira Ver-
füelro, 42fl (vil ü "nocuné);

DROGA SILVIA, l.arco Jupara-
na. 11; DROGA METRA. r. Joa-
retro do Norte, 120

AVENIDA S JOÃO - DRO-
OAMETRO, av H .:oao. 773;
rmASILEIRA. av 3 JnAo. 1296:
nnOGA ROMANO, av S Joio,
215

AVENIDA SANTO AMARO -
FARMASIL PAULISTA, nv. Blo.
Amaro. 373; DROGA IRAI. ftT
8to Amaro. 12'0

AVENIDA T1RADE.NIXS -
A MEDICINAL, av. riradcnleo,
1550; ESPERIA. r. S. Caetano.
551

AVENIDA N B. DE 6ABARA
- YASSDI, ai N. 8. do Baba-
rá. 1154; FABMAUNO. av N 8.
de Sabará, 3132; PRUDENFAR-
UA. >v N S Sabará. 2775:

DROOA JONAS. av, N. S de
Sabará. 4013; ARAPE3. av N
S. Sabará. 4456: II. S DA PE-
N1IA, parada do Alvarenga, 71.

HAIIUÍU UO ITAIM. ili!t>l> -
BRANDÃO, r J Ploflano. 8J4:
flROOA SANTA, r Bandeira
Panl!-ta. HS.

BAIRRO DO LIMÃO - DUO-
O." JOVEM. av. Tomai Edl-on.
1025.

BARRA FUNDA - BARRA
FUNDA, r Barro Funda, 760:
DROÜAMATOS. praça M. Deo.
doro. 2011: DROGALINDA, r. do
Bosque, 320.

BELA VISTA - OSVALDO
CRU'/., r Sto. Antônio, 705;
CLAUDIFARMA, r. Manoel Du-
tra, 460; MANCILIIA, r. Cons.
RnmaUlo. G4G: PEIXOTO 00-
MIDE. r P Onmlde. 385.

BELÉM BELENZINHO - TE-
REIRA. r. Herval, 188;; DROOA-
VEHIDA, av. C, Oarcla. 2874:
FARMASIL, av C. Garcia, 1121:
APOLO. ov. C. Garcia. 2874.

BOM RETIRO - FARMASIL.
r. Josí Poullno, .577: RACHEL,
rua Prates, 311: SOLON. r, 6o-

lon. 104; DROGA STAR, rua
Neves do Carvalho, 115.

BRAS - FARMANOSSA, sv.
R. Pestana, 1980: 3. PAULO. av.
II. Pestana. 1358; MARFAN. r
Hipodromo, 596; GUTILA, ma
Bresscr. 1781; AGUIAR. aT. C.
Garcia, 220; DROOABIA, ru»
Campoj Balei, 3-15.

BRAS1LAHDIA - BRASILAN-
DIA, r. Parapua. 1861

BROOKLIN PAULISTA -
DROGANOVA, r. J. Nabtlco,
llll: DROGALUCIA. «v Mo-
rumlil. 8031

BUTANTA - NELSON, av.
Euzcbio Mntoso. 12(54

CAMBUCI - DROGALIVA. av.
L dc Vasconcelos, 1359; DROGA
CAMBUCI, r. Cllmaco Barbosa,
30; DEODORO. r Trodureto
Souto, 372; PAGÊ. r Indcpcn-
dencia. 010; JARDIM DA OLO-
TtlA. r. Dr Dolranl. 416; OU-
VIDOR, r. Ouvidor PorUisal,
«52; REX. r. Silveira da Mola,
215: GONÇALO. r. Munir do
Goura. 10?»

CAMPO BEI.O - VIEIRA DF.
MORAIS, r. Vieira da Morais.
1296; MANTOVANI. r. Vieira de
Morais. 623

CAMPOS ELI5EOS - NOT-
MAN, r. Carvalho de Mcndon»
ça. VO

CAMPO LIMPO - TREVO,
estrada de Ptralusnara, 3607;
DROGA E3TER. estrada do
Campo Limpo, 3007; EDNA
FARMA, estrada de Campo Llm-
po. 2533.

CAN1NDE - BRAULIO, r. C«-
nlndé. 597

CAPÃO REDONDO - DANU-
DIO. av Palmeiras. 18.

CARANÜIRU - .1 JOSÍ. r.
Maria Cândida. 974; 8 JOÃO
BATISTA, av Cen Atallba
Leoue' 2128

CEHqUEIRA CÉSAR - DRO-
GAZUL, rua Tnorioro Spmpaio,
1668: DROOA ROSE. rua Cardeal
Arcoverde, 436: farmalandi,
ma T í-r.rnpa.0. 913

CASA Vr.RDK - CASA Vf.R-
DE. rua Marambala, 106: CRUZ
DA ESPERANÇA, rua Urbano
Duarte. 794: DROOA LARA. r.
prof. Dario Ribeiro. 1170; DRO-
GA DOZE, rua 12, 75 (Casa Ver-
rie Alta): DROOANTUNES. rua
Llly, 14: DROOA ITO. av. Casa
Verde, 2215.

CAX1NGU1 - DROGA LEDA.
av Prol Francisco Morato. 1627:
DROOA HIATI. av Prol. Fran.
cts--o Miptato 2343

CHORA MENINO - NOVA
PAULISTA, rua Nova dos Portu-
iruíüe.s. E30.

CIDADE ADEMAR - CIDB-
MAR. nv. Cupeci. 2.528: DRO-
GA MARCELO. 2.864; LIZETE.
nv Cupecê, 3.737: KISH1DA. ov.
Cupecê. 3 029

CIDADE A. E. DE CARVA-
LHO - MACEDO, av Rui Bar-
bcim, 20: MVAY. av. Rui Bar-
bosa, 1013: RUBI, *t Planai-
lo. 160

CIDADE DUTRA - N. 8 DA
ESFERANCA, e>tr do Rto Bo-
nitn 31180

CIDADE LEONOR - CIDADE \
LEONOR r la.»n. 117

t.TÜAUE MAE DO Ctll - !
DROOA ROMERO. Pia Silvio
Romero. 176. DROOALVORADA.
r. B. do Crrro Lnrio. *B; 8AW-

.TA CECÍLIA, r IplíUâ. 211. I

CIDADE MONÇÕES - BKA-
SIL DE MONÇÕES. aT. Central,
808; JARDIM EDITH, av. Mar-
Sinal, ICO.

CIDADE PATRIARCA - PA- j
TR1ARCA. Dca Araruva. 37.

CIDADE S. MATEUB - DRO-
GABEI. av. Mateo Bel. 3303; 8.
MATEUS, av. Mateo Bel. 2648;
DROOABRUNO. av. Mateo Bel.
2.071.

CID,\.DE VARGAS - SABÁ-
RA. av. Eng. .tonti Corblfiler,
1135: SANTA MARTA, RV. Uns.
Armando A. Pereira, 3.4C5.

CONSOLAÇÃO - DROOA-
RITZ, r. ConsolnçSo. 2096; FLA-
V1US. r. AimustB, 668: MAR-
TINS FONTES, r. Martins Fon-
P. Gomide, 385.

CRUZ DAS ALMAS - DARCY-
LON. av, Eüsio T. Leite, 1.377.

ENGENHEIRO GOULART -

MUNIZ, nv. Ene. Goulart. 58.

ERMELINO MATARAZZO -
SANTO ANTÔNIO, rua 6. n.
155: S FRANCISCO DE ASSIS,
rua Prlnclpa. 12,

ESTAÇÃO DE JARAGUA —

DROGA MARI. r. da Kstnçao, 3.

ESTRADA DE CANGAIBA -
SANTA I.UCIA. estr. de Can-
üiilba. 251-C; FARMALOD1. «tr.
dn Cansalbn, 3059.

ESTRADA DE 8. MIGUEL -
DROGA AIMORÉ, estr. de Sio
Mlcuel. 916: DROOA PRAIA,
estr. de S. Mlçuel. 1939; KAMI-
REZ. eslr. S. Miguel. 3701;
PONTE RASA. estr de S. Ml-
lltel, 4208: DROGA NALDO. es-
ttada S MlBttel, 6109; MARA-
JA estr. d- S. Miguel, 10101
RIO BRANCO, Estrada S. Ml-
Siicl, 3107.

KERREIHA - GUa.RA. r. Ma-
rio M. dc Albuaufrque, 400;
SA.NTA MONICA. av. Tte ClaU-
dio, Franchl, 130

ESTRADA M'BOV MIRIM -
TAPIRAI. est.- M'Boy Mirim,
1050: SANTA BRANCA, estrado
M'Eoy Mirim. 3853: STA. MAR-
OAR1DA, estr. M'Boy Mirim, n
2183.

FREGUESIA DO O - DRO-
GABELA, r. Bontfacto. 94.

GUAIANAZES - SANTA TE-
RES1NHA. r. Olavo Bllac. lí-A;
GUAIANAS. rua Otelo A. Rlbel-
ro. 2: CENTRAL, r. Bom Jesui
Lombardl, 16; ROXI. av Cons
Ca Penha, 08; DROGALEA. rua
Pf-rnambuco. 12-A: DROOA
ELAINE, t Cap. Pu>-cl 31-A.
FARavTANDRADn. estr.-.da da Pe-
drelva, Gd (Jardim S Pedro).

OUAIAUNA - LUÍS GÔI3. r.
Gen, ítoura Neto. r D Pedro
II. 27.

IllnlENOPOI.IB - DROOA-
BERTA. r. Jaguarlbe. 716: DRO-
OAOINA, «v Angélica. 1350

INDIANOPOLIS - FARMASIL,
»v. Ibirapuera. J425: ANOELI-
CA. av. Jandlra. 361: CAPITO-
LIO. rua Jf>fio Carlos iMalet. 16.

1MIRI.M - N B. DE FÁTIMA.
av, lir.lrlm. ¦<»?;!; DROOA ELIA-
NA r. FrnnclMàfl Blrlbà. 404;
DROGA IBÉRIA, av Imlrlm.
1622: DROGA PAULO, av Iml-
rim, 3103.

IPIRANGA - S. TEHESA. r.
Silva Biicnn. 1835: EI.IFARMA,
rua TABOB 302; LECOR. rua
üen. Lecnr. 819. DROGA PIZA.
rua Bom PaMor, 239C: MIRA-
MAR. rua D Jillia Cortines. 2-A;
DROOANA. ru» Silva Bueno.
835: JUREMA. Via Anchieta,
899: SYLA. rua Wcmag, 03: CO-
PACABANA, Via Anchieta, 1434;
M. S. APARECIDA, rua Bora
Pastor, 1599; BANDEIRANTES,
ru3 Bom Pastor, 3086.

ITABERABA - DROGA DAL-
VA. rua Parapua. 722: PR1NCI-
PAL. av Itaberaba. 427: AME-
RICANA. av Itaberaba. 1073

ITAIM (cttaçaol - SANTO
ANTÔNIO, r TibUrcIo de Sou-
ra. 15-A! DROOA LUIZA (Jar-
d-m SKvn Teles), r 12 n BI:
CEl.FSin. r da Igr-la. 4C: ME-
XICO, r. Tlburclo de 6nura. n.
160- A

ITAQUERA - ITAQUERA,
e*tr. dp imquera, 17C-A; W. B.
APARECIDA, r. Oregorlo R«-
malho. 7: DROOASOL. ar. PI-

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
rrs do Rio, 3951: XV DF. NO-
VEMURO. r. Damoílo Plmo. 84
PROGRESSO, rua. Laurcnttnn
Santos, 19-0 (Parada XV): S,
LUCAS, rua Cel. Rodrigues, Sec-
kler. 314.

JABAQUARA - TRADO. ar.
Jabaquara, 685; GUSTAVO, ov.
CUSTO, av. Jabaquara, 2721;
Fagundeà Filho. 290; droga
DROGA ESTRELA DA SAÚDE,
rua Carneiro da Cunba, 284;
DROGA SAÚDE, praça da Ano-
re, 83; FARMAFRANCO, rua Sa-
mucl Porto, 161.

JAÇANÃ - N. 8. DO CARMO.
rua Cap. Nascimento, 0; DRO-
GADAIVA, rua Baltasar de Mo-
rals, 108; DROOA STAMATIS,
nv. Llllr. Stamatis. 787; FAR-
MAFRAN, rua Irniá Emerenclana,
850.

JARDIM AMERICA - FAR-
MASIL. r. Augusta. 3899: 8AU-
DE, r. Oscar Freire, 36C0: DilO-
OA ABERTA, r. ConsolaçSo. n.
2628.

JARDIM AR1CANDUVA -
RIO DAS PEDRAS, av Rio dal
Pedras, 24: ALVORADA, r. Dr.
Ademar Pereira de Barros. 2.

JARDIM BRASIL - JARDIM
BRASIL, nr. Jardim Japão,
1992; DROGA SANTA LUZIA,
av. Jardim Japlo. 4(0: DROOA
UNIÃO, r. Mendes da Rocha,
8-A: SANTA CECÍLIA, r. Ro-
lando Garros, 774

JARDIM BONF1C1I.10LI -
DKOGAVANIA. estr. V. de Co-
tia, lll; IIENRIQUETA. estr V.
do Cotia. 16B1

JAB.DIM C1DAI.1A - DROOA
C1DALIA, r. Cupecí. 16: UB1-
RAJARA. estr. do Mar. 1

JARDIM ITAMARATI - DRO-
OA JARDIM S. JOSB. av. Rl»
das Pedras. 4630

JARDIM JAOCAR* - JAODA-
RÉ, av. Prea. Altino, 1-B, DRO-
GADIVA, r. Boloina, Mi: NA-
KANO. ar. Corlteu da Azeredo
Marques, £052.

JARDIM ÍIARINOA' — N. 8.
DE FÁTIMA, r. Joio Acjoll. S77:
BETTER, ma Padre Lourenço,
895; FARMAVERA. rua Serrana,
252.

JARDIM PAULISTA - DOR-
GE3, av, Brlg. Luiz Antônio,
2457; ALFA, rua Pamplona, 1872;
LUCI, rua Pamplona, 735.

JARDIM PAULISTANO — IH-
DIO. r. Pinheiros, 330; DROOA
CITY. r. Iguateml. 866.

JARDIM JAPÃO - JARDIM
JAPÃO, av CeTelelrai. 381

JARDIM MÍRIAM - DRO-
OALCIDES, av. Cupecê. 5734;
UNIVERSO, av. Oarcla DavUa,
340.

JARDIM DA SAÚDE - JAn-
DIM DA SAÚDE, estrada do
Curclno, 203-A: SAWER. ti.
[laborai. 801

JARDIM S LUIS - RKOl-
NAI. (flltali. av. S Lulr. 842;
DROG,aiQUIO. rua B. 234-11:
REGINA! Imatriz), rua B. 235.

JARDIM 3 PAULO - SANTA
ELVIRA. r. Olavo Egldlo. 865

JARDIM TREMEMBE' - S.
TERESINHA, av. Cel B. Ta-
gunries, 2439.

JARDIM PERI - DROGA RO-
CHETI, av. Perl Rochetl, 60;
DROOA LAR, av. Perl Ronchetl,
9.

LAPA - BRASIL DA LAPA,
rua Roma, 660; JABORANDI, r.
Domingos Rodrigues, 401; IPO-
JUCÁ. rua Tonelfros, fJ8!l; N. B.
DO BELÉM, rua PonlaporJ. 127:
DROGA FL1AS. rua Bailo tle
Jundiai. Ml; DlicnALAPA. rua
CIíTtifitr» A;«ar:r. 272

LIBERDADE JÓIA. r B
Joaquim, 429: DROGABEL. Pça.
da Llherdade. 176: LAKGK. rua
Vergueiro. 63; DROGA JAPAN,
rua Cintra Gordlnho. 413: GAL-
VAO BUENO. rua Oalvío Bue-
no, 503.

MANDAQUI - DROOAIUC-
CHI. av. Zunkeler. 230; AURO-
RA. r. Meireles dos Reis. 7:
FARMASIAO. av. Santa Inêi.
1202

MARENOO - PAULOPOLIS,
r. Antônio de Barros, 1306; K.
8. DO BOM PARTO. r. Ateve-
do Soares. 21GB

MERCADO - ANHANGABAO,
r. Carlos da S. Nararctíi. 462.

MOINHO VELHO (Ipiranga)
DROOA SERVE. r. Alencar

Ararlpe. 698; COPACABANA.
Via Anchieta, 1434: MOINHO VE-
LHO. Pça. Major O. Barbosa,
60; DROGA JUREMA. Via An-
chleta. 899

MOINHO VELHO (Plquerl) -
DROGA EVELINA. r.' Santa Ro-
mana, 13: DROOA MIRUNA, r.
B. 4: FREITAS, r. Cel. Bentl
Bicudo. 1311.

MOOCA - ALMEIDA, r. da
Moóea, 1078; HIPODROMO, rua
Hipodromo, 38C; SINETE, ru*
Visconde ds Laguna, 194

ORIENTE-PARI - DROGALU-
Cl. rua Mlller. 309: S. CLARA,
rua Santa Clara, 295; REGINA,
rua Carlos de Campos. 370;
BRAULIO. rua Canlndê. 599.

PARADA INGLESA - N. B
Leonel. 3(41.

PARADA XV DE NOVEMBRO
XV DE NOVEMBRO, r Pa-

roasln Plnln. 84; PROGRESSO,
tua Laurentlno dos Santos, 15-C

PARQUE EDU CHAVES - S.
DUMONT, Praça Comandante
Eduardo de Olheira, 252: DRO-
OA LORENA, av. Edu Craves,
P.13; DROGA CELSO. sv. Edu
Qll&ves, 1412.

PaVRAlSO - Paraíso, Praça
Osvaldo Cruz. 33; N. s. da alb-
ria. rua Tutela. 765.

PARQUE DA MOOCA _ SAN-
TA HELENA, rua Canuto Sa-
raiva, 571.

PARQUE DO ESTADO —
PADLINO. av. Miguel 8tefano.
3234

PARQUE PERUCHE — DROGA
PAX, rua Waldemar Martins, 5M;
8. FRANCISCO, rua Santa Eu-
dósla, 379.

PARQUE S. DOMINGOS —
ALBA, 25, n.o 40.

Pele Linda! Use
CUVQSH

PARQUE 8. LUCAS — S.
MARTINHO. estrada do OratA-
rio. 1945; S. JUDAS TADEU.
ru» Francisco Feh. 9; GUAIRA-
CA', rua Um. n.o 3 (Jardim
Oualracál PARqUE. av. S. Lu-
cas. 25: SANTA RITA DE CAS-
SIA. eslrada do Oratório, 2596:
DROOA NOVA, estrada do Ora-
tòrlo, 2394.

PARQUE S. JORGE - SANI-
FARMA, r SJo Jorge. 317:
DROOAl.ONS. av Celro Garcia.
4722

PARQUE N. MUNUO - S4.N-
TA RITA. Al 2.0 Sarg. Basílio
N. da Costa. 271. LEYER. Al.
Soldado Cer.irio Aguiar 50

PARQUE SEV1LHA - DRO-
OAMAR, pça Rollm de Moura,
39: CAVOUH. r Cavnur. ÜTJ

PENHA - DROOA WALTER,
lgo 8 de Setembro, 94: SANTO
ESTEVÃO. r Caqulto. 168:
DROOA UNA. r. Qualauna. 81;
SANTA LUZIA DA PENHA, av.
Amador Bueno da Veiga. 1058:
8. BENEDITO, r. OmaxA, 244;
PADRE EOSTAQU10. r. Clran-
dlnha. 445: SANTA ADFI.1A.
av. Amador B da Ve'ca. 859:
bom sucesko. oi \mador n
da Velfía. 1608: S, BENEDITO,
rua Omaxs. 244: DROGA NFL-
SON, rua M-ri"l,-> I.ones. 800

PCRDIZES JIIUCl CA-
XÍAS, r Cardnw fi« Almflila,
I57S: SANTO ANTÔNIO, r Tu-
riaçu, 1059, S. GERALDO, rua
Cardoso tle Almeida. 33; SAN-
TA OF.RTRÜDEB. r. Aplnagíi.
591; AGRIA, r. Joio lUma.ho,
S26.

PINHEIROS - DROOATOIO,
r Cardeal Arco Verde. 2660:
BRAZAO, rua Pais Leme, 100;
DROGADEMA, rua Pedroso ce
Morais, 821; PIONEIRA, r. Ma-
runls. 614: UB1RATA, r. Taüro
Carvalho, 691.

PERUS - SANTA TKRES1-
NHA. r. Santa Edwlgcs, 37; VI-
LA OPERARIA, r. Dr. Silvio do
Campos, 33.

PlllITUBA - FARMASOUZA,
av. Raimundo Pereira, M01;

PLANALTO PAULISTA -
BANTA F.DWIGES, rua Piassan-
guaba. 2405; CAPITÓLIO, rua
Josò Carloa Mallet, 16.

PRAÇA DA REPUBLICA -
REPUPLICA, rua Aurora, 854;
DOS DESCONTOS, r. D. José
de Barros, 235.

QUARTA PARADA - DEON-
FARMA, rua Tobias Barreto,
1143; LOZANO. rua Tobias Bar-
reto, 950; DAS NAÇÕES, rua
Sorra do Jairé, 171; DROGAR-
CIA. av. Álvaro Ramos. 1130:
HIDRA. rua Taquari. 1143; ITA-
MARAOA', rua Siqueira Bueno,
2066: HELENA CRISTINA, av.
Sapopemba, 1094.

RIO PEqUENO — CRISTALIA,
estr. do Rio Pequeno, 1203; MA-
RIA LUIZA, estr. do Rio Pe-
queno, 728.

SANTANA - VOLUNTÁRIOS,
r. Voluntários da Pátria, 1825;
MUNICIPAL, rua Vol. da Pátria,
934: DROOA CEOI. r. Alfredo
Pujol. 130: LAUZANE. r. Cens.
Moreira do Barros, 2226

SANTA CECÍLIA - DltOOA-
BERTA. r. Jaguarlbe. 716; DRO-
OABRANOHES, rua Frederico
Abranches. 189; DROOA BAR-
ROS. alam. Barros, 843; DRO-
OA PALMA. r. da. Palmeiras,
194.

SANTA IFIGÊNIA - ANHAN-
GUERA, r. dos Andradai, 449;
DROOA RADIUM, av Hio Bran-
co, 464: DROGA NÉBIAS. av.
D. de Caxias, 558,

SANTO AMARO — N. 8. APA-
RECIDA, lgo. 1] da Maio, 382;
SANTA MADALENA, r. Compoi
Sales, 14: JUNIOR, av. De PI-
nedo. 159; DROCIANEWS, av.
Joio Dias, 1928; DROOA RIO,
r. José C. da SUfa Borges, 27;
DINIZ. Al. Santo Amaro. 238

SANTO ESTEVÃO - HIRA-
NO. r. Nova Jetusalem, 1139

SAO MIGUEL PAULISTA -
DROOALUZ r Arlindo coloco,
52; DA CAPELA, estredi da Ca-
pela, 818 (Jardim Helena); BUE-
MO. estrada S. Paulo-Rlo. ÜG0;
SANTA RITA, estrada de 3 Ml-
suei, 6G9B

SAPOPEMB/I - DHOGA RIO.
«v. Sapopemsa. 7752; 3. RO*
QUE. r. Clbr.e de Carvalho. 45:
JARDIM CO-.ORADO, av Sapo-
Tiem.ia. 584'.; DROOA 8APO-

PEMBA av. Sapopembi. 8900;
DROOA M/JIIO. r Santa Ce-
cllla. 6.

BALDE - SANTO ANTÔNIO,
r. d? Rosis, 543; MARSELHE-
SA. l Marselhesa. *,Í6: ON7.Í
Dl JUNHO r 11 de Junho.
910. SANTA rERESA. t Luli
Gols. lf; DROGA SSOARES. r
Domingo, de Morais. 3182; DHO.
GA LILIA. r Luli Ools. 786

• TATUAPE - TUIUTI, av O,
Oarcla. 3832; SANTA ROSA, av.
O Onrclo, 3529: 8 SEBASTIÃO,
r. Vilela. 124; 8. JOSÉ' DO
MARANHÃO. Largo S. José do
LIA, av JoSo XXIII n.o 6;
Maranhío, 18; SANTA MARIA,
r. Antônio de Barros, 643; DRO-
OA LEMOS, r Serra do Japl.
1249

ritr.MKMe* - santo an-TONIO. r Mirla Amsln L dtAzevedo, P00

lUUUKUVI QP.OOASIL nvrucuniíl, 4C3; MAUA. iv c?ISe:"lredi, Fagunde -J7ú >IE-
ROFARMA av n Cantareira,
1713: DROGA MOURA. Av Maa-rei. 1371; ZONA NORTE, av
Marrei. 1050

PONTE RASA - PONTE RA-
SA, rua D. Rosa Mendes, 460;

ITAPUI, rua Particular. 30; PE-
NA BRANCA, av. Boturlissu, 463.

VELEIROS - VELEIROS, rua
Ipanema, 223: S. JOROE, av.
Atlântica, 1091.

VILA ALPINA - DROOA
TRAMANDAI. r. Barlo do Tra-
mandai. 5: MACEDOPOLIS. rua
Macedo. 72: ELIANA. rua ), n.
2 (Jardim Independência».

VILA ANASTÁCIO - PRIMA-
VERA, rua Bartolomeu Pais. 614.

VILA BANCARIA - DRO-
OARAC1. av. Itaberaba, 2645.

VILA BELA - N. S. DA OLO-
RIA. r. ¦ Talupl. 149.

VILA DAS BELEZAS - DRO-
GABEL, estrada de Itapecerica.
636: GAIVOTA, estrada de Ita-
pecerlca, 5628 fPraça N. S. do
Carmo).

VILA BERTIOOA -
LUÍS. r. Tereslna. 198.

JOSt

VILA BONTLHA - SALETE,
av. Paula Ferreira, 642.

VILA BRASILANDIA - BRA-
SILANDIA. r. Parapua, 1861.

VILA BRASIL1NA - EVOLU-
ÇAO, r, EvoluçSo, 20; 6. LU13.
r. Simões Lope*. 83.

VILA BUARQUE - CORA-
CAO DE MARIA, r Maior Ber-
torio, 478.

VILA CALIFÓRNIA - CALI-
FOP.NIA, rua Fronclíco Rebelo,
S46.

VILA CAROL1NA — DALESIL,
rua Antônio M. Bonllha, 1048;
FARMAMINAS. rua dos Rodri-
cues. 198: BOM JESUS. av. Dep.
E. Carlos. 1212

VILA CARRAO - NOVA
MANCHESTF.H. praça Aurélio
Carrao, 1969: DROOA ARACH.
av Cons. CarrSo, 2384: FATI-
MA. r. Carlpuna, 3-A: N. S.
APARECIDA, ov Cons Carrío.
466.

VILA CLEMENTINO - DRO-
OA KLEBER, r. Marselhesa, 588.

VILA CURUÇA - SANTA RI-
TA, r. Chacuru, 1; N. 8. DE
FÁTIMA, estr Sio Paulo-Rlo.
1025-B

VTLA DAL1LA - S. JOSÍ,
astr. de Oualauna, 74: SANTA
MADALENA, r Antonleta da
Urrais, Í2-A

VILA DIVA - SANTA MA-
RIA. ov. Sapopemba. 3841:

DROGAVITA. av S.-.prvpenihi
2750: SANTA LUZIA rua Gen
Argolo. 112: MONTE MAGNO.
av Monte .Magno. 525

VILA ESPERANÇA - CAR-
LOS. r Evans. 188 MARIA
OARLOTA av Mar!» Carlola
828: MARIA DttlcV estrc.da

de 8 Miguel. 320

VILA EMA - DROOA MAR-
CIA. estr, de Vila Cma. 3526:
OROOANEO. estr de Vila Ema.
4266: fOKI. estr de Vila Ema.
2366: DROOA EMA. estr. de VI-
li Ema. 2379: DROGA NIRE. r
Barbaeena. 6

VILA FORMOSA FORMO-
SA. av Eduardo Cotchlng. 1980;
DROGA DJALMA av Gullher-
me GlOrgl, 1878: I1P.OOA E.VI.
KUROKl. t ddre Chevaller Ri:
PRESIDENTE - Chagu

VILA GUARANI Uom.que.-a>
DnOGAZANDE. av En». A>.

mando A Prrelia. 1077: DRO-
OADONIS. av DIMerlrh^en. ..
1431

VILA OUARAN1 IV. rorrnn-
•a) - VILA OUARANI, r. Ire.
ne. 18; CRISTO REI, av. 8a-
popemba, 5551

VILA OUILHERM» - N1CO.
I.ODI, av. Guilherme, 498; DRO-
OA CRISANDA, estr. da Con-•olçSo. 1364: 8. JOSÍ, r. Maria
Cândida, 974 - ESTRELA DAL-
VA. r Edaard. 210

vil 4 nrn HERM)N« ¦" •
OANANOE8. r J Marra. 668

VILA OUE.TAVO - SWIU
aNTONlO. av Jullo Buonu.
1031. VILA SIV1. r do Tan-
que Velho. 1113: FÁTIMA, av
vulio BUOn». 2214 - DROOA
LLPO. r. Crui do Malta. 408.

VILA HAMBUROUEiA - KIU-
«IU. r Bhlllnt. 473.

VILA ESPANHOLA - DRO- I
GA VERDE, r. Zilda. 606.

VILA INDUSTRIAL VERA
CRUZ. av. Morais Costa. 8;
DROGA CÁSSIA, r. Ana Clara,
1-P.
VILa\ INDEPENDÊNCIA -
6YLA. r. Vemag. 63.

VILA JAGDARA - DO RO-
MEU, pra-;» Rocha Falcão, 31;
N. S APARECIDA. ', Rio Tur-
vo. 691

VILA LEOPOLDINA - LEO-
POLDINA, r. Guatpa, 395: DP.O-
GA AS. r Gualpa. 1416

VILA MANGALOT - 3UPER-
FARMA. ov. Plrltubi, 1005 -
6. JOSÉ, r Mangalot. 620

VILA MARACANÃ - N. S,
Aparecida, av Itaberaba, 3405

VILA MARIA - V MARIA,
av G. Cotchlng. 880: VILA
PAULISTA, r. Maria Cândida,
3.109.

VILA MARIANA - FARMA.
BIL, r. Domtngoi dc Morai-..
173: DItOOARY, r. Rio Orando.
154: PAULISTA, r. Machado d,
Assis. 126: INDIANA r lin-

mlngos de Morais. 966; CONDE.
rua Conde de Iraja, 12.

TILA DAS MERCÊS - DRO-
OA ELIANA, av. Padre Arlindo
Vieira, 1957; DROOA TELMA,
aV Padre Arlindo Vieira, 3066:
DROGA LELO, av N 8. das
Mercês, 816 - DROOA MAR-
CELO. r D Vilares, 911

VILA MATILDE - S. JOSr..
r. Dona Matilde. 09: vera. r
Vora. 41; S. PEDRO, r, Joa-
•juim Marra, 1464

VILA MEDEIROS - DROGA.
FARMA VIANA, av. N. S do
Loreto. 592: 8. SEBASTIÃO, av.
ide. 50: DROOA LORETO. sv.
V. 8 do Loreto, 834: RO-s SOR.
TE. av. Otistavo Adolío. 19:9.

VILA MIRANTE - VILA MI-
RANTE, rua 14. n.o 23

VILA MÍRIAM - N. R. APA-
RECIDA. Largo N S Aoaroc:da.
n.o 1.

VILA MORAIS F10UE1RA,
estr. do Curslno, 2874; 3 FEH-
NANDO. av Sao Fernando, 4S2:
THORII. estr. do Curslno. 3316;
BANTA «NOELA. eltr dn Cur-
tino, 3898.

VILA NOVA CACHOE1RINHA
- SILESIA, r Pstls. 398: DRO-
GARIU ov Deputado Emílio
Carlos, 3956; CINDERELA, estr.
Parada Pinto. ("¦ JARDIM '"•"-

RI, estrada Parada Pinto. 1078;
DROOA ELE. ov Oen. Penha
Brasil, 1334.

VILA NOVA CONCEIÇÃO -
DROOA IRAI, av. Santo Ama-
ro, 1210; FARMASIL. av San-
to Amaro, 373

VILA MUNHOZ - PÉROLA,
estrada da ConcelçSo, 2141: CRI-
8ANDA, estrada da Conceição,
1115.

VILA OLÍMPIA - SA.NTA TE-
RESINHA. r Novs Cidade. 314.

VILA PALMEIRAS MO-
DERN.1 r Santa Angrln. .152:
TATEAMA. r. do Talhado. (07.

VILA ORATÓRIO J.SM.
r Oratório. 2503: GRANADA. >
Itapcgl, no

VILA PAULINA - 3 JOPE.
r Orfanato 1R33

VILA PENTEADO - SERVI-
DAO. r. da Servidão P'ib'.!ri.
2Í-A.

VILA PIRI1UBA - BOM JF>
SUS DA LAPA. Mtrida do Mi-
tina. 1569

VILA POMPEIA - 8 OERAL-
DO. r Caralbas. 600: 3 CAMI-
LO. ai Pompeia. 1227: DROOA
HEITOR r Agostinho Mendir
cute. 2: MARISIA r Miranda
de srevedo. 1469: MILAGROSA
N SENHORA, r Pr.M \ Eo-
vero. 420

VILA RE' - HADtLDU, ll
Itlngussu, JS7-A: s' s aPAÜS.
CIDA. t S-J. 606: ITAPE', l
Dr Josí do Aataril, 33 iJu-
dim Tr*! Ma.-las); UARÍÍI-
LHA. t Ollvls tr Oliveira. II
(Vil» Granstlai: 1X'PA, t la
Lírios. 126-B iJ. Popular).

VILA ÜEMO - SAStí 88»
DA, istrada M Boy Ulra.
1853: SAHTA MAROABIKA. n
trsío '.I li™ Mltlra. 11!!

VILA RICA - DROOA «•
CONFIDENCIA, sv. i-.-or.Kl:-
c:a Mineira. SO; vila RIU,
ai lnconlidtr,cli UK:i II:

Vil A ANTONIETA, .< It«*
der.cíj Mineira, u-a

VILA SABHI.VA - VILA !!•
BRIN\ P Atic/b Conti. I»

VILA SANTA CATARINA -

JAMAICAN. rua aalir.u. IH
VITORIA, av S»^'s CsUna,
2751

vilA SANTA IZABE! a*
NIA ll Rilnbi 5«i Ul
N S APARECIDA, r *li-'

Quelroia. V,',. SANTA TEREI'
NHA, r Frinclsci 4» "»
1009

VILA S JOSÉ' D?, PIMIJ
n\ . DROOA CLOVIS "¦
Be::edi:o de Andrade, 1300

VILA SANTA MARIA -K'
ORE r'1.-» Pr Chagas o* *¦¦-*•
31:' BOM JESDS. I». D» -
Cario*. 121?

vila sonu - oaoa nt'.
,t Pre! IrwcKeo Monto. >»;
ALFA. r Dr 8IM0 D B*1'"
133

VILA SINHA' - 
f%

JOVCE, v. Pirei *' »!;"i
B SILVESTRE, «¦/"',.,
RIO. 18. SUELI, "l:>í' " "

jendo. ro
VILA 7.AT - ODirAS» ''

Boy Mirim. (iU

VISTA ALEORE - aDUJ»
estrada ds Concelçlo, l«l

VELEIROS ;gWgj«»Ipanema, 223; B ju..u-
Atlanl ca, 1691. ^^_
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PARMA. r das Heras. 431;
VEDA. r Maria Dalre. 680: N
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telefônicos e dominado o cachorroft
guarda. Levaram eles dois revolver^
dois aparelhos transmissores, três pre
tores de filmes, várias máquinas fotogrí-
ficas, dois gravadores, várias fitas gran
das, dois despertadores um rádio po:'.!-
til, um relógio um rádio para avião,alfa
de roupas e jóias. O local foi vistoria!!
por peritos da técnica, por solicitaçãoi:
sr. Osvaldo Ferreira.
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DIÁRIO DA NOITE — Sábado, 26 de junho de 1971 f

Salvador, cidade
ameaçada. 245 presos fugiram da cadeia

ciiVADOR, 25 (Meridional)

:Srenta c
**. barr

Duzentos •
rico homens, armados com pedras, ti-

,- de ferro, pedaços de pau, facas im-"" 
ÍU(|„ quanto puderam ter às mãos, fu-

fi&rf1** * 
oiTcoiónia Correcional de Pedra Al-11 ¦ ¦-- grandes buracos nas paredes da

u
e-.orme
»cavaí»°» onde estavam alojados mais de 300

cela
c sai

'ram desesperados, gritando e soltando
. . qe homens da guarda de segurança,
#'"";'. íírearam os seus fuzis, metralhadoras

%Ses 
«nindo correndo.

niitcccii exatamente às 20 horas de on-
¦?.kdo"local. Das presos, ficaram 65,_alguns

ISD.|erl. iüiscram fugir, outros porque nao con-
pírque nao^ hal. a avalanche dos companhei-
»í" •¦ciar-ih Deis morreram, sendo um den-
&e*- m- assassinado com uma barra de ferro
lio ía |jiç de prisão,, outro no pronto-socorro,
fJl¦ tiioladas na cabeça.

nniP>n 1"»» depc|s tla *!rímde fuSa' todo dis-
¦ Hi' Policia Estadual foi colocado em ação.

r™„c| Joallv» Figueiredo Barbosa, secretário
oc ««n Pública, foi avisado em sua rcsiden-
SíS «eti oficial de gabinete, major Tapioca,

,!l jenoíi o trabalho de recaptura dos presos.

i qiíHo-Patrulha, com Iodes os seus homens,
Aj. nronMtião e começou a vasculhar as ruas
"te m busca ,1c fugitivos. A Polícia Civil
C -mediataniente ao comando direto do coro-

riMibo mie oitava ordens através de um ser-
1 a, rádio especial. A noticia da escapada dos
»" JVcfiou ao conhecimento da imprensa de-

¦^jfmela-noltc quando foi liberada parcial-
\ JL autoridades, que não queriam fome-

r»W-r.:«-.i„js Ficou-se sabendo que o corpo
rto« assassinados era de Luiz Car-

l!i.«'

1,'u-n 

d»; delen"yj

;i:ico
cantos que já se encontrava no Instituto
Legal.' com a cabeça estraçalhada a golpes

de barra de ferro. Enquanto as primeiras provi-
dências eram tomadas, outro detento agredido pe-
los companheiros — Josias Silvestre dos Santos —
vulgo "Mercedes" agonizava no pronto-socorro,vindo a falecer, aos 25 minuto? de hoje.

Os dois presos morreram pelas mãos dos pró-
prios companheiros de cela, um porque negou-se a
fugir junto com eles, outro porque ameaçou dc-
nunciá-los ao cabo responsável pela guarda. Luiz
Carlos dos Santos tinha 33 anos dc idade. Avisou
ao cabo José que tivesse cuidado "porque os ho-
mens estavam muito revoltados naquele princípio
de noite". O cabo José comentou o assunto com
seu superior imediato, o sargento da guarda, mas
a cela estava bem fechada e protegida, não havia
perigo.

A? 19.S0 horas, o cabo José começou a fazer
sua ronda interna quando, perto da parede lateral
da grande cela. ouviu ruídos surdos. Pressentiu
que alguém batia lá dentro, com objeto pesado e
seco, contra a parede. O militar ouviu mais um
pouco e depois correu para avisar o sargento Ed-
mundo dos Santos. ¦

"Sargento, os homens estão tentando arrombar
a parede. Querem fugir. O sargento pensou rápi-
do. Telefonou comunicando-se com o posto de co-
mando. Dai, mandou o cabo José correr até o co-
mando, onde relatou o fato. Quando êle chegou, de
volta, o pânico ià estava instalado. Ouviu barulho
dos gritos e correrias. "Era de doer nos ouvidos e
causar medo" — disse. Os 245 homens — há quem
diga que mais, talvez 270 —. já tinham cavado os
três buracos e estavam no pátio. Os soldados eram
poucos e tinham uma ordem expressa do secretário
de Segurança Pública: "não atirar em presos, min-
ca, a não ser em caso de legitima defesa". Ninguém
atirou. Todos correram. Os homens procuravam a
liberdade como uma manada de touros cm pânico.

Escalaram muros e ganharam a rua em frente, tudo
rápido, deixando atrás de si, os soldados apavora-
dos e uma imensa nuvem de poeira.

A grande fuga começou exatamente às 20 ho-
ras e terminou menos tíe três minutos depois. Os
soldados não puderam fazer nada. Como explicou
o sargento Edmundo dos Santos "ou atirar de fuzil
sobre uma massi humana desesperada e matar a
metade, ou deixá-los fugir. Era esta a opção num
momento de pânico total. Eu preferi nSo atirar,
não matar ninguém, e corri para não morrer".

A 2,a Delegacia de Policia foi avisada
e o delegado Nylson Ferreira comunicou-se imedia-
tamente com o secretário de Segurança Pública.
O mecanismo policial foi acionado para a captura
dos fugitivos. Todo o contingente da polícia está
mobilizado, tanto policia civil como militar e rádio
patrulha. Até às 5 horas da madrugada de hoje, 63
detentos haviam sido recapturados e encaminhados
para as várias Delegacias de Polícia da Capital e
buscas estão sendo realizadas na orla marítima.
Avisos estão sendo transmitidos pelas serviços de
rádio da Secretaria de Segurança, em conjunto com
as delegacias, e muitos suspeitos, homens que va-
gavam" ontem à noite, sem documentos, foram de-
tidos Agentes e motoristas foram acordados em
suas casas para entrar cm regime de prontidão.

E a madrugada na cidade foi Intensa com a
prisão de boêmios suspeitos e mundanas. Os casais
que andavam pelas ruas em busca de condução,
foram avisados de que "mais de duzentos homens,
alguns perigosos ladrões e assaltantes, estavam
soltos".

Essas foram as providências tomadas pelas au-
toridades policiais para resolver o problema criado
com a gigantesca fuga.

Mantenha-se
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UCRILEGOS _ Ladrões não identificados, entraram na
iii Paroquial do padre Manoel José Slnjurjo Roes, d»
y. levaram uma máquina da escrever e 150 cruzeiros
[dinheiro. O padre, esteve no 28.o Distroto Policial
iri dar queixa do furto.

ilNGUE NO ALTO — Componentes da Rádio Patrulha
liiliso 358, localizaram na rua Feliclano Acácio, altura
inúmero 21, liairro de Santa Terczinha, o Dodje Dart

n|, placa AK-71-05. No banco do veiculo havia marcas
Il sangue. A autoridade policial esteve no local e «oli-
Aua presença dc peritos da Técnica.

lutlSAO - Os autos placas HB-80-18. dirigido por Ed-
ur Fclix dos Santos, e o de chapa BV-4307, guiado por
'in Amoroso, colidiram na Estrada de Sáo Miguel Pau-
«¦ti aluíra do número 3.357. Além dos dois motoristas,
J também ferido Carlos Alberto Pietro. Todos foram
situados no Pronto Socorro do Tatuapé.

ASSALTO — Km plcnn centro da cidade, avenida IpI-
lisp com avenida São João, Joel Soares foi assaltado

ir um desconhecido, que lhe tomou 30 cruzeiros.

(ELA VISTA — Na rua Rui Barbosa, esquina da Conse-
Mio Carrâo, Bela Vista, José Emilio da Silva foi assai-
Ilio por três mal finais que o despojaram de 39 cru-
liai.

IJ1ERICAXÓPOLIS — Na» Imediações da favela do "Bu-
rito Quente", bairro de Amerlcanópolls, Lauro Sebastião
los Santos, foi assaltado por dois indivíduos pretos que
idespojaram (le 40 cruzeiros, objetos de.uso pessoal e
lipois leriram-no com dois tiros na perna. A vitima foi

para o Hospital São Paulo.

ILAMEDA JAÜ — O sargento da PM, Oscar Casagran-
íi, íoi assaltado na alameda Jaú, por um desconhecido.
0marginal, mediante ameaça de arma de fogo, apossou-

i do revólver e de certa importância em dinheiro do
liar, A queixa foi dada no 4.o Distrito Policial.

tlU PALMÊIKAS — Na Vila Palmeiras outro PM foi
uallado. o soldado Arquenim José de Carvalho, tentou
tslitntar um ladrão que pretendia assaltá-lo e na ocasião,
lil baleado por duas vezes. O gatuno fugiu sem nada le-
1(1 e o policial cm estado grave, foi internado no Hos-¦"'I Militar.

JACAEMBli — Júlio Antônio Tavares, arrecadador do¦ii Paulo P, C, foi assaltado por dois bandidos que se«Aliavam de um Volkswagen azul. Os delinqüentes des-
ffiiram-no de 13.400 cruzeiros e de outros pertences.Intima, acompanhada de Antônio Nascimento, represen-«f da agremiação tricolor, esteve no 23,o Distrito Po-«.onde queixou-se do ocorrido, ao delegado Álvaroteublni,

M?n T":l í: ~ ° el"l1orio de Manoel Dias. no Parque'"i íoi atacado por quatro marginais armados de revol-
Si*» apossaram tle 550 cruzeiros do caixa. Antes deTO|, desfecharam vários tiros contra as paredes do es-«wtclmrnio e feriram o proprietário, à coronhadas.

S»ihRÍ( °' v '~ 0s mesmos ladrões, estiveram no bar de•mk> Luiz Vagliengo, de onde levaram 150 cruzeiros. De-'¦•.deram tiras P feriram Osvaldo, a coronhadas.

mlSOlZA ' Na Vila Souza, os mesmos quadrilheiros"«ram Gonçalo Antônio da Silva, que foi despojado de
büi'-!?' l,frlent'cs e ainda recebeu um tiro. Gravemente» Oi foi Internado na Santa Casa de Misericórdia.

''*rA5A- Na Rvenitla Itaberaba. a vitima deste ban-
íír, Raimundo Lucas Rosa, ferido com vários tiros e
copara o Hospital Municipal. Seus pertences foram le-S» pelos marginais.

Hiilâ. """ ™ ciiiniunaaa ae s;
jjw Quatro assaltantes, terminou
H?W contra João Lourenço Dia

A caminhada de sangue empreendida por
com o ataque que des-

Dias, na Vila Iórlo, Além
kh'"',ínl se,ls haveres, ainda levou um tiro no braço.
*n»"j?' fnram registrados no 28.o Distrito e todas as
^1 "'«eram que os quadrilheiros usavam uiri Opala

>?m'mE fSSALTADO — Jasson Gomes de Abreu, geren-t uma indústria da avenida Corifcu de Azevedo Mar-
L™ «saltado por dois homens armados que se apo-
*?« 14 m" crU7'5lros 1ue *'e transportava em uma
15, ,a fufta. a dupla, que se utilizava de um Volkswa-
nH Placa DP-2509 fiz vários disparos, sem no entan-•«ingir ninguém.

Ítim !i ~ AP°* derrapar na pista, o auto dirigido por
ís« de 0"velra, capotou espetacularmente. O fa-
Jjweti no quilômetro 58 da Via Anchieta e o motorista
C™me ferido, foi Internado na Santa Casa de Mise-Mli de Santoc, cidade onde reside.

j 'SAO -. No quilômetro 30 da Via Anchieta. colidiram
*'i* SSo Bernardo do Campo guiado por José Luiz dos
h r, ? um caminháo de Jacarel, dirigido por Luiz Rosen-
WÍffi,0, No acidente receberam ferimentos graves o
„jrar ao primr-lro veiculo e Deocllcio Porflrio, ambos re-?»Im em São Bernardo do Campo.
J Sí0 - Nesta mesma rodovia, quilômetro 400, colidi-
ísiir?'0 pla«a KH-08-41 de Bauru, dirigido por Geral-
Sr Pc,lr°so e o ônibus chapa DW-00-50 de Araçatu-'«aao p„r Manoel Ataide dos Reis A vitima desta co-
H»m,J sé Rat's'a Roelas. morador em Bauru que estáornado »a Santa Casa de Piraju.
v^BAMENTO — Mediante arrombamento. ladrõPS en-.
"mi"0 KtRbelecímeuto comercial de Sebastião Pinhei-
'-Vá ?t,Uera- de onde ievaram 150 cruzeiras em dinhei-
"£a'b , l?rande quantidade de mercadoria. A queixa foi" ní 32o Distrito Policial.
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Estas e outras grandes figuras do cinema
atual vão aparecer na sua casa todos
os sábados, nos filmes mais novos que você
já viu. Ou não viu.

Cine Milionário: finalmente uma série que não
mostra Gary (!rant com 25 anos.

Somente filmes que passaram outro dia
nos cinemas, tl que o Canal I tirou
dos cinemas para levar à sua tv, sem cortes,
adultos, nus e crus.

Por isso mesmo, num horário em que as
crianças já estão na cama: 11 da noite.

VEJA QUE SELEÇÃO:

Neste sábado: O COLECIONADOR
Terence Slaiiip colecionava borboletas o... Santanllia líggár.
Uni dos filmes mais chocantes do cinema moderno.

^

O colecionador
Fellini 81/2
O gênio do mal
As bonecas
Regresso ao lar
Gcnghis Khan
Leilão de almas

A nau dos insensatos
Os vitoriosos
Por um milhão dc dólares
A hora do diabo
Babette vai à guerra
Dr. Strangelove
Uma virgem para o principe

RIGOROSAMENTE PROIBIDO ATÉ 18 ANOS

Dívida dc saiigue(Cát Paliou) CANAL 4-SÁBAD011 DA NOITE.
9 9
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Mediei trata
de três importantes projetos

BRASÍLIA, 25 (Meridional) - Três importantes assun-
tos: Instituição da Central de Medicamentos, projeto de
lei ao Congresso Nacional que trata de medidas pre ven-
tiva e repressiva ao tráfico s uso de entorpecentes, e pro-
jeto de lei que fixa as diretrizes e bases para o ensino
do 1.° e 2.° graus — foram tratados na manhã de hoje
na reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto,
e à qual compareceram todos os ministros de Estado, o
vice-presidente da Repúblic a, chefes da Casa Civil e Mi-
litar, chefe do EMFA e cheia do SNI. A reunião durou
40 minutos e sempre na abertura da pauta de cada as-
sunto, usou da palavra o presidente Mediei, tecendo
considerações sobre os assuntos que seriam abordados.

11® ;'' ¦*
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Sáo Paulo, wbado,
26 de junho ii 1971

7 rês assuntos de primeiríssima ordem: medicamen-
tos, tóxicos e educação dominaram a reunião mi-
nisterial de ontem, presidida pelo chefe do
Governo.

MEDICAMENTOS
"Não poderíajnos ficar ln-

diferentes, disse o presidente
Mediei, a ésse espetáculo tris-
te e, por vezes alarmante.
Uma administração, inspira-
da nos princípios da justiça
social, tèm de preocupar-se
com o fornecimento de todos
os meios, que suplementem o
ganho de cada um. O reme-
dio ao alcance da bolsa do
povo e um desses meios, e
dos mais importantes."

Ressaltou o chefe do Govêr-
no que a Central de Medica-
mentos não será, um órgão
de competição com a indús-
tria e o comercio especiali-
zaclo, pois se destina tào-sò-
mente a promover e organi-
zar o fornecimento de remé-
dios àqueles que, por suas
condições econômicas, não
puderem adquiri-los aos pre-
ços vigentes.

A seguir o ministro da Saú-
de. sr. Rocha Lagoa fez a
leitura do decreto que instl-
tui a Central de Medicamen-
tos, cujo ponto básico é o
fornecimento por preços aces-
síveis de medicamentos de
uso humano àqueles que não
possuam condições para ad-
quiri-lo. A Central de Medi-
oáinentos (CEMEi funcionará
como órgão de deliberação co-
letiva diretamente ligado a
Presidência da República.

ENTORPECENTES
Em lua mensagem ao Con-

gresso Nacional, na qual dis»
pfie sobre medidas preventl-
vas e repressivas ao trafico •
uso de substâncias entorpe-
centos ou que determinem de-
pendência, fisica ou psíquica,
o presidente Mediei assinalou
que o tráfico dc drogas é efe-
luado por delinqüentes de ai-
Ia periculosidade, que se com-
põem em organizações inter-
nacionais mercadejando tóxi-
cos em detrimento da saúde
do povo. O uso de entorpe-
centeg t de substâncias, que

determinam dependência físl-
ca e psíquica assume o ca-
ráter de flagelo de nossos
tempos, atingindo todas as
nações, assinala o chefe do
Governo em sua mensagem,
acrescentando que os entorpe-
centes em geral produzem neu-
roses, estimulam a criminali-
dade, desagregam a família,
corrompem os costumes, pro-
vocam perversões e põem em
risco a segurança nacional.

Após relatar as providên-
cias que os três governos da
Revolução já tinham toma-
do para combater o mal,
através de leis e acordos in-
lernacionais, o presidente da
República, através de expo-
sição feita pelo ministro Al-
fredo Buzaid, da Justiça, fêz
a apresentação do projeto de
lei.

Disse o ministro Buzaid
que o projeto da especial pro-
teção aos menores viciados.
Os maiores de dezoito e me-
nores de vinte e um anos,
inimputáveis ou semi-impu-
táveis, serão obrigatorlamen-
te internados em estabeleci-
mento hospitalar, até sua
cura. Os menores de dezoito
anos. infratores viciados, a
critério dos 'juizes de meno-
res. estarão também sujeitos
à internação.

Ainda, acrescentou o mi-
nistro Buzaid. para facilitar
a recuperação do viciado, re-
duziu-se de cinco para dois
anos o prazo para requerer
reabilitação criminal, desde
que comprove sua cura.

Ressaltou o ministro Bu-
zald que o projeto, cm suas
disposições gerais, prevê um
aumento de pena para os cri-
mes de tráfico rie entorpe-
centos, quando fórem prati-
cados nas Imediações das cs-
colas, casas cie saúde, hospi-
tais, sedes de sociedades ou
associações, ou de locais on-
de se realizem espetáculos
de diversões públicas. Preço-
niza, deu ênfase o ministro
da Justiça, a possibilidade de
expulsão sumária do estran-

geiro que incidir na sua prá-
tica.

DIRETRIZES E BASES
Na mensagem que subme-

te ao Congresso Nacional o
projeto de lei fixando dire-
trizes a bases para o ensino
de l.o e 2.o graus, disse o
presidente Mediei, em suas
palavras iniciais a respeito
do assunto, que "não se ar-
rogam os governos revolucio-
nários o merecimento de ha-
verem, com exclusividade, em-
penhado na batalha da edu-
cação, pois que esta se de-
senvolve, desde longo tempo,
com o inestimável concurso
da iniciativa particular, em
todos os quadrantes do Pais.
Reivindicam para si, entre-
tanto, os governos revolucio-
nários o haverem atribuído à
educação, dentro dos empre-
endimentos nacionais, o grau
de prioridade exigido pelo
interesse público". Disse ain-
da o chefe do Governo que
o projeto ajusta a nossa or-
ganização escolar às condi-
ções sociais da época e às
peculiaridades do País. alar-
ga. pela distensão do ensino
primário, a faixa da educa-
ção obrigatória, prove quan-
to à preparação para o tra-
ballio e modela o sistema
educacional, no l.o e 2.o
graus, de maneira a permitir
a sua constante atualização •
reforma."

Em sua exposição, da mo-
tivos o ministro da Educação
e Cultura, sr. Jarbas Passa-
rinho disse que entre os"itens do vasto programa de
reformas encetadas pelo Go-
vèrno a partir de 1964, acom-
panhando as transformações
profundas que se operam na
vida nacional, educação tem
figurado cm posição de espe-
ciai relevo. Firma-se, por
íim, t torna-se cada vez mais
nítida a convicção de que
precisamente na escola, to-
mada em sentido amplo, te
fa» » tintes* do econômico •

do social jiara configuração
de um desenvolvimento cen-
trado do homem e para éle
dirigido".

Mais adiante ressaltou n
ministro Passarinho que u"desafio é duplo".

De um lado, modernizai' a
educação em todos os seus
aspectos — em seus fins, em
seu conteúdo, em seus meto-
dos, em sua inspiração geral,
dela fazendo para os cidadãos
um instrumento eficaz na
busca da felicidade e, para a
nação, um real fator de trá-
baího. de paz. de progresso.
De outra parte, proporciona-
Ia assim melhor a um nume-
ro cada vez maior de brasi-
leiros — e a todos num es-
tágio básico de estudos co-
muns, que se amplia — como
requisito para sua verdadei-
ra inserção na comunidade
nacional".

Segundo os preceitos esta-
belecidos no projeto de lei,
o ensino de l.o e 2.o graus
tem por objetivo geral pro-
porcionar ao educando a for-
mação necessária ao desen-
yolvimento de suas potência-
lidados como elemento cie
auto-realização. qualificação
para o trabalho e preparo pa-ra o exercício consciente cia
cidadania. Será ministrado
cm estabelecimentos criados
ou reestruturados sob crité-
rios de racionalização que
assegurem a plena utilização
dos seus recursos materiais
e humanos, sem duplicação
de meios para fins idênticos
ou equivalentes.

Os currículos do ensino do
l.o e 2.o graus terão um con-
teúdo comuni, obrigatório rm
âmbito nacional e um con-
tcúclo diversificado para
atender, conforme as neces-
sidades a possibilidades con-
cretas. às peculiaridades lo-
cais, aos planos dos cstabele-
cimentos e às diferenças in-
dlvlduais dos alunos.

O projeto de lei, «n seu
«rtlgo 6.0. fixa a obrigato.
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Santos dá a Laudo o título de
Governador dos Trabalhadores93

Na solenidade de entrega do título de "Governador dos Trabalhadores", ao sr. Laudo Natel, o líder sindical
Waldomiro Tavares da Silva disse ser "comincontido orgulho que as direções dos sindicatos da Baixada San-
tista outorgam a V. Exa. esse título, no mesmo instante em que nossa cidade, a cidade dos Andradas, ciosa dos
ideais de liberdades humuanas; a cidade que escreveu inesquecíveis e gloriosas páginas na história da forma-

ção da nossa Pátria, por tantos que seus ilustres filhos lhe conferem o título de Cidadão Santista".
"Como trabalhadores que somos, munidos

da função de representar os nossos grupos
profissionais, consideramos este momento
bastante sério c com seriedade nos porta-
mos neste ato. Não encerramos esse momen-
to somente com um ato solene, que ficará
registrado nos anais da Câmara Municipal dc
Santos c na história do movimento sindical
da Baixada Santista. Neste tempo de cons-
ti-uir, é necessário quc momentos como estes
sejam mareados com o máximo dc nossas
responsabilidades; responsabilidades de quem,
sabendo o quo quer, deseja firmar posições e
definir caminhos na busca dt: uma pátria
grandiosa c feliz".

O sr. Waldomiro Tavares da Silva aliun-
ciou, a seguir, as "fundadas razões" da ou-
torga do titulo de "Governador dos Traba-
lhadores" ao sr. Laudo Natel, dizendo que mi-
tes mesmo dc assumir o Governo do Esta-
do, nos contatos rcalizadns com os dirigentes
sindicais, já manifestava aos mesmos .a de-
fesa da idéia dos trabalhadores possuírem
representantes, diretamente saídos de suas
bases, no Congresso Nacional.

'•Nes poucos meses de seu Governo, dis-
se. mais dc unia vez ficou demonstrado que
n interesse de v. exa. pelos problemas dos
trabalhadores náo esmoreceu", disse o lider
sindical, lembrando o caso especifico dos
portuários vinculados empregaticiamerite às
administrações dos porlos. que obtiveram'•através da liderança do governador » apoio
rios representantes da ARENA paulista no
Congresso Nacional para suas reivindicações''.

"Nio poderíamos deixar de. incluir tam-
bém nas razões que levam ns trabalhadores a
prestar-lhe esta justa c merecida homena-
gem o manancial dc esperanças que v. exa.
está fazendo renascer nus corações dos nos-
sos sofridos irmãos do litoral paulista. A
sua decisão de promover o desenvolvimento
do litoral do Estado merece o aplauso calo-
roso dos trabalhadores da Baixada Santista",
disse o sr. Waldomiro Tavares da Silva.

O lider sindical disse a seguir que uin.
memnrial com "os mais lídimos anseios c as
mais justas reivindicações dos trabalhadores
seria entregue pessoalmente ao governador
Laudo Natel.

'•Su é verdade que existem distorções
ainda na legislação oue regula as relações
enlre o capital e o trabalho, também não é
menos verdade que os governos revoluciona-
rios têm-se esfurçado por realizar algo dc
positivo na promoção social do trabalhador
brasileiro, como é o caso das bolsas dc es-
furio do PEBE, aos trabalhadores sindicaliza-
dos, e o FIS, e especialmente aos trabalha-
dores avulsos, a extensão do direito de ferias
e 13.o salário".

O sr. Waldomiro Tavares da Silva disse
reconhecer, em nome dc (mios os trabalha-
dores santistas, que a revolução iniciada em
31 dc março de 1PG4 é um marco histórico
de real importância, e que esta revolução,
apoiada por todo o povo brasileiro, deve ser
dinamizada cm benefício desse mesmo povo".

"Neste tempo de construir, desejam os
trabalhadores dela participar, não somente
com seu trabalho cotidiano, mas também coin
direito de opinião. Queremos defender esta
Revolução, bem como crilicá-Ia no seu pro-
cesso, no sentido de seu aprimoramento. Dc-
sejamos vê-la realizar uma experiência lira-
slleira vitoriosa, que venha a contribuir
substancialmente para a civilização humana.
Tudo temos para realizar este trabalhe, pois
somos uma sociedade e um povo jovem, sem
mentalidade arraigada c cnm uni futuro pela
frente".

Afirmando ser vontade dus trabalhadores
— e tarefa dos partidos — colaborar para
Introduzir no Pais leis que, por etapas racin-
mis, venham a transformar as empresas em

verdadeiras comunidades de trabalho, desti-
nadas a uma função social e humana, o sr.
Valdomiro Tavares da Silva encerrou o seu
discurso, agradecendo novamente o apoio do
governador Laudo Natel aos trabalhadores.

"Êste apoio, mais uma vez, não faltará,
pois sabem ns trabalhadnrcs paulistas quc V.
Exa., nn comando político c administrativo
desse Estado, tudo fará para náo desmerecer
suas aspirações mais sentidas."

GOVERNO ABERTO
"O meu Governo está aberto aos traba-

lhadores e se dispõe a ser porta-voz de suas
reivindicações" — proclamou ontem o gover-
nador Laudo Natel, durante a solenidade de
entrega dos títulos dc "Cidadão Emérito de
Santos" c "Governador dos Trabalhadores",
que lhe fnram outorgados, respectivamente,
pela Câmara de Vereadores e por 45 sindicatos
trabalhistas de toda a Baixada Santista, O
ato foi realizado cm praça pública, na sacada
do prédio da Câmara dos Vereadores, perante
uma grande concentração dc trabalhadores.

Dirigindo-se à massa trabalhadora, eufa-
ti/.o u a necessidade de fortalecimento dos
sindicatos, destacando a harmonia de atuação
com o Governo federal:

"É no sentido de valorizar o trabalho,
prestigiar o trabalhador e seus órgãos de
classe que orienta a política trabalhista, sábia
e 'firmemente dirigida pelo presidente Mediei,
cuja sensibilidade às aspirações dos trabalha-
dnres está consubstanciada no Plano de In-
tegraçãn Social".

O sr. Laudo Natel chamou a atenção para
o esforço quc seu Governo empreende para o
robusteeimento da infra-estrutura econômica
da Baixada Santista, em quc repousa grande
parte da própria grandeza econômica do Es-
tado".

GOVERNADOR DOS
TRABALHADORES

A fala governamental assinalou os traços
marcantes do passado e do presente de San
tos, sua importância econômica, sua cultur.i
e seu trabalho:

"Sem a capacidade de trabalho, a dedi-
cação, a competência, o patriotismo dc seus
trabalhadores, o Porto dc Sanlos estaria em
colapso e com éle toda a economia paulista,e com esta toda a economia brasileira."

Rcfcrlndo-se ao titulo "Governador dos
Trabalhadores", que lhe foi concedido, ontem
também, por 45 sindicatos representando
50.000 filiados, o governador Laudo Natel su-
blinhou o caráter afetivo e espontâneo da
homenagem, afirmando quc as manifestações
o vinculam ainda mais a Santos.

AÇÃO SUPLETIVA

Disse quc eslá concentrando esforços
prioritários na construção da Rodovia dos
Imigrantes, para '.'livrar o Estado e o Pais
de futuros e graves dissabores".

Declarando que ação do poder públicodeve orientar-se em função de tomem, re-
conhcceu-sc que o trabalhador tem direito
a uma justa remuneração, e uma eficiente
assistência médica, social e financeira, além
dc proteção e segurança no trabalho e esco-
Ia para si e os filhos:

"A açàu do Estado no terreno da políticatrabalhista e, em verdade, supletiva, mas
nem por isto omissa, desinteressada ou inc-
fiticnlc. Mesmo purque nao poderia eu, ho-
num quc se fez no trabalho c através do
trabalho, çontentár-mê, nó governo do Es-
taclo, cn,n a atitude dc simples espectador,
cm face du problemas trabalhistas ou de
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Laudo, "Cidadão Emérito de Santos"

Vice-goveniador
deixa o hospital

O vice-goveraacioi- do Estacio, sr. Antônio
Rodrigues Filho, recebeu alta na tarde de on-
tem, com excelente estado geral, de acordo com
o comunicado divulgado pio IAMSPE.

É o seguinte o comunicado oficial: "0 su-
perintendente do Instituto de Assistência Mé-
clica do Servidor Público e o Serviço de Neuro-
logia do Hospital do Servidor Público Estadual,
comunicam que o sr. vice-governador Antônio
Rodrigues Filho, recebeu alta nesta data, com
excelente estado geral, devendo sua recupera-
ção posterior processar-se em regime ambula-
torial".

NO INTERIOR

Após deixar o hospital do Servidor Públi-
co, o vice-governador viajou em companhia
de seus familiares para uma fazenda, no inte-
rior do Estado a fim de repousar.

questões que envolvem os Interesses
traba lhadodes".

dos

Destacou a atenção com que seu govèr-no se volta para a Secretaria do Trabalho,
preocupando-se em dinamizá-la cada vezmais.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Afirmou que a Secretaria d» Trabalho
esla acionada para agir dinamicamente naíona portuária. Disse que a Unidade Poliva-lente daquela pasta, instalada em Santos,esta sendo ativada, particularmente nos cam-
pos da Higiene e da Segurança do Traba-Ino, 'para que os portuários e outras cate-
gonas profissionais desfrutem das condiçõesindispensáveis pata salvaguardar sua saúdee integridade física".

Í.s.iATr-ai!i1i,!!Íi,r que. n;Serv'üo dc Orienta-wo irubalhista contratará profissionais ai-
. nT"le #1V,a,Í-fÍ?ad0S Pa,a • «" empenho
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fisse foi um dos trechos do discurso oueo governador Laudo Natel proferiu ontemde manha, durante a visita a São José" dos
sen7£rM.q,Uan<l0 conhece« a EMBRAER e
nínt.nP, j t.°sún?uCampo da '"«lústria aero-náutica, o trabalho local no setor da educa-ea,e„„7a,PSn(Cjam-ent(!.de SeD «'«,,
Brasi" ,ns,alaçoM da Ge"eral Motors dó

A VISITA

Acompanhado pelo secretário do Turis-
,n?.;„rPc,roJ?e ^s-alhae, Padilha; pelôsecretario do Trabalho, sr. Ciro Álbuníírque; pn0 chefe da Casa Mi it» corònélSHumaIt»; e pelo subchefe da Casa Civil naríAssuntos dos Município». sr. Reinaldo c3 1o governador chegou a Sáo José dos cãin-pos as 9 horas, c foi recebido na Cãmarâdê'oiK™ pc,°prefeit0 8e"tTl. 8.Z1

tn ,« 
8^!tarla municipal do Planejamen-
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1M,r1»es da S»va Cordeiro,fez rápida palestra sobre as perspectivas de
crescimento de São José descampo* ?'Em
1972, a cidade estar* com 207 mil habitantese. no ano seguinte, com 252 mil habitantes,
p'f„e!tl'lri «f i/ande esforço para aten-acr a nova população nos setores básicos".

Em seguida, o governador e sua comi-Uva visitaram o grup» "scolar municipal devila Nossa Senhora da Conceição, onde a se-crctarla da Educação do Município, profes-sora Maria dc Fátima Manfrcdini. mostrouao governador que, com • crescimento da

cidade, cm 1971 haverá 15.DUO vagas de>
ficlt no curso primário, "srni poislblltói
de atendimento pela Prefeitura", 0 [irai
nador visitou salas dc aula e assinou os Urra
de visita de cada classe.

Saindo do grupo escolar, o sovrraifc
dirigiu-se à EMBRAER, onde loi rm»
pelo fliretor-suiicrlntendcntc ria empresa,*
roncl Ozircs Srtva. O superintendente li
EMBRAER mostrou ao fovernador í/«•
tiva o.s cinco projetos cm tiesenvolvtmeaft
da empresa — os aviões "Bandeirante",'ti!'
nema" (avião agrícola), "Xavantès" ib
jato militar de projeto Italiano), 'fnipirti
(planador) e -'Amazonas" (um avião dolip
'Bandeirante"), projeto no Brasil tom.»
lujrares. Disse, ainda, quc a DIBR.Ult.fi
1970 tinha mil acionistas, conta .itualmir-*
com 25 mil. dentre os quais as 500 nu»
sociedades anônimas do Pais,

O governador visitou, em seguida,aim-
vas instalações da General Motors *>»«'
sil, onde lêz o único pronunciamento d!P
a visita. Depois dc mostrar-se Inipre»1»»
com o ritmo dc desenvolvimento ilo W
Paraíba, n chefe do Executivo disse q« '
agricultura c a educação são as metas Jj*
ritárias de seu Governo - "Uma NW
que é fruto de minha experiência, tom»w
presárin e administrador". E explicou.

Nosso Pais tem muitos prçH«*j
percentual de jovens com menos d •»'
é dc 53%, o que significa nue mab M
tade da população nda na fa»

gas rm ''."!''
-- . m*l r i líw"

ção previsto nesta cidade alç ivy.u.
iiunicitilos do I'""'

escolaridade. O déficit dc váws.ç^*»

dc quase todos os mu
disse - W-Ç"Ao mesiiio tempo • ¦ 

0\fam
cessidade de aumeniar o ftjn*^
para os jovens sairem da esco» é
írêgo". Disse que o Brasil f»e „
ano mais de um ml hio dc en re»| ^
incentivarmos a ngricullura a« i ¦

scnvolvcndo-se o Interior, nuna 
y (|

etapa possamos erlar^po^ Jn^
olos indiislro»,

acordo con, .is caraclerisUcas^..»^^
Capital está sufocada pelo seu. - „
mento, quc c dr cinco a seis i ]V;t
área melibpoiitana, mas ciicg.i
área periférica.

ijrfi

. o orçamento do Estado na< ^j,
mas está em sua maior par c J „
com a própria administrar.Io. ,lr ji
poucos cruzeiros quc l'ul1 d , .1 «t
vem ser criteriosamente , l eaoi (0 (
nallzação dns serviços pob CM ?„.„,*, »
nação geral do Estado para c» ,„.
metas prioritárias, tem sino j(|i q„
balho do nosso Governo, a ' „r(jl
opinião pública esteia ««»«««J^ pr#
encontrando um caminho para no-

mas" — concluiu.

Após o discurso do í"™^j[|tó
ário do Trabalho, sr. Cot ¦ 

rfJ„,i
embrou rapidamente a liT'"íá{m\mlemb dc prof" ¦ndenti

ri*no campo dos cursos oi i rinifni
pelo Governo do Estado, eoW|,^
do Consórcio de DesenvIJ «n 

g*
do Vale do Paraíba, ""]*°m dc **\
Marfins, falou sólire os
volvimento da região.

¦fovernador, "J ,di
CatnpM'Li,
mlnislwS

Acompanharam o . ( 11Iir
versas visitas a SM^.T^inblrt

olol1!4f
Etríd o SIarlin>: o «os»" Tec,iolôf!'t0 

'
Silva, dlreior rio Centrouefl Tr[„,
ronáutica; o reitor do 

J»%",,«<lwdc Aeronáutica profess°r ' 
brif»cla 

"p.

Láccaz Neto: o «rnr f n,ll„|.l,iir 
ílü

José Correia de Lacerda,c eít^
rie Caçapava. ílem de preien do f,f>l
de vários município» no

^.¦^„í,9-^^.i'.k^k-ÍP^"ATi**r-^»^.-^*.-:í^.-í:-«
±4ÀXi rêrSò**-*-í ?jp>? íísfi- Am ^Aíz: ig^'^èè^^i%Â'i^kêíM'È^à aàaSÊkíÊsÉlSí^^
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Rrondõo, P°ra não estragar a

festa dos torcidas, preferiria
L empore no clássico. Mas

"dizq" seu time vai entrar

prá ganhar.
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Edson só viu os companheiros ciando duro esta semana. O médico quer seu teste hoje, de
qualquer jeito. Brandão prefere a decisão, amanhã. Edson acha que joga.

Sérgio diz que vai "curtir" sua
bronca contra os corintiano»

com uma vitória, amanhã.
Para êle, o "bi" é certo.

***ít^r!' .i-11-''1' %

yyy^fyyàm::-yyy: Í
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.... ,»• /^jr jj0 p3U|0i sábado,
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Ou vai ou racha.
Médico quer

oie o teste de Edison
Contra a rortujrucsa, sábado passado,

lidsoti sofreu unia lesão muscular. Su foi dis-
tensão ou apenas lesão o médico não che-
cm: a precisar muito bem. Nos exames desta
semana o doutor Dalzel acha que foi mesmo
unia pequena distensão, mas de músculo se-
cundário e dai a esperança de uma- recupe-
ração mais pronta.

Para piorar tudo isso o jogador apanhou
unia gripe muito forte no meio da semana

o parou de treinar de uma ver - estava fa-
/.cmlo apenas movimentos de tronco e bra-
ços.

Ontem Edson conversou com o médico
•> rslá bem melhor.

O doutor ,|A disse o q«c pretende fazen
"Êle ef>tá bem melhor. Scnfe uma dor no

músculo, mas acho que ê mais psicológica do
que propriamente do músculo. Vou conver-
sar com o Brandão e quero que êle treini; n<>"rachão" — treino de hoje ã tarde — para
«er forçado e judiado. Sc estiver bom não
sentirá nada. Se tiver alguma coisa, a tfente
logo testa e não corre o risco de queimar
um Jogador com poucos minutos de Jogo nu-
ma decisão como esta".

Osvaldo Brandão ji acha que o jogador
deve ser testado domingo cedo. Ho> vai

conversar com o médico e os dois vão che-
gar a um acordo.

O doutor Dalicl acha que ele precisa ser
movimentado hoje, para saber das suas con-
diçôcs de recuperação."O Edson ficou a semana toda sem Irei-
no. Minha parte, no caso, é dizer ao Irei-
iwdor se éle está apto ou náo. Daí para fren-
te, o problema deixa de ser meu".

Edson, que tem estado isolado no Dar,
superior lá no Morumbl — na parte da con-
centração i qual a imprensa não tem aces-
so — no seu último contato com os repórteres
confirmava que acredita na sua chance de
Jogar. Acha que seria multo desagradável

ficar de fora na finalissima. Quer participar
dessa fcsla e de qualquer jeito.

"Èsle músculo não é tão importante as-
sim c dá para eu me movimentar. Eu aci'2-
dito que vou joirar. O tratamento que estou
fazendo não é brincadeira. Deve apresentar
um resultado mais que cem poi- sento; du-
zcnlos por cento. Náo é mole o que estou fa-
zendo".

No Morumbl há multo entusiasmo quan-to a possibilidade de se utilizar o futebol da
úEdson. Se houve mesmo a distensão, não sáo

poucos os que não acreditam que éle se re-
cupere.

Horácio Marana e
Lucas Ralo não

pararam um minuto
no dia de ontem.
Por isso podem
oferecer a visão
panorâmica do

clássico. Mário Lopes
e Alcides da Silva

preferiram o pussado.
Reuniram Oberdun
e Teixeirinha, dois
destacados valores
da decisão de 1950,
quando o Palmeiras

foi campeão.
Vanderlei Lopes,

Flávio Adaulo, José
Góes, Luiz Vedrosi e
os fotógrafos Rubens

Boccia e João H.
Filho, também sa
movimentaram e

puderam oferecer o
nosso fim-de-semana
esportivo. Os assuntos
são vários mas todos
preferem discutir a
decisão entre São
Paulo p Palmeiras.

Estas páginas foram
editadas por

A vila Machado.

BRANDÃO QUER EMPATE
Osvaldo Brandão, vendo a festa

que so prepara para a final do cam-
peonato paulista e lembrando que há
muito tempo isso não acontece — a
última vez foi em 57 com São Paulo
e Corinthians e éle orientando o alvi-
negro — disse aos amigos, no Morum-
bi qua se pudesse escolheria o empa-

(te como resultado do clássico.
"Nãc vou entrar pensando no

empate. Vou jegar essa partida pra
ganhar, Preciso entrar em campo co-
mo o meu adversário que só pensa na
vitória. 0 empate, porém, seria um
resultado muito bacana para a festa.
0 título seria do São Paulo, que é o
principal e a razão de toda a nossa
luta e os adversários também nâo sai-
riam chateados do Morumbi. Seria,
uma alegria para essas cem mil pes-
soas que virão aqui amanhã. O pró-

prio certame passando à história com
um ponto de diferença entre os dois
primeiros colocados autenticaria sem-
pre a beleza deste certame".

Para Brandão o título de 71 se
éle conseguir, representará um mar-
co excepcional na vida de um treina-
dor: o único campeão paulista pelo"Trio de Ferro" — Corinthians, Pai-
meiras e São Paulo. No Corinthians
éle foi campeão em 54; no Palmeiras,
como jogador em 42 e 44 e como trei-
nqdor em 47 e 59; e no São Paulo êle
faz fé que vai comemorar o titulo,
amanhã. Não fez nenhuma promessa.
Confessa apenas que reza e nas suas
orações pede sucesso para o seu tra-
balho. Se o tricolor ganhar o campeo-
nato, irá comemorá-lo com a esposa e
filhos na sua casa.

Iwtftvpi 1040 hip, tupi 1040 tupifupj M*h)ÇÍh&*Wbjpib&Wtopitoç»W

| SE ALGUÉM FIZER MELHOR, f
l DEVOLVEREMOS 0 INGRESSO! í
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3 URUGUAIOS
|W TO ALEGRES

Forlan, Pedro Rocha • Hector Sil-
Bn d cx"Penar°tenses que vieram a
P Paulo e fizeram sucesso no fute-

Paulista; são três nomes da "ce-
'¦'e — a seleção uruguaia — e três
5« que se uniram nesta cidade, ca-'Wn tentando dar ao outro o carinho

. amparo para que ninguém sinta'mudança de vida e de ambiente. Com
raposas e filhos os três estão sem-
HÃ i í?s nas horas de íol8a <lue °
mm lhes dá. Quando em viagem ou'Centrados, ns esposas se assistem
Finamente.
.Amanhã, Pedro Rocha e Forlan
Querem saber do Hector Silva.

y Forlan é bem claro:0 Liio _ apelido ^0 palmeirense
inimigo, Vai ficar no banco e acho

5c P'or ter de ver de fora a "bri-
L 

°ua.l.dp' entro em campo, a ami-
;trc 

cu deixo lá no vestiário. Só me
(caCSEa -a viloria- Dei sorte de ser
fj. "1pt'átl tio ano passado, logo que
í 0 Tla, ° Brasil e quero bisar o fei-
? uto que me desculpe, mas nessa
^'Precisa dar São Paulo. Vai «er01 m muito bom."
, if» Rocha pega um outro angu-°a questão: '

ka r 
ra,.n6s> uruguaios estarmos noi

•stettii as é uma grande honra. É
•!cio< a C|Ue lGvamos aos nossos pa-
knl (|lle cstamos bem no Brasil.
¦'KoT ° k'to nao esteja aqui co-
,)' 'Amanhã éle ê adversário e mui-
:5o m °- ^^a sei se vai jogar ou
Wer é experiente e inteligente.[ ,'a tê-lo do meu lado do que co-' "iimiao."

A "IRRITAÇÃO"
DE SÉRGIO

Ouvindo uma pesquisa na Rádio
Tupi, com os atores da novela "A Fá-
brica" da TV-Tupi, Sérgio conseguiu
ficar alegre pelo resultado e irritado
com algumas opiniões — todas às dos
corintianos.

Na pesquisa, setenta por cento das
opiniões deram vitória ou empate para
o São Paulo campeão — o tricolor ga-
nhando ou empatando fica com o título
— e trinta por cento de vitória seca
para o Palmeiras.

Alguns corintianos que opinavam
entre eles o João Monteiro, frizavam:"sou corintiano, nSo tenho nada com
isso, mas o Palmeiras é mais time e vai
ganhar fácil".

Lembrando o jogo do Corinthians
com o São Paulo — o "Timão" deu tu-
do naquele jogo — e o contra o Palmei-
ras — os corintianos não mostraram a
mesma gana — e as opiniões que ouviu,
Sérgio fêz o seu comentário.

"O corintiano não vê titulo faz tem-
po, está sempre por fora, não tem nada
com esta final e consegue irritar a gen-
te. £les só Irritam a gente mesmo".

Claro que a coisa foi tudo na base
da gozação, principalmente porque ha-
via um técnico de rádio corintiano ao
¦eu lado.

Tio jogo, pra valer, a sua opinião é
bastante ponderada."Vai ser uma briga de meio de cam-
po. Para as defesas sobrarão estocadas
dos atacantes, mas sempre perigosas. O
São Paulo vai ser bi e acredito com vi-
tória. Mas o empate não está fora de
cogitações''.

O recuo de Pio vai
permitir que Forlan

algumas vezes
apareça no ataque,
com sua valentia.
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Acompanhe conosco as atividades da 1040
neste fim de semana ao microfone da

TUPI

1

í
1i

Nossa maratona vai começar hoje às 14,00 horas no programa LUIZ
AGUIAR. Vamos dissecar o clássico em todos os ângulos. Com reporta-
gens, informações, comentários, entrevistas.

Movimentando HAROLDO FERNANDES, CHICO SARNO, VÍTOR MO-
RAN, LUCAS NETO, MARCO ANTÔNIO, MANOEL RAMOS, PAULO
EDSON, ANTÔNIO EURICO.

Às 16,30 horas estaremos falando do Rio, com o jogo 3 da Loteria. FLA-
MENGO X OLARIA. Com ALFREDO ORLANDO, JOSÉ GÓES e VÍTOR
MORAN.

Às 18,30 horas estaremos no basket internacional, irradiando lUGUSLA-
VIA X ARGENTINA e BRASIL X PERU com WILSON DE FREITAS,
ANTÔNIO RANGEL e MARCO ANTÔNIO-

NO DOMINGO?
A partir das 11,15 horas "de lamatina" estaremos irradiando AMERICAX BANGU, jogo 2 da Loteria, o grande PALMEIRAS X SÃO PAULO, oclássico carioca BOTAFOGO X FLUMINENSE; informaremos todos os
jogos do teste 47 e, depois das festas dos campeões, para mostrar maisuma vez que não mandamos recado, estaremos em Manaus com NACIO-NAL X FAST CLUBE — 10 da Loteria.

1

I

¦ É por isso que podemos dizer, "se alguém fizer melhor
ingresso"! — Que, aliás, não lhe custa nada a não ser
amizade pela

devolveremos o
o preço de sua

TUPI

1
i1

i1
i
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Patrocínio de

BRADESCO • ANTARCIICA
garantia de bons serviços

produtos de qualidade

A MELHOR COBERTURA 00 CLÁSSICO SERÁ TUPI!
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Há 20 anos, Oberdan era
Leão. Teixeirinha era Paraná

Só Grandes

Oberdan e Teixeinha. Uma parte — grande — da

história dêsse clássico. Que empolga em todas as épocas,

em jornadas decisivas ou não. A decisão de 1950

não foi a única, nem para Teixeirinha, nem para Oberdan.

Eles jogaram muitos anos, tiveram muitas alegrias

e muitas decepções. Encamm o prélio de amanhã, com

muita filosofia, embora não com muita calma.

As emoções se renovam, nem sempre a vivência caleja

ou imuniza a pessoa ou o ex-jogador. Que já passou

por tudo e avalia como estão os que vão jogar amanhã.

Oberdan e Teixeirinha têm o que dizer. Para Leão,

talvez. Para Paraná. E também para todos nós.

Oberdan defendeu...
Oberdan Catani. que comple-

tou 52 anos no dia 12 último, nas-
ceu em Sorocaba e se consagrou no
Palmeiras. Foi um dos nomes que
marcaram época no Parque Antár-
tica. Vindo com defeitos, encontrou
no Parque Antártica o técnico De
Domênico, que era perito em "fa-

zer goleiros". Logo se tornou dos
melhores do Brasil. Naquela deci-
íão de 1950. éle estava no gol. Ele
é contra a tese que diz que quem
joga pelo empate, joga mais tran-
quilo:"Nós jogávamos pelo empate e
tudo se tornava mais difícil, por-
que. num contra-ataque, poderia-
mos ser surpreendidos. Não adian-
tava estar ganhando de 1 a 0.
Quem joga pela vitória (e o Sáo
Paulo jogou), joga mais sossega-
do."

Êle lembra:"Vejam só: o mais dramático
aconteceu antes. O São Paulo, no
campeonato, estava 5 pontos na
frente do Palmeiras. Antes da jo-
gar conosco, perdeu três jogos e,
portanto, 6 pontos, ficando 1 atrás
de nós, t por isso que se pod« dl-

zer que um campeonato nunca cs,-
tá decidido antes do último jogo,
como um jogo nunca está decidido
antes do último apito."

"Nas decisões, o Palmeira»
sempre ganha" — diz Oberdan.
Êle não vai poder ver o jogo de
amanhã, porque vai viajar. Mas
adianta:

"É difícil apontar o favorito,
mas levo fé no Palmeiras. Não sei
explicar o que há, mas, nas deci-
sões, nossos adversários sempre se
amedrontam".

Oberdan lembra uma colnci-
dència: desde 11)40 que Palmeiras
e Sáo Paulo fazem o jogo final.
Em 44. o Palmeiras ganhou de 4 a
1; em 42, foi 3 a 1 para o Palmei-
ras; em 47, 1 a 1. mas o Palmeiras
foi campeão antecipado. Em 50,
tom o empate, Palmeiras também
campeão. A maior mágoa de Obei-
dan ainda foi a de não ter sido
convocado por Flávio Costa (o ho-
mem que não gostava dos paulis-
tasl em 1950. Encerrou sua cairei-
ra em fins de 55. Agora, joga pela
Seleção Paulista de Veteranos.

... E o engate foi do Palmeiras
No dia 28 de janeiro de 1951, no Pacaembu, Palmei-

ras o São Paulo disputavam, no jogo final, o titulo cie
logo A situação era inversa, quem precisava apenas do
empate era o Palmeiras. E o conseguiu, através do 1 a_l
final Teixeirinha abriu a contagem, mas o tricolor nao
sustentou a vantagem e Aquiles empatou.

Sob a direção do juiz inglês Bradley — que foi agre-
dido à salda do estádio — os quadros jogaram assim; Pai-
melras — Oberdan; Turcáo e Osvaldo Palante; Valuemar
F'ume Luiz Villa e Sarno; Lima, Canhotinho, Aquiles,
Jair é'Rodrigues O São Paulo — Mário: Savério e Mauro;
Bauer, Rui e Noronha; Dido, Remo, Friaça, Leopoldo e
Teixeirinha.

Nessa história, muitas histórias. Tristes, umas; curió-
«as outras- alegres, algumas. Desses todos, um jogador
já faleceu- foi Leopoldo, que formou durante muito tempo
a ala esquerda do "soguncio" oo São Paulo, com leso. O
lateral esquerdo do Palmeiras. Sarno, e o mesmo Chico
Sarno que até nutro dia foi técnico do Corinthians. Nesse
jogo João Gaveta, "torcedòr-símbolo" do Palmeiras foi
quem agrediu o juiz a saida do campo. E o arbitro tinha
anulado dois gols do São Paulo. São histórias de ontem.
histórias de sempre, deste futebol cheio de historias.

Teixeirinha atacou...
Elisio dos Santos Teixeira — Tei-

xeirinha, nome oficial de escalação
ou ainda "Morruga", alcunha es-
pecial de "gozação", era o ponta
esquerda do São Paulo. Um ponta
veloz, "pontudo", teimoso, um pon-
ta corajoso, naquele tempo que o
predicado principal dos extremas,
ora tor coragem, para correr com a
bola junto aos pés, até a linha de
fundo e fazer o famoso "cruzameri-
to para trás", que agora diz-se que
é imprescindível, ao "futebol mo-
derno".

Teixeirinha marcou o único 1en-
to válido do São Paulo. Èle lembra
bem da partida:

"— Aconteceu o imprevisto. Per-
di um gol quando estava sozinho,
"cara a cara" com o Oberdã, E
ainda tive dois anulados. Num dê-
los. peguei a bola na intermediária,
passei nelo Turcão e pelo Palante
e ai Oberdã saiu do gol. Eu o es-
perct fechar o ângulo e chutei do
outro lado. Ai, o "bandeirinha" ns-
sinalou impedimento".

Teixeirinha lembra bem dêsse
lance que poderia ter mudado tu-

do. Inclusive o dono do titulo. E n
jogo de amanhã, como é que Tei-
xeirinha o vê?

"— Parto de um principio: o Pai-
melras está mais bem armado. E
leva vantagem individual, talvez
numas sete posições. O São Paulo,
em 3 ou 4".

Mesmo se conservando até hoje
são-paulino, com aquele espirito
amadorista que sempre o caraete-
rizou — Teixeirinha era incansável
e a sua camisa estava sempre en-
sopada, após um jogo — o pontei-
ro daquele empate que foi derrota
diz que amanhã não vai ao está-
dio:—"

"Vou sofrer em casa mesmo —
diz êle. Depois, vou ver o tape já
sabendo o que aconteceu". Teixei-
rinha jogou até 1956. Em 1953, êle
disputou a posição com Canhotei-
ro Mas foi titular absoluto, em
1941, 1942. 1945. 1946. 1947. 1948,
1049! 1950 e 1951. Lutador por ex-
celência. êle foi um tios responsáveis
pelo "slogan" rie "Clube da Fé",
que o São Paulo. t\é hoje, ostenta
com grande orgulho.

Portuguesa e Corinthians:

para eles só o terceiro lugar
Além do clássico no Morumbi, entre Pai-

meiras e São Paulo, que polariza a atenção
de todos os adeptos do futebol, já que nele
se decidirá o título do corrente ano, a última
rodada do Paulistão apresentará neste fim
de semana mais quatro cotejos. Uma destas
partidas está marcada para esta tarde e será
realizada em Campinas. Ponte Preta e Pau-
lista serão os antagonistas. Tudo está a favor
da Macaca; campo, torcida e melhores con-
dições técnicas. E' por isso que os pontepre-
tanos podem e devem ser apontados franco
favoritos. Deverão repetir a vitória do turno,
quando marcaram dois a um. E' verdade que
o time da Jundiaí vai lutar muito, porque
não quer cair para a rabeira, mas como não
tem n mesma capacidade do seu oponente,
dificilmente conseguirá com êle nivelar-se
apenas com maior entusiasmo.

Dos jogos programados para amanhã, ga-
nha maior destaque o que reunirá Portugue-
sa de Desportos e Ferroviária, porque apre-
senta maior equilíbrio e é certo que as duas
representações têm condições e qualidades
para um duelo bastante impressionante. Os
ferroviários querem manter-se na posição de
vanguardeiros do bloco chamado interme-
diário. Para tanto, vão lutar, procurando, ao
mesmo tempo, revidar a derrota que aqui
sofreram, no turno, por um ponto a zero. A
Portuguesa está bem, mas poderá ficar me-
lhor. porque se ganhar e o Corinthians per-
der ou empatar, os lusos passarão para o ter-
ceiro lugar, deslocando, inclusive, o Santos.
E' evidente que a turma do Canindé vai dar
tudo para ganhar, com um olho voltado para
Ribeirão Preto.

O Corinthians vai jogar cm Ribeirão. Re-
cebe-o o Botafogo, que com êle, aqui, empa-
tou por um ponto. Os pupilos de Baltazar
devem dar o máximo nessa jornada, porque,
ganhando, assegurarão o terceiro lugar. Per-
dendo, os mosqueteiros ficarão abaixo da Por-
tuguêsa e do Santos. Empatando, terão lu-
gar ao lado do alvinegro da Vila Belmiro.
Para o Botafogo a contenda pouco ou nada
significa, porque qualquer que seja o resul-
tado não melhorará muito e nem piorará mais.
No entanto, é sabido que a turma botafo-
guense está disposta a dar muito calor aos
mosqueteiros e deles tirar uma casquinha,
servindo-se, é claro, dos fatores campo e
torcida.

Juventus e Sáo Bento farão a preliminar
do clássico. Os dois estão em posições que
pouco os recomenda. O time de Sorocaba
está nn última colocação e nela continuará
mesmo que seja o vencedor. O time do Mo-
leque Travesjo está próximo da rabeira. Fi-
gura ao lado do Botafogo e acima do Paulis-
ta " do seu adversário de amanhã. Técnica-
mente, o jogo pouco ou muito pouco poderá
oferecer. Poderá valer, no entanto, pelo en-
tusiasmo los litigantes.

A Federação, ontem, determinou os jui-
zes que atuarão na rodada, afora o do dás-
sico (Armando Marques), já escalado ante-
riormente. São eles: Ponte Preta e Paulista,
Rúbeas Pauüs; Ferroviária e Portuguesa,
Emidio Marques Mesquita; Botafogo e Co-
rinthians, Wilmar Sena; Juventus e Sao
Bento, na preliminar do clássico, Renato O.
Braga.

Renda já chegou
aos setecentos milhões

O dio de ontem, foi mais um dio de confirmação,
da expectativa espetacular que reina, em

tòda a cidade — e por que não dizer em

todo o Estado? — em torno do prélio de amanhã.

Somente ontem, foram vendidos 90.000 cruzeiros
de ingressos, alcançando assim, a soma já

arrecadada, a importância de CrS 631.451,00,
com o seguinte distribuição,

num total de 55.641 entradas:

13.392 numeradas superiores, a CrS 20.00 — CrS 
267.840,00; 8.920 numeradas inferiores a CrS 15,00 -CrS....
133 80000- 31.807 arquibancadas a CrS 7,00 — CrS 22.649,00;
1 298 cadeiras cativas a Cr$ 5,00 - CrS C.490,00 e 224 sócios a
Cr$ 3,00 - Cr$ 672,00.

Isso tudo até às 17,00 horas, com cálculo de um total de
Cr$ 700 000,00 até o fim do dia. A partir de 8 horas da manha
de hoje os postos normais estarão funcionando, na venda de
arquibancadas, associados, militares e cativas, sendo que as
numeradas já estão esgotadas. O mesmo dar-se-á no domin-
go, no Morumbi, também a partir das 8 horas da manha.

Ficou acertado que. no dia 30, jogarão, no Morumbi. o
vice paulista contra o vice carioca e o campeão paulista con-
tra o campeão carioca. A preliminar terá inicio às 19.30 horas
t o jogo principal, às 21,30 horas.

A CMTC autorizou o funcionamento de linhas diretas de
ônibus para o Morumbi, partindo do Anhangabau O preço
dft passagem será de 0,45 cruzeiros. O primeiro ônibus sairá
às 10 horas.
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Ontem adversários, hoje qua» vizinhos, mas sempr. amigos. Cada um com suas lembranças boas e más. É disso que a história é feita.

IA gora é mais
fácil torcer

(graças ao DETRAN)
A Coordenação Operacional e a Divisão de Engenharia do

DETRAN, já decidiram, definitivamente, os esquemas

de circulação e policiamento que serão montados, no domingo,

em toda a área próxima ao Morumbi, para facilitar
a entrada e saída daqueles que irão assistir ao jogo entre

São Paulo e Palmeiras.

No policiamento serão empregados 266
elementos da Policia Militar, entre oficiais
e soldados, destacando-se 12 motociclistas,
além de dois gulnchos, quatro viaturas para
ronda e seis caminhões para transporte de
tropa. Na parte de coordenação de transito,
o plano consiste em Indicar as vias de
acesso ao estádio e as de saida. O DETRAN
localizou sete pontos críticos, que terão po-
liciamento reforçado. Os locais onde o esta-
cionamento de veículos serão permitidos ou
termlnantemente proibidos também foram
demarcados.

Os pontos considerados críticos pela en-
genharla do DETRAN são os seguintes: ave-
nlda Cidade Jardim com Nações Unidas; ave-
nida Morumbi, Junto à salda da Giovanni
Gronchl; avenida Euzéblo Matoso com Na-
ções Unidas; avenlda Francisco Morato com
Antônico; avenida Morumbi com Marginal
do Pinheiros: avenida Washington Luís com
Joaouim Nabuco; o avenida São Valério,
confluência com LIneu de Paula Machado,
avenida Amarllls e avenida dos Tajuras.

O estacionamento de veículos será per-
mitido na periferia do estádio, com exceção
das avenidas Francisco Morato, Antônico,

Giovanni Gronchi, Morumbi, Cícero Pom-
peu de Toledo, Padre Lcbret. e rua Buar-
que, em tòda a sua extensão. Às autori-
dades e à imprensa será reservada uma área
em frente ao estádio.
DIREÇÕES A SEGUIR

Trinta minutos antes do Inicio do JOgo,
a circulação de trânsito será coordenada da
seguinte forma: avenida Giovanni Gronchi
terá mão única, da avenida Morumbi para
o estádio: outro trecho ficará com sentido
da avenida Tomaz Francisco de Carvalho
para o estádio; a rua Padre Lebret lera
mão unira, da avenida Morumbi para a
avenida Cícero Pompeu de ToImo e esta,
dando continuidade, até o esládio. Os quo
pretenderem fazer o caminho contrário, an-
tes do Inicio do jogo, poderão sair do está-
dio pela avenida Antônico, que ficará com

sentido do Morumbi para' a avenida Fran-
cisco Morato.

Por outro lado, 30 minutos antes do tér-
mino do jogo, a avenlda Antônico perma-
necerá com mão única, do estádio para a
avenlda Francisco Morato; a avenida Gio-
vanni Gronchi passará a ser utilizada do
estádio para a avenlda Tomaz Francisco de
Carvalho; a avenida Cícero Pompeu de To-
ledo e a rua Padre Lebret ficarão com mão
única, dando condições de saida para a
avenlda Morumbi.

A avenida Morumbi terá acesso da Pa-
dre Lebret para a avenlda Alberto Pentea-
do; a rua Sebastião Proença terá m&o uMca
da avenida Morumbi para a Amarllls e fi-
cará com dupla mão entre a Tomaz Fran-
cisco de Carvalho e avenlda Santo Amaro;
a avenida Santo Amaro terá sentido único
da Lineu de Paula Machado e continuando
pela rua Alvarenga, até a avenlda Francisco
Morato; a avenida Tajuras terá dupla mão,
enquanto que a Lineu de Paula Machado e
a Francisco Morato permanecerão com sen-
tido duplo.

A avenida Cidade Jardim terá mão
única de direção da praça Deputado Dário
de Barros até a avenlda Nove de Julho, 30
minutos antes do término do jogo, para ga-
rantir o bom escoamento do tráfego.

Conseqüentemente, o trecho da Nove
de Julho, entre a avenlda Cidade Jardim
e rua João Cachoeira também ficará com
sentido único de direção. O trajeto, desde
o Estádio do Morumbi, será: avenida Glo-
vanni Gronchi, ma Sebastião Proença, ave-
nida Cidade Jardim e Nove de Julho. Os
que estiverem trafegando após as 17h30m
na avenida Cidade Jardim, do centro para
os bairros, terão acesso até a rua Augusta
e avenida Jardim Europa, de onde Irão pela
nn Gumercindo Saraiva, para sair na Igua-
temi. No ponto em que a avenlda Nove de
Julho será transformada em mão única, os
carros serão desviados pela rua João Ca-
choelra, Gumercindo Saraiva e Iguatemi.

• s^0 PAULO

Of tâo-paullnos „,,,,tarde treinaram do"11 '

observada desde • 0 &*campeonato foi m8, K™ <)
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facilitar os torcedores2
deverão aimo^int.. ..,>."
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A grande luta dos
automobilistas brasileiros

Ontem d tarde, em São Bernardo do Campo, a

equipe Bino-Ford foi apresentada à imprensa.

Cinco carros, sendo dois Ford Corcel

Belina e três Ford Corcel Cupê estarão participando
do Primeiro Rali de Integração Nacional,

com inicio marcado para o dia 4 de julho, em

Fortaleza. A largada será nc autódromo Virgílio

Tòvora, com intervalo de um minuto entre cada carro.

A competição terminará no Chui, sendo estas as cinco
passagens da prova: Fortaleza—Salvador, Salvador—Rio de
Janeiro, Rio—Curitiba, Curitiba—Porto Alegre e Porte Ale-
gre—Chui. Chefiará a equipe Arthur Mascioli, contando com
a colaboração dos mecânicos Eduardo Cambruzzi, João Ma-
riano do Oliveira e Miguel Olana Palao Eis a distribuição
dos corredores: carro l — Luiz Antônio Grecco u Anlhony
Montcsini; carro 2 — Paulo Dante Martinelli e Geralrlo Luiz
Augusto Siqueira; carro 3 — Jise Renato Cataponi e Arthur
Antônio Mondin; carro 4 — René Etienne Lefevre e Pericles
de Freitas Ramos Júnior; carro 5 — Sérgio Matos e Luiz
Fernando Mondin.

Outros volantes brasileiros estarão em ação amanhã, em
Buenos Aires, participando rio "Prêmio Vicente Lopiz".
Hoje haverá importante reunião, ocasião em que será assi-
nado o acordo de cooperação e amizade entre Brasil e Ar-
gentina, que deu origem ao I Torneio Sul-Americano de Au-
tomobilisiTio.

O elenco brasileiro reunirá Antônio Carlos Ayalloiic,
José Pedro Chateaubriand. Wsldemyi Corta, Anísio Campos.
Pedro Victor De Lamare, Luiz Fllinto e Luiz Pereira Bueno,

Na França, o orosileiro Wilson Fittipaldl classificou-se
ontem nc sétimo lugar para a lara-ada do Grande Prêmio ria
Formula Dois de Roucn. que será disputado amanhã.

Üs classificados são:

Ronnie Peterson, Suécia. March. 2,09,1,
Carlos Reutemann, Argentina, Brabham, 2,10,7;
Llcky Lauda, Áustria, March, 2,11,6;
Gerry Blrrell, Grà-Bretanha, Lotus, 211,7;
Mike Buettler, Grã-Bretanha, March, 2.11,9;
Dieta- Quester, Austrália, March, 2,12.3;

7. Wilson Fittipaldi Brasil, March, 2.124;
8. François Severt, França, Techno, 2,12.5;
fl. Reine Wisell, Suécia, Lotus. 2.12,7:

10. Tetsu Ikuzáwa, Japão, Lotus. 2,128;
11. Tim Schnekim, Austrália, Lotus. 2.12.8:
12. Jean Pierre Jausraud, França, March, 2,12 8:
13. Peter Westbury, Grã-Bretanha, Brabham. 2.13,1;
14. Granam Hill, Grã-BrtUnha, Brabham, 2,13.1;
15. Giancarlo Francesco, Itália, Techno, 2,13,3.

SANTOS
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O NOTICIAS
antonio guzman

OUEVOCEYEU --"O BRASIL

As Emissoras Associadas
de Rádio de São Paulo —
TUPI, DIFUSORA E DIFU-
SORA FREQÜÊNCIA MO-
DULADA —- lançaram, r.o
último domingo, dia 20, uma
séie de programas, em ca-
d?ia, destinados a um gran-
de sucesso. Autorizadas cx-
préssamente pelo serviço de
Rádio Divusão Educativa do
Ministério de Educação e
Cultura, responsável pela
execução do PROJETO MI-
NERVA, as "Associadas" pro-
duzem seu próprio progra-
ma para o horário em que
todas as demais emissoras de
rádio do Brasil recebem o
som da Rádio Ministério da
Educação para a transmissão
do "Concertos para a Juven-/
tude", aos domingos, às 10
horas da manhã,

A série Iniciada pelas "As-
snciadas" chama-se: '-AQUI
SE FALA DF BRASIL. OS
GRANDES MOMENTOS DA
MÚSICA POPULAR BRA-
SU.EIRA". Em sua edição
n.o 1, focalizou a vida de
NOEIi ROSA, seu nasci-

~" mento, Infância, juventude,
(im ilustrada pelas suas criações mais ex-

bw4,5 , depoimentos autênticos de um amigo de tõoas as
?'ÍS Areoercussão dessa iniciativa "Associada" foi tal-que,
1"*'*."-. '. 

snij,.jiações ela será reprisada, amanha, dia 27.

COMUpi.

I BRASIL 2001
I Um produto cx
\ FUNDIÇÃO BRASIL S.A
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1'm d»Ulhe Importante para as estações de radio do In-
4; "A^riadas" estão autorizando as emissoras do In-
Ze dè outros Estados a «transmitirem o seu som para
iflus tldádes. Para isso, basta que as rádios interessadas
íw, autm-ização. er.viando ao produtor dessa serie os
Snreílxos alé sáoado. Náo ha qualquer tipo ae exigên-
f»raintegração da rede. Tupi! Difusora! Tupi! Difusora!
iivta milhões de vezes, Tupi! Difusora! Elas vao bem
ãili loníe que as outras.

4
Ce você trabalha acs domingos e náo pode, por Isso

¦mio ir ar. iUorumbi, como era de seu desejo, então "veja

iÍjeo" ouvindo a transmissão de Haroldo Fernandes, que es-
li rida vez melhor, pela "sua" RADIO TUPI, "a mais pode-
j-ij emissora paulista". Os comentários técnicos serão feitoi
putiini Icrnico — Francisco Sarno —, ficando todo o traria-
Üe reportagens — campo e vestiários — por conta da fa-
ui» dupla dn Sumaré: Vitor Moran e Lucas Neto. Agora,
lipila rom a venle! FUTEBOL NA TUPI. E' MUITO MAIS
FUTEBOL!

5
0 Palmeiras ira promover, logo mais, às 22 horas, em

jHHlào de festas, a "3.« Noite do Chapéu de Palha" So-
•jüe sócias terão,-ao ingressar, a obrigatoriedade de adqui-
ifr.6 "Chapéu rie Palha", recebendo, em troca, graciosamen-
li,uni canreo rio vinho c uma porção de queijo da mais alta
(lilidade italiana. E' mais uma noite alegre e festiva ofere-
::ià grande família palmeirerise, por Mário Genovese e sua
Hiipe do Departamento Social.

Sc você não tomai Granes
ontem, aproveite o dia de lx)je.
Gtm's é o whisky para V \.^Mmmmm

o ano inteiro. -- 
' 
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Oi antiens administradores do Corinthians não deram ne-

ama atrnç.ín nos apelos feitos, durante 2 anos, por esta
Ana, quü se batia par.i que fosse respeitada uma tradição
<» clube <lo Parque Sã-j .loi-ge. Infelizmente, havia muito
W,por lá, para que os Iminens chegassem à sua própria ra-
Olals tie 10 anos se passaram e um acontecimento, qua
jwla ter sido rotineiro e simples, terá, hoje, com justa ra-
ty > sua apoteose cercada de justiça e compreensão por tõ-
•»' Imensa familia corintiana. Será unia demonstração ine-
l-wca dc amnr e frattrnidade. Enfim, o Corinthians farã
W paia Vicente Matheus! O seu retrato ficará ao lado
""x-presldentcs!

7
Com profunda emoção interior recebi, há dias, o convl-

'«nado pelos srs. Miguel Martinez e Roberto Pasqua, pa-'*ir, na próxima 2.a-felra, às 12 horas, no Parque São'«IU Inauguração do retrato do sr. VICENTE MATHEUS,
jWaria dns ex-presidentes. Que alegria, minha gente, o'* "t caüsoül

8
«quanto mais de 100 mil pessoas estarão aguardando,
»s nervo:; á flor da pule, no Morumbi, a sensacional de-•ío campeonato, em Bariri, as 15,30 horas, serão reall-1 as festividades enuemorativas do SI.o aniversário de¦'•TO tia cidade. Agradeço a gentileza do convite que me

wiado pelo prefeito Domingos Antonio Fortunato, para""ao grande desfile dc carros alegóricos, em Bariri. Mas,»enlr, não poderei ir, porque, aqui, na Capital, have-'"" atonteelmento extraordinário, cheio de emoções, e que"io 
pretendo perder...

ftiim,

wl 8 Sanluza famosa "dupla CBD", como são co-
«Ssh "? Cave' da rua <-R Consolação, 381, onde os
•il mit, * 0S ma's ísmosos, costumam freqüentar, são
íirji res tie muita sorte. Explico: todos os jogadores

Ak5tai2 de amores por Esther e Santuza, chegaram à
g? ?° Brasil. Inclusive o carioca Paulo César, que foi
j, wo 24 heras depois de passar ura dia todo com a San-

'iiikr ¦*'*,río Campos: "Graças aos nossos érrns, os ho-
M(h|/^"aCãu 1'auiista dc Futebol se fortaleceram!" Só-
"We ji •¦ a ^'TUslierto, Jabur h outros, numa sala da" 

>L ¦ ° sr* Mário Campos: O problema será tra-oovio, em reunião d*> diretoria do Corinthians".

AVILAMAR VENDE CAMINHÕES
CHEVROLET COM FACILIDADES

DO OUTRO MUNDO.

I // / o concessionário Á\9ifíp!?i!íWxW

Rcah
além da imagina-lo

«ningos da Morais, 716' -T«ls.(PBX) ^o^
iM2'6/4113/4320/4124/43l3/40l4/42IO 

<? 'O
¦¦'¦-smori todos os dias até 22 h - sábados • .domingos até 18 h.

Mesmo acamado, o picsidente Miguel Martinez tomou
conhecimento das intrigas c futricas que alguns tipos

!_ da FPF estão fazendo contra o Corinthians...

11
O repórter Juarês Soares, da Rádio Nacional, gravou uma

conversa havida entre vários dirigentes da Federação Paulis-
ta de Futebol, numa reunião havida, na er.Udaae, r.a ultima
3.a-feira. Ataques violentos foram feitos ao Corinthians sim-
plesmente porque Martinez, orno presidente do çlube-cio-
povo" é favorável á Lei do Acesào. Houve quem. inclusive,
chegou a sugerir a "fabricanão" dc uma "briga" entre Ft-lis-
berto e Jabur. Sóbre Martinez, disseram: "Êle será "dobra-
do" com facilidade..."

12
Hoje, dia 26, ãs 11 hora*- no Tarque da Água Branca

(Av. Franoisco Matarazzo), será inaugurada a Exposição Es-
tatlual de Canários dc Cór c Canto, Frisados Parisienses, Pe-
riquitos Ondulados, Pássaros c Aves Ornamentais. O gover-
nador do Estado, sr. Laudo Natel, estará presente. A promo-
ção e da Federação Ornitológica Brasileira, cujo presidente
é. o meu amigo WILSON M. DA COSTA FLOR1M, um dos
homens que mais entendem de aves, no mundo e que é, co-
mo o "Governador do Fcvo", sào-naulino desde qua veio ao
mundo...

XERETINHfl
VfllflO FUTEBOL!
Pudera! Tá em
com você,

RADIO P0RIÍIIL
M0T0HR0I0
3 fxs. de onda.
Painel em
jacarandá. Tt?-^^^^

13
bo sr. Roberto Frota, diretor social e cultural da Asso-

ciação de Pais e Mestres do Instituto de Ensino Imaculada
Conceição, recebi a seguinte carta: Guzman, em 70, graças
a sua coluna, conseguimes um extraordinário êxito em nossa
festa júnihaí Quase 5 mil pessoas compareceram. Gente que
veio conhecer onde seu filho estudava, Gente que veio in-
teressar-se pela educação de seus filhos. Gente que veio pro-
porcionar meios a muitas crianças sem condições de poderem
estudar. Contamos, mais uma vez; com a sua ajuda". O en-
cereço do Irstituti Imaculada Conceição é este: rua Cinci-
nato Braga, 500. Vá conhecer a nufilhor festa junina de Sâo
Paulo. E' hoje, dia 26, a partir de 18 horas. E leve suas crian-
ças para briacar.

14
Vonés estão lembrados de LUPÊKCIO, antigo meia-es-

querda do Clube Atlético Ipiranga? Êle faleceu, na última
terça-feira, *m Mairiporã, e foi enterrado na Capital. Que sua
alma descanse em paz!

15
José Carlos Bulgarelli, um dos diretores da Malharia

Santa Isabel, telefonou de Paris, onde se encontra a negócios,
para solicitar do Plinio, com urgência, a fabricação das íai-
xas de campeão paulista, que serão entregues, aos jogadores,
quando o "Mandinho" der a partida por encerrada, cumprin-
do, assim, uma velha tradição da Malharia Santa Isabel. Co-
rio o Plínio saiu-se dessa, hein? Nâo falei com êle, mas acre-
dito que tenha providenciado ar, faixas com as cores tricolo-
res e também com as efires do "verdão",..

16
Claudinho, excelente lateral direito que se iniciou no São

Paulo, e que hoje defende u Náutico Capibarlbe, do Recife,
esteve em Sãn Paulo e passou pela Malharia Santa Isabel,
onde encomendou todo material, de seu clube, para o Plinio,
Claudinho é, hoje, uma das principais figuras do time do "Zé"
1'orfirio.

17
Wilton de Sá e Silva, cunhado do milionário Clizares Pe-

reira de Sá, dirclor-presidcr.te da Servencin, completou 10
anos, de casado, e ofereceu um banquete, nos parentes e ami-
jjos, em sua mansão, na rua Baltasar da Veiga. A brincadei-
ra terminou às 6 horas de Ia matina, e o que mais se comen-
tou, por lá, foi o "clássico" de amanhã, no Morumbi... Na
família do Clizares são todos palmeirenses...mVITRAIS DO MUTILA

Colocam-M vidre* de "rayban"; à bve de troei — (luar-
nlçfto em geral — No» EUA, o uso de vidros "rayban",
em automóvel», t obrigatório, porque èle elimina, em
40%, a luminoaldadc dos faróis de outros veículos, e60% doa ralo* solares, além, e claro, de embelezá-los.

^

RUA MAKIA DOMITOA, 400
. TELEFONEI 32-S43S, Jr

18
A Associação Amigos da, Aclimação convoca seus as-«ociados para a Assembléia Geral Ordinária, que será reall-

zada no próximo dia 30, ás 19,30 horas, à rua Muniz de Sou-
za, 1.051. # Festa ,lunin*'do Canto do Rio, do Imirim: hoje,
amanhíi e nos dias 29 e 30. Local: rua Prof. Atilio Innocenti,
tsq. com a ma Leopoldo Couto Magalhães .Tr. % III Torneio
dc Pesca de S, Pedro, patrocinado pela revista "Acampamcn-
to". Dia 27, a partir de 8 horas, na Represa Billings (Estoril.
(§ Quermesse, hoje, na rua Pedro Rumero, 145, bairro do
Imirim, sob os auspícios da Associação de Paes e Mestres do
Grupo Escolar Prof. Joaquim Leme do Prado. % Hoje "Bai-
le Caipira" no Clube Independência, na rua Dr. Carlos Bo-
telho, 466, bairro do Brás. # Hoje, também, "Baile Junino"
do C. R. Tietê. % Hoje e amanhã serão dois dias "quentvssi-
mos" no Clube Espéria. O programa é espetacular e sobre-
tudo convidativo. Vá até lá quí você náo irá se arrepender.

19
Walter Abrahão. Geraldo Brétas. Ely Coimbra e Roberto

Petri, o quarteto "Roquete Pinto', deste ano. gravarão o vi-
deo-tape do "negocinito", de amanhã, que irá letar o maior
estádio particular do mundo. Se você tiver algum problemi-nha com a máquina, não vá até lá, peln amor de Deus. Veja
depois, da Televisão Tupi. Canal 4, às 22 horas.

20
Domingueira esportiva da Kádio Tupi: MORUMBI —

presença de toda a famosa "Equipe 1.040'"; Maracanã — Amé-
rica xs. Bangu — , com Ncy Costa; Hoje. a Rádio Tupi trans-initirá o jogo Flamengo i> Olaria, válido pelo teste da Lote-ria Esportiva. E, à .noite, basquetebol internacional no lbl-rapuera.

Brasil e México
vencem na

primeira rodada
CBD regulamenta
venda de moedas

estrangeiras
pelos clubes

A CBD baixou vesolu-
ção, ontem, regulamen-
tando o câmbio, pelos
clubes, de rendas prove-
niéntes de jogos ou trans-
ferências de jogadores
com o exterior. Essa rr-so-
lução visa acobar com
abusos que existiam, na
troca de dólares, pelasagremiações que excur-
sionavam ou vendiam era-
quês. A resolução da en-
tidade é composta de dois
itens: 1.0) — Determinar
aos clubes que negociam
com estabelecimentos au-
torizados a operar em
câmbio, a receita em
moeda estrangeira, pro-veniente de jogos realiza-
dos 110 exterior ou trans-
ferência de jogadores.
2.0) — Não autorizar par-
ticipação do clubes ou
associações em competi-
ções internacionais, den-
trn ou fora do Pais. caso
éssp.s clubes ou associações
não tenham feito a prova
da venda legal, da recel-
ta auferida nos jogos ou
transferencias citados.

Por outro lado, a Fede-
ração Carioca publicou
em seu boletim e quebrou
o sigilo da entidade, sô-
bre o pagamento dos jui-zes e auxiliares que atua-
rão no Campeonato Na-
eional. Os árbitros Inter-
nacionais, Armando Mar-
quês, Arnaldo Cf*sar Coc-
lho,- José Faviile Neto,
Aiiomar Martins e Joa-
quim Gonçalves, recebe-
rão 2.000 por partida, du-
rantè todo o certame. Os
demais juizes, rpcebprão
CrS 1.000 por arbitragem a
500 cruzeiros quando aú-
xiliares. nas partidas da
fase final e semifinal.

Na fase riassificatórln,
vão receber Cr« (100,00 por
arbitragem e Crs 400,00
como auxiliares. Todos re-
ceberão uma diária de
Crs 150,00. Nos jogos do
Torneio Norte-Nordèste,
a taxa estabelecida foi
de Cr$ 300,00 para os Jul-
zes e Crs 100,00 para 09
auxiliares.

Com a realização de dois jogos,
foi inaugurado na noite de

ontem, no ginásio do Ibirapuera,
o 11 Torneio Pentagonal

Internacional de Bola ao Cesto
"Governador do Estado". Após

o desfile dos juizes e das
delegações concorrentes, foi

executado o
Hino Nacional Brasileiro.

O sr. Osvaldo Caviglia, presidente da FPE
fêz a saudação, e depois de hasteado o Pa-
vilhão Nacional o sr. Laudo Natel declarou
aberto o certame. Na primeira peleja, de-
frontaram-se Peru e México. Na primeira
etapa, os peruanos destacaram-se no placar
por 38 a 36. O escore final foi de 74 a 73 a
íavor dos mexicanos. Os peruanos jogaram
com Airaldi, Paredes, Vasques, Raul Duar-
te, Salazar, Fleming, Sérgio, Oscar, Baleste-
ros e Vilches. Os mexicanos, com: Fernando,
Flores, Arturo, Ortiz, Ayala, Garcia, Palma,
Quintana e Juan Carlos, Na peleja de íun-
do, o Brasil enfrentou a Argentina, em dispu-
ta do troféu "Roberto Viau", campeão mun-
dial de 50, falecido recentemente. Nos pri-
meiros minutos, os brasileiros avantajaram-sc
no marcador. Os visitantes reagiram, mas ns
nacionais mantiveram-se com superioridade
numérica, não indo, porém, além de cinco
pontos. Na altura da metade do período, o
placar acusava empate de 16 pontos. E de-
pois da reação dos argentinos, os Ivasileiros
forçaram mais. O jogo tornou-se mais atraen-
te, terminando a primeira fase com o mar-
dor de 40 a 36 a favor dos nacionais.

Nos primeiros minutos da fase comple-
montar, os brasileiros conseguiram dilatar
a vantagem para 16 pontos (56 a 40). Essa
diferença tornou-se menor pela reação do.*-
visitantes, mas os nacionais, superiores, con-
tluaram a domiar o plaearde e o final triun-
rama, por 78 a 71. Os brasileiros jogaram e
venceram com Alikson t2), Hélio Rubens
(22). Marquinho (2), Mcnon (22), Mosquito
(8), Ubiratan (11), Edvard (3), Jóe (2), Do-
ge (2) e Emil (4).

Os argentinos perderam com Lizasso
(5), Cortundo (4), Bezerra <2), Gonzales
(8), Guerman (20), Bcnitez (3), Calero (4),
Perazo (10), Prato (2), Salas (5), Belantini
e Guitar (8).

David Sensusan e Renato Righetl fo-
ram os árbitros. Edvard foi expulso, por ter
tido atrito com o apitador Bensusan.

O Rei nunca
vai ver o Príncipe

"Tive uma proposta do Real Madri,
mas depois um clube francês fêz outra,
e minha intenção, apesar de tudo, é ficar
110 Brasil até o fim da minha carreira".

A voz do Pele, ligeiramente distorci-
da pelo sistema de alto-falantes de um
conhecido restaurante em pleno centro de
Manhattan, teve a mesma atmosfera que
deve ter a vo-* do executivo, que diz que
a certa altura da vida lhe interessa mais
a empresa do que o dinheiro.

Ao chegar a Nova Iorque para a se-
gurida dns trós partidas quo o Santos jo-
gará com o Bologna, da Itália, Pele disse:

— Náo creio que seja o rei do fu-
tobol. Tudo nasceu no dia em que o prin-
cipe Phillipp de Edimburgo disse que gos-
taria de conhecer Pele. E então surgiu
um problema de protocolo: quem ia ver
quem? O príncipe foi ver Peié e alguém
disse: "Está certo, o rei nunca vai ver o
príncipe..." Aí nasceu um rei, que não
é rei e que pensa que tem muitos herdei-
ros em todo o mundo, mas principalmen-
te 110 Brasil: Tostão, Edu e Rivelino.

— Não vai abandonar o futebol. De-
pois da sua última apresentação na sele-
ção, em julho, somente jogará nos com-
promissos nacionais do Santos, durante
dois ou três anos, e depois que parar de
correr atrás da bola passará a ser rela-
ções públicas de um Banco.

Tudo isso já se sabia. O mais Inte-
rèssante íoi o que contou Manuel Ramos
Delgado, que 6 o "capitão" do Santos
quando Rildo não está.

Pergunta: Por que o Santos está tão
atrás na classificação do campeonato
paulista?

Ramos Delgado: "Muito simples. O
Santos criou um estilo, e continuou Jo-
gando nesse estilo de futebol bonito. Mas
depois as características do futebol mun-
dial mudaram e o Santos achnj que tam-
bém tinha que mudar. É o que está fa-
zendo agora: mudando. Mas com uma
grande equipe e uma nova filosofia: mar-
car goi.** quando se precisa e jogar boni-
to quando se pode. O Santos continua
sendo o que é: a melhor equipe de fute-
boi da América Latina".

— Em outras palavras: "A3 substitui-
ções que sp fizeram na equipe deram re-
sultado?""Sim. o viveiro é bom. Oe meninos
ainda não têm experiência internacional,
mas vão adquiri-la, e rapidamente. Por
isso, nos meses passados, o Sanlos não
rendeu como rendia antes simplesmente
porque não jogou o futebol que se joga-
va antes. Mas continuará sendo a gran-
de equipe que foi sempre..," (NOVA
IORQUE, UPI)

'Resenha'

ARBITRO BRASILEIRO _ A Liga Paraguaia de Futebol
pediu a CBD a indicação de um apitador, filiado á FIFA
para dirigir o cotejo de 4 de julho, em Assunção, entre asseleções do Paraguai a da Argentina.

NòVO BANGU — Guilherme da Silveira Filho, patrono doBangu, resolveu tomai* a si. a responsabilidade de colocar
o futebol do seu clube no lugar que já ocupou, há algunsnnos. Vários reforços Eerão contratados.

MARIO MAGNOZZI — Faleceu, aos 69 anos de IdadeMario Magnozzi, que foi astro do futebol italiano Máriorepresentou seu pais em 29 jogos internacionais e foi téc-nico do Milan.

RRUNO ARCARI — O argentino Enrique Jama acredita
que poderá dar no seu pais o titulo mundial dos melo-medios-llgeiros, na peleja que manterá hoje contra o ita-liano Bruno Arcari, em Palermo.

CERTAME COLEGIAL — Será movimentado-, a partir dp
hoje, às 9 horas, a etapa final do II Campeonato Colegialde Futebol, promovido pela Secretaria Municipal de Es-
portes. Na fase eliminatória, classificaram-se 16 concòr-
rentes, os quais vão disputai* o titulo.

ADELSON — Em substituição a Jorge Vieira, 0 Recife
ficará com Adelson Vanderlei, na direção dos seus proíis-.sionais.

PASSAGENS — Ó Cruzeiro mandou telegrama ao Raclng,
solicitando que lhe envie as passagens para a disputa do
Pentagonal, a' partir de 3 de Juiho.

PRAZO — O São Paulo, de Rio Grande, deu prazo de 30
dias no Santos, para que diga se ficará ou não com o pon-teiro Jader, O jogador custará ao Santos, 200 mil cruzeiros.

CARIOCA — Flamengo e Olaria Jogarão hoje na última
rodada rio campeonato carioca, Esse encontro serve ape-
nas para cumprir 11 tabela já que ambos têm posição de-
Unida. O campeonato terá. também, a peleja entre Vasco
da Gama e 3onsuc?sso.

PRIMEIRA DIVISÃO — São estes os Jogos de amanhã da
primeirona: União Agrícola x Marllia, Garça x Saad, Co-
rinthlans x Catanriuvense. Esportiva x Rio Preto e San-
te André x Bnrretos.

CLÁSSICO CARIOCA — Além da peleja América x Ban-
gu, o campeonato carioca apresentará amanhã o clássico
Botafogo :< Fluminense, que decidirá o titulo do corrente
ano.

SEGUNDA DIVISÃO — São estes os jogos programa-dos para amanhã: Laranjaleníp x Aparecida, Estrela x
Alumínio, Ituano x Rio Claro, Cafclandense x Tupã, Os-
vsldo Cruz x Tupi, Jalèiise x Névérise, Sertãozinho x Moji
Mirim. Leme-nse x Santarritense e Olímpia x Pirassunun-
guense.

EM FLORIANÓPOLIS — No dia 4 de julho, o Gua-
rani se exibirá em Florianópolis, tendo pela frente o Ca-
xias. Aval e Figueirense estão interessados em promo-ver jogos com o São Paulo e o Botafogo.

TRÊS HORAS — Durante três horas treinaram os
botaíoguenses, preparando-se para o clássico de amanhã.
O técnico Paraguaio disse que o seu time não se importa
com a vantagem que tem no empate. Lutará para ser o
ganhador. E vai fazer todo o possivel para fazer jus ao
título.

TÊNIS — Thomas Koch e o americano Graebnrr ven-
cc-ram. ontem, em Wimbledon, por 6x2, 1x6. 9x7, 4x6 e 6x3no torneio de duplas. Todavia Edson Mandarino P o co-lomblano Guillcrmo Alvarez foram batidos por 3xP.

APOIO AO OLARIA — Drpois de terem causado mui-los prejuízos ao Olaria, os cinco grondes cio futebol ca-rioca — Va.*-co, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Amé-rica ¦- vão fazer um apelo à CBD para que inclua àquelacluba no certame nacional. E. como já se sabe a idéia daíntidade nacional, o pedido em nada resultará.

Quatro sul-americanos
no Campeonato tAundiai

Regressando de Buenos Aires, onde representou
a Confederação Brasileira de Desportos num

Congresso da Federação Sul-Âmericana de Futebol,
e atuando também na condição de integrante

do Comitê Executivo da FIFA, o sr. Abílio de
Almeida disse que a América do Sul pleiteará

a participação de quatro representantes no
Mundial de 74; o Brasil, já classificado,

e mais três países.
Até aqui, por força ria divisão rins grupos, só intervinham

no certame três países, em benefício de seleções sem a me-
nor expressão, como é o caso de Israel. Japão, entre outras.

Uma comissão integrada por Salinas (Peru.). Cataldl
(Uruguai) p Onofri (Argentina) defenderá essa reivindica-
ção sul-americana no próximo dia 16 rie julho, quando o Con-
gresso da FIFA se reunirá, na cidade alemã de Dusseldorf.

O Congresso decidiu também desenvolver a candidatura
de João Havelange à presidência da FIFA no próximo man-
dato. tendo solicitado à CBD uma fórmula que sina de base
a esse propósito.

Sobre o restabelecimento do Campeonato Sul-Americ?.nr>
de Futebol, entre seleções dos países, informou o sr. Abílio
de Almeida que foi designaria uma comissão para redigir um
projeto, nesse sentido, quo será examinado no dia 28 de ju-
lho, quando estarão reunidos cm Buenos Aires diri-renles do
futebol de vário- países por motivo da realização dos jogos
Brasil-Argentina, pela Taça Rora. O projeto será submetido
a um congresso extraordinário a realizar-se no próximo .'iiês
de setembro, em Guaiaquil (Equador), local onrie se realiza-
rá, possivelmente, o certame continental, depois da Mini-
Copa de 72, no Brasil.

Como o Olaria
entrará no

Torneio Nacional
O sr. Ronaldo do Nascimento, gerente comercial

de uma rede de lojas de eletrodomésticos
da Guanabara, confirmou que a sua empresa vai

adquirir 800 mil cruzeiros de ingressos
para o jogo Flamengo x Olaria, que será

disputado hoje, às 17 horas, no Maracanã, numa
tentativa de garantir a ascensão do clube

de Afonsinho no rol dos times que participarão
da Taça de Prato. O Olaria, por não ter

alcançado a renda suficiente, está ameaçado
de não participar do campeonato nacional.

Entretanto, informou-se na Federação Carioca de Futebol
que para efeito de renda, não importará o número de ingres-
sos vendido, mas o de assistentes que passarem pelas "bor-
boletas", porque, caso contrário, eõtaria ocorrendo uma fraude
visível, uma vez que o próprio clube interessado poderia adqui-
rir as entradas, uma atitude antiesportiva.

A partir de 13 horas de amanhã, 15 "peruas" estarão dis-
trlbuindo os ingressos em vários pontos do Rio. principalmenteentre crianças, asilos e outras instituições.

A diferença de renda entro o América e o Olaria é de
91.686.75 cruzeiros. A renda do jogo Flamengo e Olaria terá
do superar o triplo dessa quantia, mais um terço da renda
do jogo América x Bangu, porque cada clube rerebe 33 porrento.

Excluindo-se os "grandes" Flameng >, Fluminense, Vas-
co e Rotafoço _ que pr]as retidas alcançadas lá estão classl-
ficados, a quinta vasa vem sendo disputada entre América,
Olaria e Bangu. E' possivel que o Olaria supere o América,
porque os j*>gos do Flamengo atraem muitos espectadores! aocontrario, preve-sé renda pequena para o jogo entre o Amé-rica e o Bangu. que será no campo do Vasco amanhã pela ma-nha. Está decidido que o jogo Fluminense x Botafogo será dl-rígido por José Marcai Filho.

^Íí^í^cÍ**^*^^'-^^^-''.'.^ W-4.*i-^4v-,U^-,w.-y*U.'i. -JMr
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Dentista
A única exigência

feita por Stevie Won-
der ao assinar seu

contrato para cantar
no Brasil, foi a pie-
sença de um dentista

nos bastidores, para

que unia limpeza em

seus dentes fosse fei-

to antes de êle entrar

em cena. Tremenda
loucura! Pensei que
fosse piada até que ,
vi o dentista contrata-
do. Quem me contou
o mania do Stevie foi

Alfredinho de Carva-

lho, que o trouxe pa-
ra o Brasil. Estava nos

Estados Unidos, quan-
do Paulinho pediu

que éle providencias-
se uma atração espe-

tacular para o "Ro-

quete". Alfredinho,

que se empolgou com

o "show" do Stevie,

no "Copacabana", em

Nova Iorque, nem

piscou: providenciou
a vinda dele imedia-
tamente para a Re-

cord.
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Araújo, de emoção,
não parou de babar.
Stevie dançou! Sam-
ba, iê-iê, tango. Eüne,
Eduardo Araújo. Dis-
se que vai gravar
"Ave-Maria no Mor-
ro", porque a inter-

pretação do Eduardo
é comove'nte. Eduardo

programadora da Di-
fusora, foi a felizarda.
Teve até rosto colado.
Foi muito divertido.
Stevie está achando o
Brasil sensacional!!!

Perigo

Simpático
Não pode ser mais sim-

pático 
''Stevie Wan-

der e sua "gang". A

começar do seu em-

presário, o Tom Sher-
man, que deixou o

Stevie entregue a um

grupinho de seis pes-
soas, na noite de sua
1.° apresentação em
São Paulo. O Stevie
foi parar no "Fon-

Fon", um bar de es-
tudantes — que esta-

Stevie Wonder está
abafando a praça de

São Paulo

va completameritp
vazio aquela hora da
noite. — Foi divinal:
êle cantou à bcça,
estranhou ninguém
ter aplaudido e : per-
guntou se cs brasilei-
ros não gostavam dé-
le. Cayon, o diretor
do Tupi e Difusora,

que não é bobo nem
nada, gravou um "big

show" com êle para a
Difusora, que vai ao
or hoje às 19 horas.
Stevie diz milhões de
coisas e ainda canta.
Ele é vidrado em can-
tar! No que a gente
descuida êle está can-
tando. O Eduardo
Araújo, que estava no

grupinho do Cayon,

que levou o crioulo

para jantar, também
deu sua "canja" e
cantou músicas mil.
Stevie ficou ligado no

Engraçado como
americano é ingênuo.
A equipe do Stevie o
largou sozinho, mas
sozinho mesmo com
um grupo de brasilei-
ros completamente
desconhecido para
éle. Antes de entre-

garem o Stevie ao Ca-

yon e a Eline, apenas
disseram: "éle não co-
me camarão. E' bom
vocês pedirem um fi-
lé com legumes para
garantir". E partiram
todos rumo aos lali-
cornes de São Paulo,
Depois do jantar, Ste-
vie deu "canja" no
Teleco Teco, o mesmo
lugar onde a Ella can-
tou pra valer e pediu
PINGA, com muito
sotaque, para beber.

O Brasil é a glória, a
"gang" 

que vem de
ló endoidece aaui!

Opção
No horário do "Pro-

jeto Minerva", aos

domingo, das 10 horas
até as 11:15, você vai

poder ouvir pelas rá-
dios Tupi, Difusora e
Difusora Freqüência
Modulada. Um pro-
grama muito bem bo-
lado, produzido por
Waldir Santos, eapre-
sentado por Virgínia

de Moraes e Ciro Ce-
zar. Antes não havia
opção, neste horário
só a programação
transmitida pela Rá-

dio Ministério da
Educação. Esta opção
existe porque o pro-
grama, que apresen-
ta a biografia artisti-
ca de grandes nomes
da música brasileira,
é altamente educativo
e cultural. Neste do-
mingo, será apresen-
tada, em reprise, a vi-
da de Noel Rosa.

Mais um gol da Di-

fusora!

Loira
Linda, alta, Luiza

de Franco, entre um
intervalo e outro do

filme que está ro-

dando no Rio, veio
dar um pouquinho da

sua beleza às grava-
ções do "Hospital",

na TV-Tupi. Luiza
disse uma vez a um
senhor — amigo meu,
enquanto tomava um
"drink": — o que eu
mais quero é teguir
a carreira de atriz.
Êle me segredou que
ela é muito mais bo-
nita quando está em
silêncio.
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Programação
CANAL 4

10.S0

12,00
12,10
13,00
15,00
17,10

18,10

Clne Aventurai 18.55"Além do Horlzonta 19,40
Aiul" 19.55
Redação Esportes 20,40
Edição Extra 20,42
Almoço com as Estrela» 22,00
Futebol Dento de Leite 22,03
...E as Noivas 23.35
Chegaram
O Meu Pé de Laranja 23,45
Lima 01,25

A Fábrica
Ultranotícias
Simplesmente Maria
Flash do Diário
Blbl Série Especial
Flash do Diário
Os Audaciosos
Diário de S. l'atilo ru
TV
Tupi nos Esportes
Poltrona 4

CANAL 2

14,00 Línguas Estrangeiras
18,00 Reportagens Esportivas
19,00 História do Esporte
19,30 Jardim Zoológico
20,00 Música Divina Música

CANAL 5

10,35 Abertura
10,40 Slin John
11,00 Amaral Neto - Repórter
12,00 Hoje — Jornal
12,30 Os Monkees
13,00 VT Show
14,00 Campeões de Bilheteria
16,00 Záa-Trás Especial
18,00 Blp Bip Show
18,30 Minduim

20,30 Debble Reynolds
20,55 A Moça do Tempo
21,00 Cinema
22,30 Seç&o Llvr»
23.00 Futebol

18,55 O Globo em 2 minutos
19,00 Minha Doce

Namorada
19,55 Jornal Nacional
20.00 O Homem que deve

morrer
21,00 Premiere Mundial
23,00 Amaral Neto - Repórter
24,00 Sábado à Noite no

Cinema

CANAL 7

10,30 Curso de Mádureza 15,30 .
11,30 Seriado 16,00
11,45 Cinema 17,00
12,00 Batman 19.00
12,30 Filme
13,00 Hazel 1925
13,30 Gasparzínho 19,40
14,00 A Peiticeira 20,40
14,30 Júlia 22.10
15,00 Os Fllntstonrs 22.20

Don Plxote
O túnel do tempo
José de Vasconcellos
Editora Mayo Bom
Dia
Jornal da REI
Os Deuses estão mortns
Família Trapo
Mappin Movietone
A Hora do Bolinha

PALAVRAS
CRUZADAS

NO
1 2 3 4 5

CANAL 11

10,00 Gazetlnha
11,30 Sábado Nobre
19,00 Focas em Foco

20,00 Colunas do Sucesso
21,00 A ser programado
22,00 Futebol

CANAL 13

11,15 Curso de Mádureza 17.00
12,00 A bola está na mesa 19.00
12.30 Titulares da Noticia 19.30
lé.êf) A caminho do sol 20,00
15,00 O Valente do Oeste 20.40
15,30 O Menino do Circo 21.00
16,00 Encontro com Tnnico 22.00

e Tlnnco 23.00
00.30

Desenhos
Agente 86
James West
Agente 86
Titulares da Noticia
Bip. Vsillry
Cidade Nua
Cine Mistério
Clmarron

ESTA PROGRAMAÇÃO ESTA SUJEITA A

MODIFICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO
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Wanildo:

Canuto agora

vai ganhar"

Wanildo Garcia Tos-
ta, o jovem treinador
do Haras Pirajussara,
está confiante na vito-
ria de Canuto:

"O meu potro não vai
perdes esse clássico, não.
Melhorou muito depois
do seu retorno o agora
vai ganhar de ponta a
ponta. Quero ver se ès-
se tal de Nahucl Mapu
chega na frente dele
desta vez"

Wanildo tem mais ar-
guméntos para acredi-
tar no êxito do filho de
Flamboyant c Fresnay:

"Canuto só correu em
duas oportunidades. Na
estréia tomou a frente e
íoi até o disco no pri-
meiro lugar, resistindo
sempre ao Urt. E ainda
assim teve dores de ca-
nelas. Resolvemos para-
Io a fim de curá-lo. Ca-
nulo descansou o só vol-
tou no último clássico
dos potros. Todo mundo
viu a corrida que ele
fêz. Largou, foi para a
frente e deu fila de vi-
tória no meio da rela.
No finalzinho sentiu a
falta de mais aguerri-
mento e íoi alcançado.
Não me conformei com
a derrota e acho que do
Nahuel Mapu êle não
perde mais. Para falar a
verdade, acho que Ca-
nuto ó uma força abso-
luta do Grande Prêmio
Juliano Martins".

As outras inscrições
de Wanildo são Arman-
dine, parelha Anouka-
Aunt Anne c Bethainc.
As_ quatro, na sua opi-
nião, são ótimas corri-
das:

"Armandine vem cor-
rendo bem e a turma
está mais fraca. E' uma
das favoritas e pode
corresponder. Anouka e
Aunt Anne regulam em
íòrças e qualquer delas
pode cruzar o disco na
frente das suas adversa-
rias. Anouka volta bem
e é ligeira. Aunt Anne
rende bem na grama e
tem chance positiva. A
diferença é Galência,
que corre com vontade
na relva. Finalmente,
vou falar da Bethaine.
Não se deve desprezar
essa égua, porque rea-
parece com trabalhos
animadores. Leve muita
fé na vitória, em função
da fraqueza da turma".

Pra cima de mim, não. Palavras do Ulisseu.

Grama, areia c forfési três
assuntos que ficam no ar, por
muito tempo. Três assuntos
que deixam na dúvida o coitado
do aposlador, três problemas
que acontecem eternamente.
Como resolvê-los,
ninguém sabe, ninguém mesmo,
só os americanos seriam
capazes de resolver este assunto.

É que nos Estados Unidos, existe de fatoo luxo, luxo completo, não apenas o luxo In-terno, nas dependências sociais, mas se umturlista quiser saber mais, não custa nada,
basta dar um pulinho até lá c ver de perto.É que os problemas de raia cm alguns hi-
podromos, ou em sua totalklad.e não existe,
nos hipodromos onde se correm os animais éclaro na pista de grama, só grama, caia chu-
va ao faça sol, só grama e nada mais, ondese utiliza a raia de areia é só areia e as-sunto liquidado. Um cavalo que tem a sua
preferência pela pista de grama, corre onde
só se utiliza a mesma, o cavalo que prefere aareia, iidem idem com flechinhas côr de ro-
sa. Mas há também hipodromos que não
usam nem pista de areia e nem pista de
grama, usam a pista de plástico, não encharca,
não fica escorregadia, não tem medo de sole nem de chuva. Aqui...

Bem aqui, em Cidade Jardim o problemacontinua e vai continuar até nunca mais,
porque a grama não tem jeito. O Pcdroca
é outro problema, só prega peças. E que éo pior de tudo. mudaram a data da reformana pista de grama e as chuvas também mu-daram de data. Mas o pior de tudo, é queo aposlador nem os foríés fica sabendo como

& que vai acontecer. Na semana passada,foi um chove não molha, cada treinador ou
proprietário queria tirar a sua casquinha acusla dos trouxas. Esperaram que um íizes-se forfé para beneficiar ao outro, e quemacabou entrando pela tubulação foi o coitadodo Zé Povinho, chegaram a jogar no clássi-
co nas maiores barbadas cm pista de grama.Náo aconteceram os forfes c as broncas che-
garam até nós. Foi um buraco nágua minha
gente, assim não dú mesmo (nem mesmo
com todo "aquele sol'' que fêz no sábado!!!).

Na grama, na areia, no asfalto, nemmesmo na pista de plástico metemos o be-Uelho no primeiro uáreo. Tá roço taraca.
Este segundo páreo, vai acabar dandomuito pano pra manga. Vejam só A OnlyLove na grama é uma na areia ú uma por-quinha, Ibicarai prefere o barro, está ins-orita na grama. Olac é mais louca que qual-quer débil mental internado no Juqueri se

quiser correr... Quapoia e tão falsa quequalquer nota de 35 cruzeiros. Aycsha é
pior que burro quando empaca. Helen Rou-
ge pode ficar pelo caminho lhemorragia).Ficaremos por aqui, senão não vai dar nem
para indicar a Interlaken que reaparece, noentanto sem responsabilidade, porque até ago-ra não sei qual será a raia. E vocês, sa-bem?? .

A última do Ulisseu não valeu, estavacom banhas de sobra, 10 meses parado e

mm
Não se preocupe mulher.
Vai tudo na dupla 67 no

sexto páreo.

correu tudo aquilo. Agora é um tapa nu cara,não sei se é um tapa na tara, ou um coiic,mas ninguém lhe toma a vitória isto acre-ditamos. Como a turma parece que ficoumais fraca, tem alguém que vai tentar, jáestamos vendo, cavalos com chulelras e tudo
para não machucar pouco. Adivinhem quemvai ser...

O problema da pista não nos permitefalar desta quarta carreira. Se fôr na gra-ma seca o resultado é um, na grama pesadao resultado é outro, na areia enoharcada serátambém diferente, e se indicarmos alguém,em qualquer pista acaba dando coisa comple-tamente contrária, pois estamos com medo da
praga da Pcpu. Cada um que se vire combem entender.

Cuidado neste páreo, porque tem muita
gente segurando o bode pela barba e êlepode escapar. Como o Lume correu relati-vãmente bem na última, mesmo na areia, éêle que vai pagar o pato, pois será o nossoIndicado. Para a japonesa, outro bicho quecorre as suas coisas em qualquer pista' CityBoy, que terá cm Ataulfo o seu grande rival.Se prometerem ficar de bico fechadocontaremos a barbada deste páreo e a dupla
que vai acabar dando uma nota de vaca
(100). Ubntuba é a quente, só que para adupla vamos deixar pra lá a Mendoza. Fi-caremos com Rotisserie, principalmente se acorrida for no barro, dá para jogar até oleite das crianças.

Vamos jurar de pés juntos que nuncavimos tanta malungadá reunida como estasemana. São tantos que se juntarmos todas,dá para fazer uma mesa redonda dos quevao chegar entro os últimos. Este páreochega a dar dor de dente até em galinha.Vamos apelar para o desespero; Juarana pa-ra vencedor e dupla com Irreverência.
Mais uma vez a Ercira vai ser a favo-rita, só que o difícil é dizer quem ganhadela, não que ela seja barbada, mas ela émais cncabulada que o Jaborandi (esta ésó para os turíista da velha guarda). Comotodas elas são por demais ruins, vamos fi-car apenas com a dupla formada.. .68, tah?.Agora vem o pior, areia, bons potros ebons jóqueis, não temos desculpas para dar,não muda a raia e não adianta chorar. Co-mo o Falciu na última ficou num caixote co Borja chegou até a miar, desta vez vaiser êle quem vai acabar com a íesla do NinoClgal.

Para acabar de vez a festa da turma,vamos insistir no Courageux que na últimamesmo estando meio bobo, ainda deu pala debacana chegando grudado. Cem metros me-nos, já viram. A japonesa com o Zufo podevingar e pagar uma pule daquelas.

Signoretti:
"Saboteur

volta ótimo'
Milton Signoretti

anotou cinco animais
para as corridas desta
semana cm Cidade Jar-
dim: "São boas corri-
das. mas nenhuma é
barbada".

O campeão das esta-
tlsticas (este ano seu
posto corre. serio peri •
go pela evolução de
Eduardo Gosik) diz
que a parelha Letreiro
e Saboteur tem chance
de vencer;

"Saboteur ficou pa-
rado cinco meses para
uma operação na gar-
ganta. O descendente
de Caporal estava chi-
ando muito e decidi-
mos cortar o mal pela
raiz. Agora êle está li-
vre desse problema »
os seus exercícios fo-
ram animadores. Sabo-
teur volta tinindo e só
pode temer a presençade Ribas, cuja últimn
atuação na areia foi
magnífica. Mas o cava-
Io do Haras Jaú vai ter
que correr tudo o quesabe para derrotar o
meu. Ademais, Letreiro
é uma ajuda valiosa.
Haja vista o seu retrós-
pecto. Letreiro chega
sempre entre os primei-ros. E, na última vez
que enfrentou Ribas
na grama, chegou a
menos de uni corpo do
adversário".

Na noturna. Signo-
rctti tem a parelha Es-
tix-Orpham, na carrel-
ra de abertura:

"Qualquer dos dois
pode ganhar. Estix es-
tá mais firme desta
vez e sua última cor-
rida não deve ser con-
siderada porque êle
saiu da raia "sentido".
Orpham vem de óti-
mas corridas em São
Vicente e possui tanta
chance quanto o seu
companheiro. Está ai
uma parelha forte e
que pode obstar o êxi-
to cie El Matador, tido
como barbada pelossabidos aqui dn Vila
Hípica".

Sobre Dang, que vai
correr na quinta prova,afirma o profissional:

"Esse cavalo correu
um pouco gordo há um
mês o não pôde corres-
ponder à expectativa.
Agora a turma está
muito mais fraca e a
baliza ajuda. Ademais,
Dang voltou quase ao
seu peso normal. Acre-
dito em boa corrida e
até na vitória. Diferen-
ça c o Nike Apache".
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TITULO DE LIDE
Gmru/e Preiroo /aZia/to Martins é o melhor tfreo da semana

no_ hipodromo de Cidade Jardim. Se estivesse inclWulo na Loteria
Lsportwa só haveria uma saída: palpite triplo. Ist0 porque quase,todos os inscritos possuem possibilidades de vitória,

em proporções diferentes é a verdade.
Destaque inegável existe para quatro concorrentes, os de n.o 1 a 4 De

tênciaf 
'PU' T°nnerre 6 CanUt° Sâ° candida^ de alta' po

Andes, filho de Hurcade, tem evidenciado uma regularidade impressio-
jante-em 

suas exibições Chega sempre brigando pelo triunfo e não esco-lhe raia ou distanc.a. Nahuel Mapu estreou e conquistou uma vSaap audidissima. E' um cavalo que pode correr colocado para dar uma atro-pelada no_t.ro. direto. Muitos, até, já o comparam com o craque Giantronnerre e outro de enormes possibilidades. Este defensor do Haras SãoBernardo e outro que sempre encontra algum obstáculo para não ganharMas e um potro em evolução e de enorme chance. Pode até ganhar comfolga. E sem surpresa. Canuto também entra na pista como força do pá-reo. lodo mundo viu a forma como reapareceu. Só perdeu no fim Masdominou a carreira em grande parte e os seus responsáveis agora não acre-ditam na derrota.

i- • \a T„UnLa 
f'ACa: quem vencera? Ao vencedor, não as batatas, comodina Machado de Assis, mas o título de líder da geração.
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Tonnerre tem tudo para ser um líder
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Amadores fazem o espetáculo
Desde 4 de dezembro de 1951 — quando foi disputada pelaprimeira vez no hipodromo de Cidade Jardim — até a última prova dascorridas de amanhã, o pareô de jóqueis amadores atinge a sua 8.a realizaçãoem nosso_ prado. A grande dificulda de sempre encontrada para aorganização de uma prova dessa natureza impediu que o tipo de espetáculofosse oferecido ao público maior número de vezes-

Paulo José da Costa Neto tem postura e mão
de rédea quase iguais às de um profissional- Ama-
nhã êle monta Foglus, o favorito antecipado da
prova destinada aos jóqueis amadores.

"Um dos Irmãos Bianchi — família radi-cada no turfe de São Paulo c proprietáriade Mavcrick, Itainha dc Sabá, Panthcon eSpadavecchia, entre outros — é o prlnci-pai organizador das provas dc amadores. Aoseu lado, paulo José da Costa Neto é outro
que tem lutado pelo desenvolvimento des-sa prática entre nós: "Acabamos dc formaruma pequena agremiação só dc jóqueis ama-dores".

Bianchi já foi jóquei amador. Montousete vezes c obteve quatro vitórias. Paull-nho tem atuado constantemente c ainda ven-ceu, há alguns meses, com l/bangl, dc pro-prlcdadc de seu avô, Paulo José da Costa.í:lcs estão animados com a união entre os
pilotos não-profisslonals:

"Nossa pequena entidade é formadaatualmente por vinte jóqueis amadores. Elesreceberão prêmios por vitórias e até have-rã uma estatística particular. Para ingres-sar em nossa agremiação não costa nada.

Apenas exigimos que se faça um seguro devida, seguro contra qualquer acidente quenossa acontecer. Dessa forma, isentamos oJóquei Clube de qualquer responsabilidade e
poderão ser formados mais páreos dc ama-dores. É possível que de dois em dois me-ses haja uma prova nessas condições. Pelomenos já existe um estudo nesse sentido.Mas, para isso, precisamos também da eo-operação dos profissionais".Amanhã será disputada uma prova deamadores. Pena que seja o páreo final deuma reunião já prejudicada pelo horário cm
que será desenvolvida, coincidente com um
jogo de futebol, decisão de título, no Mo-rumbi. ' Mesmo assim, malta gente vai ficarno hipodromo até mais tarde para ver osmeninos tentar a alegria de uma vitória sen-•acionai. Alguns deles, inclusive, podem serconvidados para ir montar em uma prova"internacional de amadores, que está marca-da para fins de julho ou agosto, no pradode Maronaa, em Montevidéu.
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jí Tom de Conversa
Fernando Góes

A vitória de amanha

PERGUNTAM-ME, 
com malí-

cia, se eu já me sinto cam-
,io antes do jogo de amanhã, com o

Kj pauIo. E eu respondo que ser
nalmeirense é sempre incômodo, por-• perdendo ou ganhando, o Palmei-

campeão. O alviverde,
•creditem que não '¦ jaetância, é cam-
que,;L ê sempre cai
..rwlifem que nn

íao. e um campeio fora de serie,
•..porque levante o campeonato des-
[' „', de nutro ano. O Palmeiras ti
MjjipeãOi mesmo derrotado, eventual-
mente ('m m 1''s° nLI outro- E ° cr"

ou» cegueira dos que mio vêem
isto c que dá margem a mil e um
^atendimentos a propósito do re-
«liado deamanhã.

De mi"1' es'ou tranqüilo, o ceu
¦a azul| não vejo nuvens no hori-
Lie, c se enxergo alguma coisa dian-

(iMiiim. são apenas os moinhos de
.«lio ric D. Quixote... Mais nada.
L- melhor, nada. Os palmeirenses de
iiiatro costado:; não estão prrocupa-
L e amanhã irão ao campo apenas.
«ramor tio futebol, cujo melhor esti-

c padrão o Palmeiras, no momento.
«ijem mais significativamente repre-
rata, Vamos dar o nosso espetáculo
osturneiro, apresentar o nosso
ç!,0«" verde e... ganhar. Ganhar.
;„', sem mais esta ou aquela, mas
mhar por unia fatalidade, por uma
ondiçáo intrínseca do Palmeiras,
(ic carrega consigo a vitória como
litros, não tão predestinados, carre-
0 montes e anos de derrotas. Que
jiia um ó como Deus fez. e Deus fêz
Palmeiras assim, campeão, campeo-
teimo.

Sei que a esta altura, algum lei-
ir menos avisado está pensando que
ndo isso qiie deixei aí dito é farol,
ipò-furaclo e mais o resto. E eu la-
rinio. porque nunca confundi a ver-
ide com vantagem, os fatos com hi-
teses. E n vitória de amafihã, mais

(
uma, entre tantas e tantas, serviráapenas para confirmar o que estou di-zendo e escrevendo com humildade.» Nao pensem os leitores que não sintoum certo acanhamento, um certo cons-trangimento pelo excesso de classe,
pela abundância de categoria do Pai-meiras. Creiam que isso me incomo-da um pouco e se eu tivesse jeito, di-na para os nossos onze rapazes, mi-mitos antes da partida de amanhã:"Rapazes, baixem um pouquinho o ga-barito, não é preciso, afinal de contas,
jogar o fino do fino do futebol, nãoc preciso humilhar ninguém para ser
mais uma ve.: o campeão". Mas quemsou eu? Quando esses demônios doParque Antártica têm uma bola nos
pes, quem é que pode com êies? Nem
Cristo nem Júpiter, quanto mais' oReal Madrid ou o São Paulo. Vai tudo
de roldão, é gol e mais gol e pronto.

Repilo que é em nome da verda-
de que falo assim, que não sou de ron-
car papo ou contar vantagem, Por
mim, até que acho que amanhã o Pai-
meiras devia "amolecer", devia entre-
gar o jogo na maciota, já que os do
tricolor querem tanto, para eles é uma
questão de vida e morte esse campeo-
nato, quando para nós, é apenas mais
um campeonato entre muitos, que ne-
nhunia falta vai nos fazer, que glórianenhuma vai nos trazer a mais, a nós
do Palmeiras que estamos cansados
disso, que ser sempre vitorioso aca-
ba aborrecendo. Enfim, como Deus
quer que amanhã saiamos do campo
vitoriosos, o que é que podemos fazer?
A fatalidade <• a fatalidade, e ninguém
pode contrariar o seu destino e a sua
sina. E a sina, o destino do Palmeiras
é ganhar amanhã e sagrar-se campeão,
embora isso fira a minha modéstia e
va decepcionar os sáo-paulinos que,
poetas líricos, sonham ainda com um
triunfo hipotético.

Selos e Moedas
J. L. de,Barros Pimentel

Lufthansa - quinze anos no Brasil
Conforme editais 50-71 e 51-71, da Seção Filatcllca da

ECT, deverão ser utilizados nas Diretorias Regionais da ETC
da Guanabara e de São Paulo, a 17 de agosto vindouro, carim-
bos comemorativos alusivos aos 15 anos de atividades da em-
presa aérea no Brasil. O carimbo de S. Paulo estará à dispo-
siç&o dos interessados na agência da praça Roosevelt. A"Lufthansa" tem na sua direção, em São Paulo, nosso amipo
Emilio von Grivic Limau, que já amparou a íilatelia. poí?a "Lufthansa", na Europa, possui um departamento filatélico.

pública e estrangeiro. A nova
sede da SPP scrA uma da» mais
bem Instaladas do mundo. Está
situada no Largo Paisandu, 51,
17.n andar, e deverá ser inaugu-
rada no próximo mês de agosto.
Prestigie a SPP adquirindo um ou
mais títulos patrimoniais.

t Nosso amiqo Irlncii Mário NI-
niclo, filatellsta da vellin

guarda, fundador d diretor da So-
ciedade Filatcllca de Franca (SP),
será alvo de expressiva homenn-
gem durante a realização tia VII
.tornada Odontológica do Sul de
Minas, em setembro deste ano,
na cidade de Cnxambu. Receberá
uma medalha de "Honra ao Mc-
rito". Palmas no amigo Irineu!

a Prosseguem, bastante niilm.i-
dos, os preparativos da "Exfi-

nup II" a ser realizada em Pira-
cicuba, de l.o n 8 do agosto vin-
douro. As inscrições estão clic-
gando de várias partes do Pais, o
que assegura um éxlto total k
iniciativa do nosso amigo Lauro
Natal!.

a Circulando o "Minl-Holetlm"
n.o 0, referente a Junho cor-

rente, editado pelo Clube Filntc-
llco de São Paulo. 50b n direção
do nosso amigo Heitor Marques.
O Grupo Temático do CFSP. cm
plena forma e atividade, reúne-se
Indns as primeiras e terceiras sex-
las-fciras de cada mês na sede
social A rua Wonceslau Brás, 78, a
partir das 10 horas.'

Toda a correspondência para rs-
ta seção deve ser endereçada para
.1. L. de Bnrros Pimentel —
Caixa 8.SM — 01000 — São rau-
Io, SP.

•Y-
a A tradicional firma "Filatcllca

Paulista, dirigida pela conhe-
cldn e amável Lllila, está com no-
va loja Instalada n Rua São Ben-
to. 200. l.a sobreloja. Grato pela
comunicação.

g Conforme programação da
ECT c divulgação da Seção

Filatéllcn, deverá ser posta à ven-
da no dia l.o de julho vindouro,
série de pelos comemorativos
alusivos ao tema "Transportes".
Os selos serão emitidos cm pai-
néls (dois selos em cada painell,
ao valor de CrS 1.40 por painel;
emissão de 1.000.006, em folhas
com 14 painéis. Não sabemos os
motivos que irão ilustrar os selos
nem tampouco se o painel conte-
rá dois selos iguais ou diferentes.

0 Perdeu a filnteiia nacional
um de seus maiores expoen-

tes, com o infausto passamento
do nosso velho e caro amigo, co-
mendador Nlso Viana, ocorrido
nesta Capital no dia 21 do cor-
rente. Nlso Viana, na fllatella,

sempre foi um dinâmico realiza-
dor. Sua coleção de "Olhos de
Boi" ora considerada a maior do
mundo. Publicou um livreto de
grande divulgação "Como c por-
que colecionar selos". Preslden-
te da SPP conseguiu realizar a
aspiração dos sócios adquirindo,
por títulos patrimoniais, a pri-
melra sede da entidade. Nesse
sentido abraço a família cnlutnda.

4 Grato an amigo Arlhur Bar-
roço. de Nova Iguaçu, pela re-

messa de peças fllatélicas da "I
Exflni" exposiçfto filatcllca ali rea-
Irada com o apoio da Prefeitura.
Bola branca ao prefeito Bollvard
Gomes de Assumpçãol

O 
"Stamp Monthl.v". A a mag-
nlfica revista [llatéllca edita-

da pela tradicional firma Glbbons
de Londres. Noticiário recente,
novidades é artigos de Interesse
dos filntclistas em geral.

a A veterana Sociedade Pliila-
télica Paulista promoverá, no

próximo dia 17 de Julho, mais
uma grande venda de selos, sob
oferta, nos salões do Holel Nor-
mandio. São dezenas de lotes de
peça» escolhidas do Império, Re-

Roteiro Noturno MONTERRI

;,, E LUCYj a primeira fundadora do "Diana", "New"
;i e "Satirycon" na rua Nestor Pcsiana. A segunda, do
¦ ce Paris". "Chez Lucy" e outros; não pertencem mais

iáh's Chiquée", de onde saíram, para inaugurar outro es-
lamento (ciíi conjunto) até o dia l.o de julho. Embora
atejamõs ainda autorizados em dar a ficha da nova casa,
105 informar nos leitores Que ela se localiza no miolo
ioda Cipit.il.
fjSawsliu o Noite Ilustrada na Adega "Lisboa-Antiga"?
r.da não o li;., íaca-o na noite de hoje, quando êle se de.s-
ido simpática público dessa casa. Atentem para o horário:
horas.

ÍEP1T0'S", a simpática casa da 9 de Julho, assistimos
ira "A Noite de São João" Foi uma alegre noitada juni-ira as pessoas que dela participaram e que eram nume-

i DEL REI'", "Sopa Dom Pedro", "Bacalhau João do
«"Acorda Rainha Eunlce" são algumas das especiali-

ijartugtiêsas que o leitor pode solicitar todos os dias na
. dei Rcy", Além das frutas naturais da época o 011-

1-calda, como sobremesa, vão muito bem os "Pasteis de
Clara" e o ddcc "Dom Rodrigo".

ESTA DE S. PEDRO, a Sociedade Esportiva Palmeiras
»áa sua "3.a Noite do Chapéu de Falha", reeditando as-
m promoção de sucesso, dentro das atividades sociais
lis para este ano. A animação do baile estará à cargo
ttaro c seu Conjunto.

\
¦ lugar no próximo dia 29, às 19 horas, nos salões do.«Italiano, o coquetel oferecido pela direção do Hotel
lio, de Guarapari, aos agentes de viagens, autoridadesrasa especializada em turismo, a recepção tem comot.o, o lançamento das temporadas de férias e de fim«naquela estância balncárla do Espirito Santo.
CISCO PAIVA GARCIA inaugurou 5.a-feira Última nam.o Antônio, o seu "Berro D'Agua".

ABÍLIO HERLANDER,
novamente estabelecido
na noite paulistana, com
o "HERLANDER'S", co-
nhecida também como"Taverna Del Rey", na
rua Augusta, canta to-
das as noites seleciona-
díssimo repertório inter-
nacional nesse endereço,
onde também é focali-
zada a magnífica intér-
prete Adelaide Ribeiro e
o consagrado violonista"Ciganinho", 

que os
acompanha musicalmen-
1e, e às vezes atacando
de cantor. E por que
nãc?.,.,

CLEIA REGINA é uma
das cantoras que hoje
estarão participando do
Festival artístico progra-
mado para acontecer das
22 horas em diante, na
Churrascaria "T ouro
Bravo". — Julieta Pitei-
li, "Canarinho", Mickael,
Cleide Regina, Odcte
Kanovas, entre outros
cantores, também parti-
ciparão da noitada. A
música estará a cargo
dos conjuntos: "Regio

nal de Arlindo" e 
'"Os

Vândalos".
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O EMBAIXADOR DO
TANGO, o cantor Car-
los Lombardi, está ata-
cando na "boca" da Ma-
jor Sertório. Há duas
semanas que se apresen-
ta com o mais absoluto
êxito, cantando para os
notívages que vão ao"Variety Night Club".
A idéia de transformar o"Recanto do Fado" no do
tango não deu certo, na
rua da Mcóca, e por
isso cie aí está para
quem quiser ouvi-lo,
bem no centro da vida
noturna bandeirante.

lares - Boites - Restaurantes
ABRIL EM PORTUGAL

KCA CAIO PRADO, il - fONE: 256-SHO,
"Shcxi" dlírlOJ com C1DALIA MOREIRA,
MARIA ALCINA, ANTÔNIO CAMPOS, TRIO
W: GUITARRAS K VIOLÕES. RANCHO
miCT/miCO LUSITANO. N» tfla: "Asptc-
'" d» Portugal, (Fechido toi domingos).
Uniu eomplet» da orodutoi ANTARCTICA.

CANDÍEIRO • DRINKS .
RUA BENTO KRKITAS, 3!

|<t;:'.ti, 
dfpoli du 19 noru. nperltltoi-dinçmtíi, comi

"PICO, IRtO IRAPUAN • > fabulosa RODA DE
Jl i( »i,,;i,k. .¦•* i.nno, ai melüorfs • mnlj ÍAmosa* marcus d«

«mói pitço da nolt». Aoa «atiadoí, niJOADA.

GAMELA.DRINKS
*VESIDA SAO JOÃO, 808 - FONE: 33-M7I)
A:'0VA ÜinKÇAO DE ANITA DO "PUSSYCAT".

" nolits njcrltlvos-dançnntea com atrações daL_' Popular tmisllclm, tais como: MARIZINHA,
™* E LUIZ ALBERTO. Músicos: GENTIL, ZE-
"Wa° • CANHOTINHO DO CAVAQUINHO.

Churrascaria Dom Pedrito
u 

l0 TPMA3. 181 - fone: ÍMÍÍ) (Bom Reiim).

^ 
"'"m 01 mati ^ooroioa caurra«coi tm rodízio.
cMlntia íre,» , internacional. Milalca tlolca da

Q;ícla tom granda eoníunto.

|J íi

B0ITE LA LICORNE
» "RtOBIO, m. Dd Mtabilaeiouto da alrtrala

• ainda tira ovjndo da outru atraeHea.

ECANTO ANHANGUERA
UM - RUA BELCHIOR DE AZEVEDO, Hl.
RESTAURANTE. PIZZARIA: CnurTascarla com

/9\ 
''"'i"luni1 Estacionamento próprio. Atra-

/tlBfx MAI"0 
OHNAni - TELEFONE: 280-2599.

!»ijj\

^TARCTICA

Churrascaria A Carroça
VIA ANCHIETA, 1.807 - TONE: ITÍ-KHI - MOINHO Ví;LnO,
Eipeclalldadea «m: Churraicoa na braia, Oalato à Gaúcha,
Lingüiça na brasa, Lombo, RSi • Codornas. Jantarei-mualcados
tódaa aj noites. Estacionamento próprio. Linha completa da
piodutoi ANTARCTICA. Filiada ao DINEn'8, C.B.C., BRA-

DESÇO. - Ambienta familiar.

O BECO
n. Bela Cintra, 301 - Fones: 258-4128 • 3ÍS-JM8. Eipetaenlarea"mlnl-showa" da ABELARDO FIOOEIREDO, cora: MIHIAN
ZAMPACH, IOLANDA BRAOA, MIMY JOVCE, LEILA, DALVA,
HELOÍSA, JONAS MOURA, DICK a OAOUINHO. Para dançar:
Conjunto -Som Beco" a "Trio 306". Cantorea: DJALMA DIAfl,

ELLEN BLANCO • ALCIONE.

ADEGA LISBOA-ANTIGA
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 180 - FONE: 133-3010

Todos os dias almoçoa a Ia Carte. A noite, Jantareicom fados e gultarradaj. Atrações: MARIA JOSÉ'
VILAR, TEREZINHA ALVES, MANUEL TAVEIRA.
6.aa e sábados, NOITE ILUSTRADA. Conjunto de
guitarras com Aquiles Bernardo, Allplo Correia e
Guerrlnha ao vlollio. Fins de semana o Grupo Folclórico"ALDEIA DE PORTUGAL".

TELECO-TECO
SAMBA SAMBA SAMBA

Todas as noites o "Uno" da múaica
brasileira com os seus mais populares
Intérpretes.

Rua Santo Antônio, 1.013

RESTAURANTE SAN REMO
Especlallrado em comida Italiana: PIZZASLASANHAS ate. - Cantor Internacional aos«abados e domingos. - RUA DA MOOCA 3941- TELEFONE: «2-0443 - MOOCA.

/«iitMiieiN Chopp

ANTARCTICA
" H A R É M "

*UMA BUATB IDEALIZADA NO ORIENTB PARA O BEM-
ESTAR CO PAULISTANO". - Rua Ptdrosa, M - Fona:
:va-24B0 — Liberdade. Tódaa as nottei, para ouvir e dançar:CONJUNTOS "CORINOA SON'B" sob . direção da DORIMAR.
Tódu ai noltea, á 1,30 horas espetacular "ahow-revlata" com

as redetaa do Teatro Qulnta-Aranlda.

Restaurante Ibirapuera
No mal) lindo parque do Brasil — Almoço e
Jantar diariamente - Completo aervlço de
bufê — Cozinha Internacional — PARQUE
IBIRAPUERA (EMBAIXO DA ORANDE MAR-
«UI3EI - TELEFONE: 10-7085.

Chopp
ANTARCTICA
A\mm

tf HTHtrttuX

SAN'S CHIQUÉE
DAS 18 AS 8 DA MANHA

Pratos eaborosos e exclusivos. Música para ouvir e
dançar com a Tiplca de ALFREDO GROSSI « o Con-
Junto "GINO-SOM", Dlreçüo: DIANA, FRANCIS E
LUCY. Largo do Arouche, 330 — Fone: 35-8500 (De-

front» ao Mercado das Flores).

NOTRE DAME
RESTAURANTE-DANÇANTK

Almoço e Jantar todos os dias.
Perfeito serviço de Amerlcan-Bar.

... , ,, , Cozinha chinesa e internacional.
rJSLí « 

Vlvo^ÍjLlS'onnnl<!nto 8ratl» na Rua Luli
fiS.ii.aL3 

~ CENTEB 3~ LOJA I. Entradas pelaPaulista • Augusta _ Fones: 288-566T e 288-1410

\3f\y' CAPTAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO)

Ar. Duque de Cajlaa. .",25 - Fone: aio-lJIL
De :.« a aibado das 18 àa 3 horus, um bom¦ drlnk" com musicai de "CAniDE SOM-4""LION'S TRIO" a as cantoras: BRIOITE éLEDA SANTOS. Aos sUbadoS. SUPERSÔNICAFEIJOADA com música a multas atraçoea.

SPADAVECCHIA
BAR E RESTAURANTE-DANÇANTE

Rua Augusta, 81 (Junto à Praça Roosevelt)
Todas as noites dai 20 as 6 horai. Para ouvir e dançar,
doli espetaculares conjuntos d. "ritmos". Atrações:

LENA RIBEIRO • CHUCHO MONTENEGRO.

Le Arcate Restaurante
COZINHA TÍPICA ITALIANA. E.peclalldades:

^S- 
MASSAS E PEIXES. Jantar cora música tipl-

MA «menle Italiana. - R, MARTINHO PRADO.
I6S - TONE: 2SS-SJ59 (Estacionam, próprio).

PRODUTOS

ANTARCTICA
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MUDANDO DE CONVERSA
Arley Pereira

Vai chover na minha horta

Moçoilq. Cynthia
Gray, aí do retratinho,

onda meio sobre o
preocupada com

o índice de
precipitação

pluviométrica,
ultimamente sobre

São Paulo.
Tanto assim. (pie.

resolveu se abrigar
e agora só vai à rua,

de capa e gu~>da-
li uva. além das bolas.
Apenas. Que é o que

a jovem acha
essencial para

alcançar — sem se
molhar — o palco

do Teatro Quinta
Avenida, onde ela

garan t e diariamente:
"Estou com fogo

na Mironga".

ESTAMOS ÀS VÉSPERAS 60 BICAMPE0NAT0
Postos — aliás, bem postos — cru sua serenidade habituai, a tricolor genteaguarda tranqüila o juguinlio de amanhã, quando ramos cneaçapar

tranqüilamente os "verdes''. Ensoj)ado de periquito será o prato do dia,feito a oito pernas, ou seja, aquelas que locomovem o maior tripéclubistico do inundo e mais as do Toninho, lídimo e legitimo artilheiro
tricolor. "Lord" Gerson gravou "tape" entrevistado pela Hebe,

ao lado do César e logo mais, à noite, vocês terão o retrato de amanhã.
Enquanto o moco tricolor está à vontade, distribuindo sapiência,

o "apoteótico" palmeirense roe as unhas de inibição c medo da inevitável
derrota de amanhã. Até segunda, pois. Por enquanto, vai "trailler", ai nnretraio: Edson e Pedro Rocha apavoram os "verdes",

sob o olhar do Arniandinho.

Um banho

de "Mr. Wolfü
"Had he been bom in the

Broux, .t would liave beca
plain Eddie VVolf." Si a
gente disser que isto está na
contra-capa do Lp "Sérgio
Mendes presents Lobo", va-
mos mentir, que o negócio
começa a ser feito de íomia
gráfica perfeita, um "álbum"
mesmo, com texto interno,
que apresenta "Eduardo De
Góes (sic) Lobo" aos Estados
Unicjos e consequentemente
ao mundo. Da. melhor qua-
lidade — técnica e artística— a gravaç&o da "A&M",
que ainda não existe no Bra-
sil, onde os arranjos do pró-
prio Edu e de Sérgio Men-
des, têm o amparo do som
sensacional da flauta e do
piano do Ermeto, do ritmo e
percussão do AIrto, do vio-
lão de Oscar Castro Neves,
do "auxílio" vocal de Gra-
ctnlla Leporace à sua voz e
ao seu violão, do "baixo" do
Sebastião Neto. Tem também
gringo na Jogada: os cellistas
Ray Kramer, Eleanor Slat-
lein, Roon Cooper, Kurt Reher
e Norman Herzberg. Edu es-
panta um pouco o» caras
(viola de 12 cordas, no ar-
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ranjo de "Zanzlbar"), Ermeto
dá um banho de som e Air-
to é apresentado como"aquele, do Milles Davis".
Tomara que editem logo por
aqui. Pra que vocês possamter Idéia da dimensão do"Ponteio", trabalhado e lon-
ge da loucura de Festival.
Para ouvir "Even Now" c"Crystal Illuslons" (que não
é outro que não o "Memórias

de Marta Sare). E no lado"B": Abre de "Casa Porte",
passa pra "Corrida de Jan-
gada", entra em "Sharp Ton«
gue" (baiãozinho dos mais
cabra-da-peste do Ermeto)
atravessa 'To say..goodbye",
que não precisa ser traduzido
e encerra com um clássico de
Isermon e MacCartney, "Hey
Jude". E' rezar pra qu« apa-
reça logo na taba.

PELAÍ
Minha amiga Hebe Camargo

preocupada com "seo" Fegui-
nho: "Papai nunca foi de ficar ve-
lho, e agora — de repente — pa-
rece que a idade chegou. Até dois
meses atrás, ainda estava com a
corda inteira, mas anda muito sos-
segadinho. "Detalhe 

para quem
não sabe: "Seo" Feguinho está"só" com 83 anos. E badalava até
dois metei atrai...

Paulinho da Viola foi chama-
do a fazer um programa de

relevi/ o em São Paulo, e não sa-
bia que tinha que apresentar mú-
sica inédita. Em meia hora, o pro-
grama já estava no ar, o cara se
escondeu em um camarim e nas-
ceu mais um samba: "Pedido de
Socorro". Cem a marca tradicio-
nal do portelense.

Esta é de bastidores mesmo:
dona Ruth, mãe da cantora

Martinha, estava esperando a fi-
lha se apresentar, atrás do palco
da Record, quando sentiu um vo-
lume estranho no forro do seu ca-
saco. Chamado a verificar, um
funcionário da casa "que entende
das coisas", /iescoseu o forro e de-
sentranhou de lá, muito bem escon-
didinho, o maior "despacho" da
paróquia...

Vai ser na Terrazza /jíartini o
coquetel de lançamento do XV

Concurso Miss Objetiva Internado-
nal, visando eleger a rainha dos
rapazes do diafragma (uns ainda
com 22, outros, já, com 0,95. ..)
reunindo,candidatas de vários poí-
ses. No dia 1.°, às 19 horas.

Ontem foi a festa de entrega
do Troféu Roquete Pinto. A

gente não conta nada aqui, que é
pra não estragar a festa do Gil, no"Diário de S. Paulo", de domingo.
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Da importância
de ser comercial TEATRO Hilton Viana
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Yolanda Cardoso e Marcelo Picchi em
"Alzira Power"
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Jocmo Fomm e Nery Victor em "A Ratoeira"

Sabemos que. em qualquer parte do
mundo, onde liaja um movimento teatral, è
muito importante a presença de peças co-
meroiãis. São Paulo não poderia fugir á re-
gra. Hoje em dia, não há quem não reco-
nheça a importância da montagem de -Hair"

no Brasil. Mais de quinhentas mil pessoas, n
maioria indo pela primeira vez a teatro, ser-
viu para mostrar o caminho. Por isso. è vá-
licia e necessária a montagem de peças como
"A Ratoeira", "Tudo no Escuro" e brasilei-
ras como -Alzira Power", -Hans Staden no
Pais da Antropofagia" e a sempre atração qu-;
é a montagem de "O Balcão". Sabemos que
muito textos já chegam ao Brasil com nome
conseguido no Exterior, como é o caso de
"Hair", -Ratoeira"' e, futuramente. "Jesus

Christ Superslar". Claro que quando a po-
pularização chega com um "Castro Alves Pe-
de Passagem", como é o caso, é muito agra-
dável e bom saber. Hoje ilustramos nossa co-
lima com cenas de duas peças que estão fa-
zendo sucesso entre os muitos da têmpora-
cia — como Golias no Maria Delia Casta —
ou seja: "Alzira Power'' e '-A Ratoeira".

"CORDEL"
Jornais do Rio dando boa cobertura ar

espetáculo '-Cordel", atual cartaz do Museu
"Assis Chateaubriand". O Diário de S. Pau-
lo de amanhã, no "Jornal de Domingo", traz
ampla matéria sobre a montagem, de Orlan-
do Senna.

"EM FAMÍLIA"
A atriz Eva Tudor procurando teatro

em São Paulo para trazer a peça "Em Faml-
lia", de Oduvaldo Viana Filho. O texto é
bom e fêz muito sucesso no Rio. Como exl-
ge-se palco italiano, ainda não foi encontra-
da uma casa de espetáculo. Caso o Teatro
Treze de Maio, agora com um excelente as-
pecto, fique pronto em breve, é quase certo
que será relnaugurado com "Em Família"
agora também transformada em filme.

"BALBINA"

Termina amanhã no salão do Club Chie,
a temporada de "Balblna de Iansã", de Pli-
nio Marcos, com o elenco encabeçado por
Walderes de Barras, Wanda Kosmas, Rober-
to Rocco e Eduardo Abas. Em breve Plinio
Marcas inaugurará um novo teatro no Brás.
Lá. éle permanecerá com sua companhia. A
peça que marcará o aparecimento da nova
casa será com "Quando as Máquinas Param".
Será dirigida por Jonas Bloch.

MARIA
Embora "Tudo no Jardim" vá indo mui-

to bem no Rio. Sandro e Maria Delia Casta
já escolheram o novo espetáculo "Jogo Du-
pio", de Robert Thomaz. no momento fazen-
do sucesso em Paris. Antes, porém, Maria *
Sandro irão a Portugal.

"INOPORTUNO"
Sérgio e Cláudio Mamberti. ao lado de An*

tonio Augusto Strazzer. pretendem montar
"O Inoportuno", de Harold Pinter. Será sara
viajar pelo interior do Estado.

"UM HOMEM"
Vai indo muito bem a temporada popular

de "Um Homem é um Homem", no Teatro
Anchieta. Cleyde Yaconis, Carlos Miranda
e Oscar Felipe — os responsáveis pela com-
panhia — Interpretam também os principais
pppéis. A carreira terminará no próximo
domingo, daqui a 10 dias.

"OS RAPAZES"
Maurlce Vaneau, que também ensaia "O

Equilíbrio Delicado", de Albene, no momen-
to reensaia "Os Rapazes da Banda", parn
que a peça possa voltar ao cartaz no próxi-
mo dia l.o, agora no Teatro da Lagoa.

MOVIMENTO
Ontem à tarde cia. grande o movimento na

Casa do Espectador aqui na rua 7 de Abril,
230 — loja 127. Isso prova que com a me-
lhora do tempo, as bilheterias estarão bem
nas duas sessões de hoje em todos os teatros
da Capital. Aliás, Teresa Alvarenga, a res-
ponsável pelo estabelecimento, presta grande
utilidade ao teatro paulista. Durante o dia
poucas pessoas que trabalham no centro se
locomoveriam até aos teatros para adquirir
ingressos com antecedência.

"TEM PIRANHA"
Hoje à noite — era para ter sido ontem —

o time do Palmeiras comparecerá no Teatro
de Bolso, a fim de assistir ao musical que é
encabeçado por Nestor Montemar e Vera
Setta.

RECLAMAÇÃO

Embora não seja uma notícia agradável,
temos obrigação de pensar nos leitores. Duas
cartas chegaram à redação. Uma do sr. Ser-
gio Buarque e outra da sra. Carmem Silveira.
O primeiro afirma que no último sábado per-
maneceu uma hora e meia na garoa, enfren-
te ao Teatro Galpão, pois a 2.a sessão só co-
meçou às 23 horas. Quando à dona Carmem
diz quase a mesma coisa, mas acrescenta que
desejou trocar os ingressos, uma vez que es-
tava gripada e não poderia permanecer na
garoa. — "Como não fui atendida, rasguei-
os", afirma a leitora. Claro que um peque-
no atraso é justificável num sábado, mas o
Altair Lima resolveu a situação, colocando
cobertura de lona em volta do teatro, para
que o público não fique exposto. As cluas
cartas que nos chegam às mãos, vêm mos-
trar um problema que não acontece com 03
cinemas. O público que vai às segundas ses-
soes ou que é obrigado a esperar, com raris-
simas exceções, não tem local onde ficar, pois
não temos salas de espera nos teatros de São
Paulo e Rio.

"UM CONTO"

Hoje, às 16b30m e amanhã, ha 15hl5m, no
Teatro de Arena, a apresentação de "Um

Conto Chiripitifláutico", de Henrique Wer-
nicke. A tradução é de Cecília Thlrriim,
músicas de Ronaldo Ciambroni e no elenco:
Naida Martins, Enrique Amoedo, Marcelo
Coutinho, Mauro Rosth, Roberto Francisco e
Sérgio Luiz.

"SENHORA"

Depois de ter sido há muito encenada por
Bibi Ferreira. "Senhora", de José de Alen-
car, está sendo aguardada com muito inte-
resse. A montagem é do SESI.

IRINA GRECO

Melhor do que nunca — depois de dois
dias acamada — Irina Greco volta hoje com
toda força no musical "Hans Staden no Pais
da Antropofagia", atual cartaz do Teatro São
Pedro. Nos três dias de ausência, ela foi
substituída por Célia Olga.

FALAM OS ASTROS Prof
(O mais jovp

Os astros orientam as atividades h

vatrirllh,

"manas

Mensagem
Assim como Urano, o planeta Netuno não não foi profundanipri1» esttiri -

sido recentemente descoberto. Mas. é um dos astros cujas Influências mais »i°'•** tü
interesse e beleza. Favorece a capacidade criadora e a atividade artística p'J« * Ml" ' omove ia,1humano as forças do espírito e do ideal.

Como é um planeta neutro, sua natureVa pode variar, Isto é tornar-se boa „«
forme a combinação. Ê também, negativo e variável. J foi «,,

Quando favorável, exerce poderosa influencia sobre o amor espiritual >
tornando o nato simpático, caridoso e caseiro. Confere ainda qualidades medir. ¦**•>
dendo fazer grandes gênios, ascetas e místicos, tanto quanto grandes mlstlfS^Í»

amor is viagens por água e lucro neste sentido.
Quando desfavorável, traz confusão, complicações, pal.xóe3 misteriosas » \n,f

como projetos irreallzávels. ' *
N"tuno, juntamente com Júpiter, são os astros dominantes do signo d» n.|„¦ - ¦ -• - *•- -- ---- ¦• • .:, !A:1

ficando as belas influências exercidas por êle, temos personalidades coma Chõp!
Victor Hugo. 4 Cte

AQUÁRIO De 21 dc janeiro a
19 de fevereiro

A inse nSo está multo favorável para você. Pro-
cura manter a calma com seus colegas de tra-
balho. Resolva os negócios com cautela, pois,
poderá haver confusões. Quanto à saúde, um
possível resfrlado o (a) dominará.

PEIXES De 20 de fevereiro
a 20 de março

Empregue suas foroas para realizar um novo
projeto. Estude com afinco as possibilidades de
mudança de emprego, pois há ampla vantagem
nisto. Seus sentimentos estSo sofrendo um es-
taclonamento, mas aguarde.

ÁRIES De 21 de março
a 20 de abril

O dia está muito bom para seus empreendlmen-
tos. Pode fazer passeios e iniciar novos conta-
tos. Sua vida familiar estará perturbada por
questões relativas a saúde, mas náo M preocupe,
pois é passageiro.

TOURO De TI de abril a
20 de maio

Procure no dia de hoje, descansar. Náo se entre-
gue a divertimentos violentos, como esportes que
exigem esforços demasiado. O silêncio em deter-
minados períodos é a melhor coisa a fazer.
Quanto * saúde, resguarde-se bem.

LEÃO
a " dt 'lili,

Nova3 perspectivas favorecerAo seus tri
mentos. Poderá ter um aumentonu tfll!í
mas, náo se atire a empresas muito v1Amigos se Interessarão em proporclonii.ft
estar. No amor, neutro. ''«te

VIRGEM De 23 de
» V. de Mlr.i

SUll»».,

Você deve. usando sua Inteligência r
ma coisa. Dediquc-sp, ho!- a umi om..™FHÇa visitas de cortesia. Alude todos oiíkcisarem rie você. Terá chances na vida uai?tal, náo a perca. .,"«

BALANÇA " de outtti
O período está favorável para assuntou,
nados às finanças. Pode comprar i-J,.,,
nSo confls em ínzer negócios com ressoai':nhas. Dedique-se, como hobby, a m.1"
qualquer, Isso lhe fará multo liem. j-J

ESCORPIÃO

GÊMEOS De 21 de maio
a 20 de junho

Hoje você deve refletir mais. ótimos presságlos
estáo marcando o dia de hoje. Poderá ter grande
alegria, mas quanto a saúde, você náo está na-
da nem, séria ameaça de resfrlado. No amor. os
horizontes estáo neutros,

CÂNCER Da 21 de Junho
a 21 de julho

NSo ee preocupe tanto com os negócios e com a
vida familiar. O otimismo e a fé fazem galgar
rampas Imagináveis. Tenha mais confiança. Fa-
ça reuniões com os amigos e um bom passeio.
Quanto à saúde, náo sala à noite .sem agasalhar-

Dé 23 diniiiijj
i -1 ile mini»

Nilo desanime, tristezas 11J0 pa;am djtlflij
cê precisa munlr-se dp coraçem, pim-t-tar coisas Imprevistas. Taça .-.«ris ne:6SjiT-J
sando bem no que está fazendo. EmpripT
dinheiro corretamente, para rer lucrai.

SAGITÁRIO do 22 de n11eat.1l
a -'1 iie deiuljf

Porá conseguir o que qui-r, seus objetlvciítri
ser bem claros. Empreendimentos po:!;
renllzndos, com êxito. dfsílp que empreiaar,
sos certos. Seu circulo social estará l
aumento de novas relações.

CAPRICÓRNIO de a "«l

Náo seja teimoso, tentando levar a !:>ia •
negócio que náo é para você. Pense n**"i|
taria da realizar e vá em frente. NSo büii
beca num muro, Na vida semlmenUI, j
ser mais atencioso com as pessoas qx,:u

Aírton: 15 anos de sucesso
Não é fácil manter um

programa no ar durante vá-
rias anos. Aírton Rodrigues
do Canal 4, prova true não é
impossivel. Hoje seu pro-
grama ••Almoço com as Es-
tri Ins" está comemorando 15
anos que está no ar, e o que
e importante: campeão tle
audiência na Capital, no In-
terior e outras Estudas. O
produtor e apresentador, não
esconde os segredas do suces-
so de "O Almoço com as Es-
trèlas": a renovação cons-
tante das cartazes. A for-
mula cio programa — tal co-
mo em ''O Clube das Artistas''
campeão de audiência as
sextas-feiras às 20,30. é sim-
pies; convidados dos mais di-
versos setores, almoçam dian-

te dns cámcras, enquanto o
apresentador vai conversan-
do com um e outro. Entre
unia pequena entrevista, n
apresentação de um número
musical, surgem atrações in-
tcressnntes, Todos os gran-
des cartazes já passaram pe-
lo programa. Muita gente - -
hoje em dia famosa — deu as
primeiras passos no -Alm.')-

ço cnm as Estrelas". Para
ns artistas de teatro é o pro-
grama de maior divulgação.

Muitas vezes uma peça vai in-
do mal, basta o compareci-
mento frente ns cámeras no
programa de Aírton Rodri-
gues, para que a mesma con-
siga chamar a atenção e, jus-
tamente fazer sucesso. Isso

acontece em todos ns setores
da arte. Não há um tipo .le
público especifico; todas, des-
de o mais humilde até o in-
telectual. aceitam o progra-
ma como vem sendo npresen-
tado. A base de tudo é a
simplicidade do apresentador.
Não se preocupando com for-
mulas e imagens. Aírton pro-
cura ser ele mesmo. Sem for-
malismo. deixa seu convidado
completamente à vontade.

Hoje seu programa será espe-
ciai. Muitas artistas de tea-
tro, inclusive Irina Greco, es-
tarão presentes. Várias pre-
feitos do Interior comparece-
rão ao programa, a fim da
levar seu abraço ao slmpáti-
co apresentador.
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PREFEITURA
DE SÃO PAULO

• TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial 71

Domingo — 27 junho — 10 horas
em colaboração com o British Council
NORMAN DEL MAR — Regente
NARCISO YEPES — Violonista

R. BemiRtt
J. Rodrigo

A. Bruckner
Orquestra Sinfônica Municipal

ÚLTIMAS SEMANAS

HAIR
TEATRO ÁQUARIUS

R. Hul Barbosa, 2C6 IBda Vista). Tcls.l .13-5322 e
32-0263. Preço: Selor li 15.00 — Setor 2: 10,110.
Platéia superior: 5,00 — Desconto para estudantes,
Horários: 4.a a 6.a, ás 21 h — Sib.: 20 h (em pon-
tol e 22,30 — Dom.: 18 e 21 h. POSTOS DE VEN-
DA: Címnilarla Char-Bom: Conj. Nacional (de-
fronte ao Cine Rio). Bolsas I.ook: Pça. do Patriar-
ca, 74, Casa Sotcro: Shopplng-CÒnter Igualemi, Lo-
ja 2. Casa do Kspecladnr: rua 7 de Abril, 127 - lo-
ja 9 - tel.: 32-02(13.

10.° SEMANA DE SUCESSO!

d Ratoeira
de Agatha Christie Nr. Egydio Eccio

com Joana Fomm — Ire-
ne RavachR — Renato
Mastcr — Ncry Vítor —
Francisco Curslo —
Ivan I.ima e a participa-
çAo especial dc Graça

Mello c Dina l.iMiiia
Diar. 21 h. Sab. 20 e 22.30
h. Dom. 18 e 21 h.
Cens. 14 anos - De.-c. p/Esl iipen-s sábadol

TEATRO GAZETA
Av. Paulista, 900-39 a.
tola, 1287-0881 a 32-0263

5° MÊS DE ULTRA-SUCESSO
"Uma dai melhorei comédias a
que lenho assistido nos últimos
tempos" (Sérgio Vlottl)

JUCA DE OLIVEIRA
EVA WILMA
G. GUARNIERI

Diariamente, ás 21 horas — Si-
hado, 20 e 22,30 h — Domingo,
18 « 21 horas

Teatro Aliança Francesa
Rua General Jardim, 182 —
Tels.i 34-7759 e 32-0263.

De 3.a a 6a. Ar 21 boraa — Sábado: 20 e 22
horas — Domingo: 19 e 21 horas.

GOLIAS
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STENIO
GARCIA

rAS AVENTURAS*
DEPEERGYNT

/ ucH. IBSEN - i í. aNIUNÉSFÍUÍO
SOM GIANIN!

Diír. 21 h. Quinta: 17 ê 21 h. Sáb.:
19.30 e 22.30 h. Dom.: 18 e 21 h.

ATRO ITAUA — O Teatro mais Gosloslnho
Cidade. Av. S. Luiz, BO. Teli.: 257-3138 e

0263.

VAMOS

AO

TEATRO

BASKETBALL SENSACIONAL
MINI MUNDIAL
NO IBIRAPUERA (TTà^

SELEÇÕES DO:
BRASIL,
IUGUSLAVIA
(Campeã Mundial),
MÉXICO,
ARGENTINA E PERU

DIAS: 25, 26, 28, 30/6 e 1/7
Ingressos i renda no Ginásio Iblfapuera, Galeria Prestes Maia
e Av Bnq. Luií Antônio. 388 • S/ Loja (Sede da F.P.B.)
Pretos rad cenlral 20.00. cad lateral. 10.00 o arnuib. 5 00

HOJE A3 18,30 HORAS
IUGOSLÁVIA x ARGENTINA e

BRASIL x PERU

PRODUÇÕES RABBATH apresentam
REVISTA PRA FRENTE STRir-TEATRAL

Psiu... Aquele Abraço
de J. SAMPAIO e A RABBATH
COM AS BOAS DO RABBATH:

Janete Soares — Iury Caster — Ione —
Carlinha Cristina

E AS FERAS DO NATAL:
Vavá — Paulo Job • Chaguinha

STRIP-TEASES:
Manon — Lana Colt — EUana — Verônica
Vieira

E TIM FABULOSO ELENCO!
Nádla Nazaré — July Cristi — Carla —

DIARIAMENTE. 20.15 e 22.15 horas — 5.a
SÁBADO E DOMINGO. VESPERAL AS 16
HORAS PREÇOS POPULARES

(impróprio 18 anos)
IR MESES EM CARTAZ!

TEATRO NATAL
Praça Jullo Mesquita, 73 — Fone: 35-3377

(Ar condicionado perfeito)
 A seguir: -—

"OU SE COMUNICA OU SE ESTRUMBICA"

2 ÚLTIMOS DIAS

liliIBi
UtlUr, IALOMS - LAK1.0S illIlíANlM —

OSCAR FKLIPF.
HOJE AS 9,00 — 20,00 e 22,30 HORAS

Patrocínio do Governo do Estado — Secre-
taria de Cultura, Esportes e Turismo —
Conselho Estadual de Cultura — ComlssSo
Estadual de Teatro.

(Preço, CrS 10,00 — 50% de abatimento para.
professores, estudantes e IndustrlArlos)

TEATRO ANCHIETA
Rua Dr. Vila Nova, 245 — TeU.i 256-2322

• 32-0263.

SÃO PAULO TAMBÉM ESTÁ
DESCOBRINDO OS PODERES DE

de Bivar — Direção: Abujamra
Diàr. 21 h. Sáb. 20,30 • 22,30 h. Dom. 18 e 21 h.

íIpsc p| est

SUCESSO TAMBÉM EM
SAO PAULO NO

TEATRO OFICINA
Rua Jacegual, 520 — Tels.; 286-0713 e 32-0263

SUCESSO ABSOLUTO

Ji Soares
t
Rlcird»
Amiral
•¦ri-Mi-Um,

SCAP
MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DF, SAO PAUW|
apresentam

CORISÍl
"É um espetáculo obrigatório, prlncipj^
te para os colégios. Deve fazer paWJi1
provas dos colégios e universidades,!»-
ton Viana — Diário de São Paulo)

Figurino — Lco Leonl
Direção — Orlando Senna
Produção — Luiz Carlos Labordi

De quarta-feira a domingo, às 21 jW||
Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00 (eítudantei)

Teatro Museu de Ârie
Ar, Paulista, 1.578 (em frente ao J. 1,|!í,>'

SE VOCÊ É MAHID0
SE VOCÊ É ESPOSA
SE VOCÊ É A OUTRA

PRECISA VER

MARIDO,
MATRIZ 8

de Jockyman,
em julho, no TBC

SOARES ZELONI
on, TUDO NO ESCURO

TEATRO CACILDA BECKER
«V URU. IUIÍ ANTÔNIO. '111 tUS 1J SSJÍ . U-tMl

diariampnte 21 hs. s.ib.idos 20 e 22.30hs
domingos 18c 21 hs 4' c dotns. estud. 50

RESERVAS: 33-9527 e 32-0263

Comédia Musical íirasílclra
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DIÁRIO DA NOITE — Sábado, 26 de junho de 1971 J5

elouch pede divórcio
0 cineasta Chinele Lel.ouch, diretor do apreciado

«Homem, Uma Mulher", pediu divórcio de sua es-
í Christine Sbert Aqui, em foto rècentíssima, ve-
10 casal passeando na sua vila cm Oinville-sur-Mon-'•França. Claucle (34 anos) e Christine (29) se ca-
-àem 1968. ü menino Simon é o fruto desse malri-
-Io. A mulher de Lelouch apareceu no filme do ma-*'Vovou", no lado cie Jean-Louis Trintignant, com
ie artístico de Christine Claude. Atualincntc, o
•jof enconira-se no Irã, onde roda "Uma Aventura

i Aventura". Trata-se de uma versão moderna de
íTrês Mosqueteiros", para a qual escolheu os seus
¦ítores preferidos: Trintgnant, Yves Montand e Jean-
ilBelmondo.

CINEMA Renato Petri

Crítica
É triste rir com Kaneto Shindo

Em "As Cínicas" (no cine Maracrui, agora dedicado à exi-
b.ção de filmes "malditos" que, uor unia ou outra razão, são
menosprezados), o diretor Kaneto Shindo retoma o tema da
mulher na sua condirão dominatíora, vampiresca, matriarca!
Assim como em "Gnibaba" e "Gato Preto" (filmes imediata-
mente anteriores a êste», mãe e filha tomam a iniciativa da
resolver o.i problemas cie sobrevivência familiar. Ainda queessa família viva na pusilanimidace, ociosamente — à custa
da assistência social, já que está desempregada de uma indús-
tria falida — elas partem para Kioto, com o aval do marido
e filhos, a fim de exercitarem a prostituição. O cinismo des-
sa situação é evidente e, por crrtpi, muitas elucubrações serão
permitidas, mas isso não é o suficiente para retirar o filme
da íanfarronice, do "pour epater". A verdade é que Shindo
não s? dá bem na comédia, pois o mau-gôsto — aquilo quese intitula de corrosivo, sarcástico revelador — é uma cons-
tante. Também a organização nrlitar imposta às prostitutasembora não isenta dc uma fidelidade local — é uma prá-tica que jamais atinge a sutileza necessária E o clima demo-
niaco funciona apenas quando as mulhpires são analisadas fo-
ra do contexto filmico, uma vez que estas personagens são
construídas elaboradas, dc maneira tal que possam sustentai*
o enredo. Com toda essa alegoria — envolvida pela agivsriio,
pelo intimismo, pelo romantismo — o diretor consegue um
certo jogo sedutor, mas frustra toda e qualquer expectativa.

A ver, «e possível,

Uma cena de "As Cínicas"
tinência às prostitutas.

os homens fazem con-

IV Tupi mostra
filme de Wyler

O Canal 4. TV Tupi, exibe
hoje, às 23 horas, em primei-ra apresentação para a tele-
visso brasileira, o filme de
William Wyler. "O Coleciona-
dor". A história é semeUm-
te àquelas do Marquês de
Sade. E' um rpprz tímido, pá-lido, vestido despi icentemen-
te, cabelos desalinhados, quetrata com todo o cuidado a
presa mais ricri c!e sua cole-
eão rie borboletas: uma garô-ta- de 18 anos. estudante,
ruiva e sardenta, que êle vi-
nha cobiçando há muito tem-
po. Um dia. não resistiu e
levou-a à força, para casa.
Nos porões de sua mansão
barroca, o coletionador é le-
vado pelas piores ftiuiünaçõqs
diante de seu espécime aprii-
xonnníe. Recorria, qirndri
preciso, à violênc!n, pois só
assim era possível disciplinar
o seu objeto de amor e êx-
tase.

Para a garota encarcerada!
o rapaz era psicopata 'nu uni
maníaco sexual, mes para a
crítica, representou muito
mais: as obsessões, as neuro-
ses e as fobias tínices do nos-
so tempo. Para outros, n fil-
me serviu para representar
nove mente a lenda da "bela

e a fera".
O realizador William Wy-

lei*, é um suiço-norte-ameri-
cano de 70 anos que, após
inúmeros "westerns". d"pta-
cou-se por suas excelentes
adaptações de obras literárias,
onde revelou grande peneira-
ção sociológica c notável di-
reção de atores: "Oscars" na-
ra Bctte Davis (Jezebel), Au-
drey Hepburn (A Princesa e
o Plebeu), etc. Juntamente

DN VÊ OS FILMES
HINCIPE SEM PALÁCIO

tsle [ilhi.e é formalismo do começo no
- 0 diretor John Boorman é super-

fritado e esta sua direção foi premiada
•:Festival cie Cannes cio ano passado. É
íhistória de um príncipe que sotro um
'jliqiié de generosidade". Tem Marccllo
pprroiaiinl. Nu Belas Artes (Portinari),
jÜláo: REGULAR.

ávida Intima
e sherlock holmes
líi visão sarcástica de celebre persona--ia literatura policial. O direto'* Billy
;;¦• o coloca na realidade e decifra os
j próprios mistérios. Ele também des-
üilicae destrói o? métodos dedusivos Eorts
jçóf* cie Robert Stephens e Gencvieve

NoGíizetão, Opinião: REGULAR.

VISITANTES NA NOITE

Um herói que se livra de uma cumpll-
cidade (de mu castigo) sem a Intervenção
policial. O estrellsmo rie Charles Bronson, o
suporte dramático de James Mason, e a pre-
sença bergmaniana de Llv Ullmann, servem
à bilheteria, mas dão prá quebrar o galho. No
Paisandu. Opinião: REGULAR.

OS IRMÃOS KARAMAZOV
Filme soviético que aqui temos, foi

concluído pelos dois atores principais para
a produção, Ulianov e Lavrov, já que seu
diretor Ivan Priev faleceu antes dc con-
cluir o trabalho. Trata-se da ambi-entação
da obra de Dostoievsky, quando a inten-
ção é menosprezar um passado. Cino Ouro.
Opinião: MAU.
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«. uu >ii:i,is e \iii;ino C';ivman numa cena do "Eram Vi'.'., ;,;,,
Faltava Uma", comédia Italiana que estréia, ho]c, no Cine Gowsííio,
A malograda Sharon Tale e Vlltorlo de Sica também então no elenco.
Colorido.
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Sábado
cm sessão
especial

Samantha Eggar e Terence Stamp numa cena de
"O Colecionador": ambos foram premiados em
Cannes versõo-66.

com John Ford e Frank Cn-
pra, éle foi um rios melhores
diretores de Hollywood no
periodo 1935-45. eonquistan-
do vários prêmios. Depois de"Chaga de F-igo". Wyler ini-
ciou sua decadência que cul-
minou em "Ben Hur". Mas"O Colecionador", é a sua
reabilitação.

O ator Terence Stamp. após
dois filmes inexpressivos, te-
ve sua revelação internado-
nal na excepcional criação cio
perturbado Ferdinand Cie?!;.
o colecionador, que lhe valeu
o prêmio de interpretação cm
Cannes (19C6). Além deste,
.Stamp já protagonizou filmes
importantes como "Tcorema",

de Pasolini, "Tobby Dammit".
cie Federico Fellini, e "Poor
Criw", de Ken Loach. Ele é
inglês e está com 31 anos
cie idade.

Também inglesa. 31 anos,
Samantha Eggar, provém do
teatro onde representou di-
versas peças de Shakespeare.
Lançada como protagonista
er.i "O Colecionador", ela
encarnou com grande sensi-
biliriacle a estudante Miran-
da. Da mesma maneira que
Terence Stamp, êste trabalhei
lhe proporcionou o prêmio de
melhor atriz de Cannes. Sa-
mantha Eggrr. é ho;e. consi-
déradà como uma dns me-
lhores atrizes do cinema.

'¦*¦Mmm Bk^**
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Annte Girardot
no Augustus

está

Sito estes os cinema» lançada-
ros que oferecem mais um ho-
rárin na noite de hoje:

Art-Pnlaclo
Sala S. .João — 24 h.
Sala S. Paulo — 24 h.

Augustus — 24 h.
Barão — 24 h.
Belas Artes

Sala Portinari — 24 h.
Sala Vllla Loboi — 24 h.

Bristol - 24 h.
Brunl — 24 h.
Comi — 24 h.
Gazeta - 24 li.
Gazetáo — 24 fi.
Gazetlnha — 24 h.
lglíàtemi — 24 h.
Ipiranga — 24 h.
Liberty — 24 h,
M.isestic — 24.13 h.
Marabá — 24 h.
Marachá — 24 h
Metrópole — 24 h.
Normandlc — 24 h.
Olldo — 24,20 h.
Ouro - 24 h.
PaisandU — 24 ri.
Park - 24 li.
Paulistano — 24 h.
Premier — 24 h.
Regina — 24 li.
República — 24 h.
Rio Branco — 24,15 h.
Scala — 24 h.
Windsor — 24 h.

WATERLOO
Falando em personagem lendário, Iam-

bém insistindo assim, temos outro filir.e sò-
bre Napoleão. Aqui, a direção do soviético
Sergei Bondarchuk, mostra o que teria sidu
esta última batalha, trágica, fulminante.
Elenco milionário, com Orson Welles, enca-
beçado por Rod Steiger. Nos cines Rio
Branco e Magestic. Opinião: REGULAR.

A PROCURA DA VERDADE

A história de um candidato a profes-
sor que ainda alimenta os desejos contes-
tadores de seus colegas. O filme é um au-
tõntico coquetel de contestação moral e
política, de músies-pop e rie lentes "zóom".
Com Ellicl Gould e Candice Bergen. No
Paulislano. Opinião: REGULAR.

A FILHA DE RYAN

Cihcramn, mãgnlflcamenté fotografado
'o filme vale por isso), pomposamente colo-
rido, um pouco cie demagogia, doses de sexo
e violência, e personagens mais ridículas do
que patéticas. Tudo Isso em três heras e
quinze minutos de projeção No Comodoro,
exclusivamente. Opinião: REGULAR.

ALEXANDRE NEVSKI

O mestre Elsenstein foi Incumbido de
preparar, através do cinema, o povo russo
para a guerra eventual contra a Alemanha
de Hitler. Hoje, o filme não se presta mais
ao mercado mas continua sendo uma obra
importantíssima para os estudiosos. No Be-
Ias Artes. Opinião: BOM.

I'
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CINELANDIA
¦ Roí Santa Eflgênla, 72 — Fone: 32-6832 —'lorbs. o grego" — "O homem que odiava ai

rjtea" - "Marcado para morrer'-' — 18 a.
ia í da manhã ns ü da madrugada.

ÍÍUNCE - Cine no Ar - "Boeing 707" —
Si Paulo-RIõ-Paris: — "Borsallno" — Paris-
Mo Paulo - "U modiflcation".

Rua S Joaquim, 12!) - Fone: 278-CS44
i C, e o plíamiinle cor de rosa" — às 14, 15,40,
Vi, 19, 20.10 e 22.20 lioras.
UjCA - Hua Joaquim Gustavo, 40 — Fone:
Hi! - "O Universo proibido" — desde 12 h.

II PALÁCIO - Av. SSo Joíio, 419 - Fone. ...
PJ - SAI.A SAO JOAO - "A montanha sau-
pala" - IS nnos - 10.2.1, 12,20, 14,15, 16,10.
I H i 22 horas
I.UA 5A0 PAULO - "Quando os dinossnuroí
talavam a Terra" - 18 anos — 12, 14, 18, 18,
a 123 hora -,
UDES - Av Ipiranga, 808 - "Desafiando o- 18 anos - das 10 às 24 horas.
KM - Av Rio Branco, 49 - Fone: 220-4422-"Vivo ou prefcrlvelmente morto" — "Desafio

i llaiiador" - 14 anos — desde 9 horas.
tttSIUS - Av Rio Branco, 300 - Fone: 221-0225- "Ha não bebe, não fuma, nao paquera, mas"•ia - Js 12, 13,40, 17,10, 20,40 e 22,20 h.¦Jm - Rua Aurora. 5Z2 — Fone: 36-0335 —

Hii doce quanto perversa" - "Os marginais •
i«i snos ~ 'JcF(le I0 norns-
P - R Barão do Itapetininga, 255 - Fone:
MW - "O podre que queria casar-se" — 18 a.»,«- H 16, IS. 20 e 22 horas.»- Praça Roosevelt, 172 - "Perdidos na nol-» - IS anoa, - 14, 16, 18, 20 e 22 horas.

fô10 ~ Rua Antônio de Godói, 83 - Kone:«•Mil - "A nrt6 de amar bem" — "WI11U
a,..*:.18 unos - desdo 9.30 hora.».ppijME - Avenida nio Branco, 425 - "Uma
k-«paia sábado" - 18 anos - desde 14 horni.

«Sim Ru* Dnm José do Barres, 957 - Fone:
5 f 

~ "Faus,fin" - 18 a — as 10, 12, 14, 16,•' !» t 22 horas
*W - Ru;, Conselheiro Néblas, 199 - "Ron-

On t> 
~ St'N" nu" — 21 a. - desde 9 h.

;» - Rua Formosa. «01 - Fone: 35-0530 -p.,o ou preferlvelmenlo morto" - "Mácons d»
liííu 

" !0 anns - <lfisde ' h°rii»-'Sta ,"7, ¦''**¦' JMn Mesquita, 73 — "A pistawvto - "Crime 
quase perfeito" - 14 a.

IllV 
' ° horas*

•OMi^n' iI)i"uis*p. 220 — Fone: 36-5329
.15 horas

1» a- - às 13.30, 15,30, 17,45, 20
*7n, ~ 

,Av Mo Joáo* uu ~ F°ne: Z20-1G36
Si) hora Ry°"" " 18 a' ~ ** 14,30, 18 *

3 
- Rua Sete de Abril, 381 - "O Donzelo"

htóAnA31 12'014' "*• 18' 20 • 22 n0"»'
i;j 3j1,,** 

Prsca Júlio Mesquita, n o 33 -
ii.,],, , 

' 
;~ 

"Onde termina o Inferno" —
Pttln -T™.- _ ls anos - (leflde 9 horaa.
Í-A' - IP'1 :>nRu. 786 - Fone: 34-7020 -
2 lil it ií ""' omante "solve" - 18 anos -
J».I6, 18 .ao e 22 horas.
T-,''uÇa '-'"ll)s Gomes. 82 - Fone: 37-6487
C' dp vampi.o" - "O dedo de ferro"
UVOnU™ a'>urcs" - 18 a. - desde 12 h.'ir/jii,', ~ Ru° Aurora, 501-B - "Inferno

•"" t a tentação" _ "Lance Maior" -Plcsclt 10 horas.

MARCO POLO — Av. Ipiranga, 857 — "Copacabana
me engana" — "Ouro é o que ouro vale" — 18
anos — desde 10 horas.

MAItilOCOS - Rua Conselheiro Crispiniano, 3.12 —
'¦Comando suicida" — 14 anos — 14, 16, 18, 20 t

22 horas.
MAKAÜA - Av. Ipiranga, 575 - Fone: 2.19-3817 -

"Sonlnha toda pura" — 18 anos — 10, 12, 14, 16,
18, 20 c 22 horas.

METHOPOLE - Av. São Luiz, - Fone: 239-2848 -
"Um uísque antes... um cigarro depois" — 18
ai.os - 14,15, 16.10, 18, 20 e 22 horas.

METRO - Av. Sâo João, 781 - Fone: 34-7188 -
"Quando é preciso ser homem" — 18 a. — as
11.20, 13,30. 15,40, 17,50, 20 e 22,10 h.

MOULIN ROUGE - Rua Conselheiro Néblas, 211 —
Fone: 34-3307 - "Palácio dos vidos" — "Matri-
mônio a Sueca" - 21 ». — à partir das 9 horas.

MINIPIGALE — Largo do Arouche, 426 - s| loja"Uma mulher para sábado" — 18 a. — desde
13,30 horas.

NôVO COMETA - Rua Aurora, esq. Cons. Néblas
"No rancho fundo" — "Hotel de luxo" — "A

procura do destino" — 18 anos — desde 9 horas.
NIPPON - Rua Santa Luzia, 80 - Fone: 239-2682

"O diabo mora no sangue" — "Rapaz na
gibora" — "Uma vida de mulher" — 18 a. —
desde 13 horas.

NITERÓI - Av. Liberdade, 631 - Fone: 278-7966 -
"A pedra que chora" — "Jovem heroina" —
"Águia em patrulha" — 18 anos — desde 12 hora».

NORMANDIE — Av. Rio Branco, 1S3 - "Brasil bom
de bola" — desde 14 horas.

OÁSIS - Praça Júlio Mesquita, 123 - Fone: 33-4465
"O espião do nariz frio" — "Audácia, a fúria

dos desejos" — 18 anos — das 10 ás 2 da ma-
drugada.

OLIDO - Av. São João, 473 - Fone: 31-5202 —
"Cnsanova 70" - 18 a. - ás 13,30, 15,40, 17,50,
20 e 22 horas.

OURO — Largo do Paissandu, 138 — Fone*. 37-0695
"Os Irmãos Karamazov" — 18 a. — ás 13,

15,20, 17,40, 20 e 22,20 horas.
PAISSANDU — Largo do Paissandu, 60 — Fone:

239-1570 - "Visitantes da Noite" - 18 I. - 1J
14, 16, 18, 20 e 22 horas.

PIGALLE - Largo do Arouche, 348 — "O Donzelo"
18 a...:- ás 14, 1G, 18, 20 e 22 horas.

PREMIER - Av Rio Branco, 62 - Fone: 239-5380"Fantastlcon, os deuses do sexo" — 18 a. — às
14. 16, 18, 20 e 22 horas.

PEDRO II - R dos Timblras, 144 - Fone: 221-0014
"Se meu dólar falasse" — "Dos Inimigos mi

livro eu" — 14 anos — desde 9 horas.
RANCHO - R. Gen. Couto de Magalhães. 140 —'Três fimes de sexo e nudismo * — 21 a, —..Só

para homens — desde 9 horas.
REPÚBLICA - Praça da República, 365 — Fone:

36-8509 — "Um homem difícil de matar" — 14 a.
às 14, 16, 18, 20 e 22 horas.

REGINA - Av. Sâo Jnão, 1140 — Tone: 220-2737"Passageiro da chuva" — 18 a. — às 13,10,
15.20, 20 e 22,20 horas.

RIO BRANCO — Av. R Branco, 500 — Fone: 221-4867
"Waterloo" - 14 anos — 14, 16,45, 19,15, 21,45

horas.
SACI - Av Sâo João. 285 - Fone 34-6330 -"O último cangaceiro" — "7 dólares ensanguen-

tados" — 14 nno.» — desde 8 horas.
SCALA - Rua Aurora. 720 — "A monja de Mon-

za" - 18 anos - 14, 16, 18, 20 e 22 horas.
TEXAS - Rua Roberto Simonsen, 83 — "As aven-

turas de Mcry Red" — "A moreninha" — livredas 9 às 2 da madrugada.
WINDSOR - Av Ipiranga, 974 - Fone: 37-7707 -"O Donzelo" - 18 a. - à#14, 16, 18, 20 e 22 h.

URROS
- Rua Ganhai-

.'- Fone: 51-4090
„'•'' Tora, Tora

pi.™ às 20 horas.
f.k 

- Rua Coto-
, ~ Dio come tl¦^e - * *9'3°,
, ,. Av Celso
£»•'» - Fone:
j2~ 

"Soninha tó-
L„ ~ Tempo dc ,
&"n 

- "s!

J - Pra,.,-, Pa. I*i°'„« - Fone:
s,„ «minha tó-"Tempo de•'8 a.- às

fc-te*'™
,-. 'OSO da me-¦b,.s10 •• - des-

£»»A.V Cupccé,
r,ftventurclro de

P4Üii'-'Vlv0 ou
1 f,'!<* morto"
¦p-V K-i h

• (,„ Paulista
-C; •«¦-¦¦-¦'- -
w""! tim nman-

¦ ~ 18 a. _' 1» - 20 -

br

BEI.AS-ARTES - Avenida
Paulista, esquina Conso-
laefto - Fone: 282-0986.
SALA PORTINARI"Príncipe sem palácio '

18 a. - 14 - 16 - 1»
20 - 22 hnras.

SALA VILA-LOBOS —"Alexandre Nevsky —
14 a - kl 14.30, 17, 19.30
e 22 horas.

BKISTOL - Av. Paulista.
2 0(i4 - Fone: 288-1850

"A inorle não marca
a hora" - 18 a ¦ às
14. 16 18, 20 e 22 h

BIARRITZ - Av. Brlg.
Luiz Antônio. 423 ¦-"Uma mulher para sába-
tio" - 18 a. — desde
I3„10 horas

BKASILANDIA - R Pa-
rapuâ, 1759 — "Ninho
dc cobras" — "80 passos
para a felicidade" — 18
anos - às 19 horas

BRUNI RRAS - Av Cel-
so Garcia, 609 — "Faus-
tão" ~ 18 a. — desde
13.30 horas.

BRUNI SANTO AMAROAv Adolfo Pinheiro,
384 _ "Fotistãn" - 18 n

desde 13.30 hs
BRUNI VILA NOVA -

Av Santo Amaro. 7G4 —
"Fanstfo" - 18 i. —

desde 13.30 h.
CABOCLO - H. Joaquim

Marra, 1.592 - Fone;
293-1943 - "O rei Pehl"

às 18 horas.

CANDELÁRIA - Avenida
Guilherme Cotching —
"Dio come tl amo" —
"Os 4 icglonários de Ce-
zar" — 10 a. — 13.50 —
18,30 horas.

CAPRI - R. Domingos de
Morais — "O Donzelo"

18 i. - desde 13,30
horas

CARKAO - Av. Conse-
lheiro CarrSo, 1.741 —
"Betáo Ronca Ferro" —
"Banho turco" — livre

às 19 horas.
CENTER LAPA - Rus

Guaicurus, 1.465 — Fo-
ne: 260-4285 - "O don-
zelo" - 18 a. - desde
14 horas.

CENTER - Rua IguatetM.
1.191 - Fone: 282-5642

"O homem que naa-
ceu de novo" — 18 a.

desde 14 horat.
CINEMAK - Av. Adolfo

Pinheiro, 104 — Fone: ..
269-1918 - "Sonlnha tô-
da pura" — "Tempo de
massacre" — 18 a. —
desde 14 horas.

CLÍMAX - Rua Espirito
Santo, 330 - fone* ..
278-0674 - "Visitantes

da noite" — 18 a. —
desde 18 horas

CLIPPER - Av. Santa
Marina. 2618 - "Uma
mulher para sábado" —
"Até o último sangue" —
18 a. - às 19,30 h.

CONTINENTAL - Ave. |.
da Imlrlm, 1 293 —"Ninho de cobras" —"Gangster na lua" —
18 a. - às 19,30 h.

COSMOS 70 - Rua Au-
rora, 962 — "O Incrível
exercito d* Brancaleo-
ne" — 18 a. — desde 14
horas.

CRUZEIRO - R. Domln-
gos de Morais. 486 —
"Soninha toda pura" —

"Tempo de massacre"
18 a. — desde 14 h.

DEL REY - Av. S Ama-
ro, 526 - Fone: 80-5229

"Os Irmãos Karama-
zov" — 18 a. — às 15,
17,20. 19.40 e 22 horas.

DOM JOSÉ - Rua Anto-
nleta, 32 — "A morte
anda a cavalo" — "Ins-
petor Clouseau" —
19,30 horas.

ESMERALDA - Avenida
Gen. Olímpio da Silveira

Fone: 51-7414 -
"Bonga o vagabundo" —
livre — desde 14 horas.

ESTORIL - Av. doj Au-
lonomlstas, 8.541 — "Os
4 leglonários de César"
_ "Dio como ti amo"

10 a. — às 19.30 h.
ESTRfiLA - Av. Bosque

da Sade, 184 — Fone: ..
275-7225 - "Dio come tl
amo" — "Os 4 legioná-
rios de César" — 10 a.

ti 18,30 horas.

FESTIVAL Rua Deputado
Lacerda Franco, 60 —
Fone: 80-87S6 — "Bon-
ga, o vagabundo" — !i-
vre — desde 14 horas.

FI.AMETTA - Rua Fradl-
que Coutinho, 391 —
"Faustão" — 18 a. —
desde 14 horas.

FONTANA - Av. Celso
Garcia. 243 — "Matan-
za, verfio quente na Si*
cilla" — "Sartana, a
sombra da morte"
18 a. — desde 14 horas

C.RDEI.-PALACE - Av.
Guaplra, 140 — Fone:

298-2198 - "Errado pra
cachorro" - "Dilema
de um bandido" — llvr»
- às 19.30 hora»

GAZETA - Av. lr*aulls-
ta, 900 — Fone: 287-4403

"O padre que queria
casar-se" — 18 a. —

t desde 14 horas.
GAZETAO - Av. Paulls-

ta, 900 - Fone: 287-4403
"Eram 13 mas faltava

uma" — 18 a. — às 14,
16, 18, 20 e 22 horas.

GAZETINHA - Av. Pau-
lista, 900 — Fona:
287-4405 - "Mosaico de
Sonhos" — 18 a. — àl
14. 16, 18. 20 e 22 horas.

GOIÁS — Rua Butantã,
100 - Fone: 286-0583 —"Soninha toda pura" —"Tempo de massacre" —

18 a. — desde 14 h.
GRAUNA - Av. Santo

Amaro. 1.753 — Fone:
207-1279 — "Krakatoa"

10 a. — às 19,30 h.

GUANABARA - Avenida
Guilherme Cotchlng, 1935"Cinturão da Castlda-
de',' — "A morte de um
pistoleiro" - 14 a -
desde 18.30 horas

GUARUJÁ - Av Santo
Amriro. 1753 -- Fone:
267-1279 — "A monja d»
Monza" — 18 a. — às
20 e 22 horas.

HAITI - R. Conlndé. 630
Fone: 227 - 1675 -"Bonga, o vagabundo'

"Dois homens violem
tos" - livre - 18.30 b.

HAWAY - Rua Turiassu.
734 — Fone: 62-0404 -
"Ela não bebe, não fu-
ma, não paquera, mas"

18 a. — desde 13,50
horas.

HOLLYWOOD - Rua Vol
da Pátria, 2.192 - Fone*
298-3580 — "Soninha tá-
da pura" — "Tempo de
massacre" — 18 a. —
desde 14 hoias.

IGUATEMI - Rua Igua-
temi, 1.191 — Fone: ...
285-5162 — "Casanova

70" — 18 a. - às 13,30,
15,40, 17,50, 20 • 22,10 h.

IMPERADOR - Rua Bri-
gadelro Jordão, 598 —
Fone: 237-3218 — "20
passos para a morte" —"Anloi do Inferno" —
18 a.'- às 19.30 h.

IPANEMA - Av. Juruct.
678 — Fone: 61-8224 -"Ela não bebe. nio fu-
ma, não paquera, mas"18 a. — às 19,30 a
21,30 horas.

ITAMARATI - Rua Ba-
rão de Tatu!, 304 —
Fone: 52-0216 — "Vlsl-
tante.» da noite" - 18
a. — 20 - 22 h.

ITAPURA - Av. Prefeito
Passos. 53 — Fone: ...
36-4760 — "Bonga s
vagabundo" — livre —
desde 18 horai.

JACIMAR - Rua N.8. da
Lapa, 280 - Fone: ..
220-1127 - "Ela não be-
be, não fuma, não pa-
quera. mas" — 18 a. —
desde 13.30 horas.

JADE - Av. Cabuçu, 43Fone: 49-0593 - "Pára
Pedro" — "Sua chance
é a morte" — 10 a. —
ài 19,30 horai.

JAMOR — Rua Domingos
de Morais, 2833 - Fone:
282-8323 — "Pra quem
fica tchau" — 18 a. —
19,45 - 21,30 horas.

JAPI - Rua Eniilla Ma-
rengo, 512 — "O fanlas-
má do Barba Negra" —
"A quadrilha da Kara-
16" — 10 a. — às 19,30
horas.

JARDIM - Rua Fradique"O donzelo" — 18 a.
às 14, 16, 18, 20 i! 22

horas.

JÚPITER - Rua Dr. João
Ribeiro, 440 — Fone: ..
295-2777 - "Bonga, o
vagabundo" — "O me-
nlnão" — livre — desde
14 horas.

LAPENNA - (São Miguel
Paulista) — R. Campos
Sales, 2 e 4 — "Os 6
Invencíveis" - "Sklndoo
se faz a dois" — 18 a. —
às 19,30 horas.

LIBERTY - Av. Paulista.
2064 - "Matrimônio à
Italiana" - 14 a. - ái
14, 16, 18, 2o e 22 horas.

LUMIERE - R Joaquim
Florlano, 339 - Fone:
282-8323 — "Sonlnha tô-
da pura" — 18 a.
desde 18 horas.

MAJESTIC - Alia Augui-
ta, 1.475 — Fone: ...
287-6390 - "Waterloo"
14 a. — àl 13,30, 15,40,
17,50. 20 e 2» horas.

MARACANÃ - R. Salva-
dor Simões, 436 — Fone:
237-2928 — "O rei Pele""Aqueles fantásticos
loucos voadores" — llvr»
às 18,30 horas.

MARACHA - R. Augusta
778 - Fone: 256-4657 -"As cínicas" — 18 a. —
às 14, 16, 18, 20 e 22 h.

MÔNACO (Belém i - Ru»
Marquês Abrantes, 635

Fone: 92-1724 -"Brasil bom de bola" —
l^vre — "Dois mafioso»
contra Goldfflnger" —
às 19,30 horas.

MOON AUTOCINE - Av.
Interlagos. 1.570 — Fo-
ne: 275-2037 — "Um
convidado bem trapa-
lháo" — 10 a. - ài 20 •
22 horas.

MORUMBI - Av. Moram-
bl, 8.740 — "20 passo»
para a morte" — 18 a.ài 18, 2o a 22 horas.

NACIONAL - Rua Clé-
tia,, 1517 - "A monja de
Monza" — "Chegou o
tempo de matar" — 18 a.às 18,30 h.

ORLi _ ft Augusta 207»Fone 282-0213 -"O homem que nasceu
de novo" — 18 a. - des-
d» 14 horas.

OURO VERDE - Rua da
Mouca, 2.319 - Fone:
292-4883 - "Uma mulher
para sábado" — 18 anos.

PALADIUM - Av. Fran-
cisco Morato. 3390 -"Bonga, o vagabundo""A espada e a cruz"livre - ás 19,45 h.

PALMELA - Rua Pam-
plona, 1418 - Fone: ...
287-1061 - "Passageiro»
da chuva" — 18 a. —
»s 13,20, 15,20, 17,40, 20,
e 22.20 horas.

PARK - Rua Auguita,
2823 - Fone: 80-8079 —"O padre que queriacasar-se" — 18 a. —
desde 14 horas.

PATRIARCA - Rua Ora-tório, 800 — Fone: ..
92-4043 - "Ascensão e
queda de um paquera""Gringo, dispare sem
piedade" - 16 a - ás
18,30 horas.

PAULISTA - Rua Aut*ua-
ta. 2767 - 282-8*26 —"Visitantes da nolüe" -
18 a. - 14, 16, 18, 20 •
22 h.

PAULISTANO - Av. Bri-
gadeiro Luiz Antônio,
2.344 - Fone: 228-3709

"A procura da ver-
dade" - 18 a. - às 13,
13,20, 17.40, 20 e 22,20 h.

PENHA PRÍNCIPE - Av
Penha de "rança 345 -
295-4470 — "Rlngo era
seu nome" — "Judlth e
os gladiadores" — desd»
14 horas.

PENHARAMA - Praça 8
pie S^ta-mhrn, '15 - ffi-
lie: 293-3489 — "Ulys-
ses" — "3 homens e 1
destinos" — desde 14 h.

PlllÀTININGA Avenl-
da rtp.neel Pestana '554

"Quando os dlnossau-
ros dominavam a Ter-
ra" — "Basta, eu »ou a
líi" _ 18 a. — desde
13,30 h.

PLAZA - Larnii 13 de
M:ilo, 490 - "O donze-
lo" — "2 pátrias para
um bandido" - 18 a. —
der.de 14 h.

PUATA - Av. Jullo Buo-
no. 1842 - "Pistoleiro
marcado por Deus" —
"Herói sem vocação" —
10 a. — ài 19,30 horas.

RIALTO - Rua Joáo Teo-
doro. 1.075 — Fone: ...
227-0886 — "Ascensão e
queda de um paquera"

"Gringo, dispare sem
piedade" — 16 a. — àl
18,30 horas.

RIO - Avenida Paulista,
2070 — "O Donzelo" —
18 a. - 14, 16. 18, 20 e
22 horas

RIVIEIRA - Av. Lins de
Vasconcelos. 1108 - Fo-
ne: 278-9586 - Fechado
para reforma.

ROMA - Rua Mendes Jr.,
711 - Fone: 92-4490 -
"Coisas do vida" — 14
a. - 19.30 e 21.30 h.

ROXI - Av. Celso Garcia,
49 - Fone: 93-1289 -
"Sonlnha toda pura" —

"Tempo de massacre"
18 a. - desde 14 h.

SABARA - R. Domingo»
dp Morais 199H - Fnnc
70-1775 - "Visitantes
da noive" - 18 a. —
19,30 t 21.30 ll.

SAO JOAO — Rua Dom
tilde. 711 - "O holáo"

livre - às 19,30 h.

SAO JORGE - Av Celso
Onroia, 5 332 - Fnne:
295-0747 - "Colt assas-
sino' — "Billy. o san-
guinárlo" — desde 14 h.

SAO MIGUEL - Ru» Ar-
lindo rolnw, 27 - "o-
ne: 287-0320 — "BraMl
bom de bola" — "A In-
domável" — 10 a. -
19,30 h.

SAO SEBASTIÃO - Ru»
Maria Carlota, 870 —"O donzelo" "A bela
da tarde" — 18 a. — àl
18 horas.

S VICENTE - Av. Cel.
Francisco Inárto. 895 -
fone: 273-4225 - "Sar-
lana não perdoa" -"Cruel sentença de um
assassinato" — 14 a —
is 19 30 horai

S. TROPFJ! - R Augui-
ta, 943 - "Os senhorei
da terra" — 16 a —
desde 14 h.

SANTA 'SABEL - . n»
Parauna, 8o — "BetSo
ronca ferro" — "Nego-
elo da China" — livre

19 horas.

SAN REMO - R. Domln-
go» de Morais, 770 —
Fone: 71-0964 — "El»
não bebe, não fuma. nâo
paquera, mu" — 18 a.
desd» 13,50 h.

SATURNO - Av. Itingus-
su, 789 — "Peça per-
dão a Deus. não a mim"

"Mata-me com teus
beijos" — 18 a. — às
19.30 horas.

SOBERANO - Rua Ver-
ínio;rn, 6.4R7 - Fone:
63-0378 — "Betão ronca
ferro" — "Deguejo" —
livre — 18 h.

SNÒB'S AUTOCINE -
Av. Santo Amaro, 5.462"Um uísque antes, um
cigarro depois" — "A
lenda de Lylah Clare"

às 20 e 22 horns.
SOL - Av. General Ata-

liba Leonel — Fone:
298-4033 - "A monja de
Monza" — "Clint, o so-
litário" - 18 a. - às
19.30 horas.

TANGARA - R Coronel
Oliveira Lima. 54 —
Fone: 44-2467 - "Vejo
tudo nu" - 20.13 horas.

TATUAPS - Av Celso
Garc'a - Fnne **9">-t574

"Por um punhado d»
prata" - "Agente psl-cológlco" — 10 a. —
18,30 horas.

TAMOIO - Rua Coronel
Seabra. 251 — Fone: ...
44-4149 - "Os Cruéis"

20 horas.
TROPICAL - Rua Roma,

731 - Fone: 260-2004 —
"Faustão" _ 18 a. —

às 19,20 e 21,30 h.
UNIVERSO - Av Celso

Garcia, 378 — Fone: ..."Visitantes da noite" —"Missão secreta em Chi-
pre" — 18 a. - desde
13.30 h.

VALPARAISO - Av. Tu-
cura vi. 208 — Fone: ...
298-6849 - "Sedentas de
amor" — 18 a. — às
19,40 » 21,30 horas.

VERA - Rua Água Fria.
48-7718 — "A v'ngança
dos 12" — "Obsea-são
macabra" — às 19.30 h.

VILA RICA - Av S nto
Amaro, 617 — "Um uls-
que antes, um cigarro
depois" — 18 a. - dei-
d» 14,50 horas.

VITÓRIA - Av Mvnrn
Ramos 2250 — "No ran-
cho fundo" — "Opera-
ção S. Genaro" — llvr»

18 » 21 h.

YARA - Av dos Auto-
nomistas, 465 — Fone
48-7718 - "A vingança
dos 12" — "A sessão
macabra" — às 19,30 h.

IMERIOR
Guarulhos

HAO FRANCISCO - Rua
Tereza Cristina, 31 -
Fone: 49-0822 - "Meroó-
ria de um glgolô" — 18
anos.

Santos
BRASÍLIA - Av. Pedro

Lcísa, 487 — "O donze-
lo" — 18 a. - às 20,30
horas.

CARLOS GOMES - Rua
Lucas Fortunato, 89 —
"Mulheres apaixonadas"

18 a. — às 19,45 • 22
horas.

CAIÇARA - Av. Conse-
lhelro Néblas, 849 —
"Amor, ajuda-me" —
18 a. - às 14.30, 20 e 12
horas.

COLISEU - Rua Amador"A Ilha dos paqueras"livre - ài 15. 20 e 22
horas.
a. - 15. 20 » 22 h.

GONZAGA - Av. Ana
Costa. 544 — "O bastar-
do" — 1 8a. — às 14.30,
20 e 22 horas.

GLÓRIA - Av. Vicente
de Carvalho, 19 - Fone:
4-5181 — "2 perdidos
numa noite suja" — 18
anoi — ài 20 » 22 horas.

GUARANI - Praça dos
Andrnqas, ioo — "Pra-
déncia c a pilula" —
"Aconteceu no Maraca-
nã" — 21 n. — desde
12 horas.

INDAIÁ - Av. Ana Cos-
t;i. 429 - "A moreninha"
livre 

'— 
às 14,30, 20 e 22

horns.

INDEPENDRNCIA - Av.
Ana Costa. 525 — Fone:
4-1962 — Fechado para
reforma.

IPORANÜA - Av. Ana
Costa, 469 — "O espe-
cialista" — 18 a - às
14.30. 20 e 22 horas.

ITAJUBÁ - Av Presi-
dente Wilson, 1953 — "O
donzelo" — 18 a. — 20
e 22 h

OURO VERDE - R. Car-
valho de Mendonça, 395"Sangue em Santa
Maria" -Ma.- ns 20
e 22 horns.

ROXY - Hv Ana Cosia,
443 — "Cada um vive
como quer" — 18 a. —
14,31). 20 e 22 h.

SAO JOSÉ - Rua Cam-
pos Melo, 179 — Doii
filmes japoneses — às
20 horas.

PRAIA PALACE - Av.
Ana Costa, 410 - Fone:
4-9797 - "Brasil bom
de bola" - às 14,30, 20
e 22 horns.

Sâo Vieenfe
JANGADA - Rua Martim

Afonso, 451 - "Sangue
quente em tarde fria"18 a. — às 20 e 22 h.

PETRÓPOLIS - Av An-
tpinio Emcrlch, 665 —"Sulelman, o último
barbndo" - 14 a. — às
19,45 e 21.45 horas.

SAO JORGE - Rua Frei
Gaspar, 2228 - "A ba-
lada dos Infiéis" — 18
anos — às 20,30 h.

Mauá
SYMAFLOR - Av. Barão

de Maná, 100 - "Se
meu doiar falasse" —
"Sartana nfio perdoa" —
10 a. - às 20 h.

Campinas
ALVORADA - R Regen-

te Feijó, 377 - Fone:
9-0112 — "Gregório 38"

18 a. - às 20 horas.
BRASÍLIA - Rua Harrelo

Leme, 381 — "A metrô-
pole das feras" — 18 a.
às 15, 20 e 22 horas.

CARLOS GOMES - Rua
Campos Sales, 605 —
Fone: 9-2112 - "A mar-
ca da ferradura" — 14 a.às 14.30, 20 e 22 h.

JEQUITIBA - R Anchl».
ta, 1 - Fone: 9-4859 -"O especialista" — 18 a.ás 14,30, 19.30 e 21,30
ho;a$.

OURO VERDE - Av. Con-
ceição. 209 - Fone: ...
9-1129 - "Faustão" —
18 a. - 14,30 - 20 -
22 horas. \

REGENTE - Rua Rogmte
Feijó. 1.303 - "Assim
nascem os heróis" — 18
anos — desde 14 horai.

SAO JOSÉ - Rua Paula
Fone: 9-6873 — "O rei
Pele" - livre - às 20
hnras.

WINDSOR - R Ceneral
Osório, 931 - Fone: ...
9-7336 - "Ela náo bebe,
não fuma, não paquera,mas" - 18 a. - desde
14 horas,

Itu
MARROCOS - Rua Paula

Sousa, 103 — "Tora, To-
ra, Tora" — 14 a. — 20
horas.

INDEPENDRNCIA - Rua
Padre Antônio Pacheco
Silva, 431 — "A marca
da ferradura" — às 20
horas.

SABARA - Praça Padre
Miguel. 94 — "EI Cisco"

ás 20 horas.

VERDI SALTO - R. José
Oálvão, 104 — "Pinochio
no espaço" — livre —
ás 20 horas.

Osasco
GLAMOUR - R. São JoSo

Batista, 50 — "Dias dc
violência" — "Colorado
colt" - 14 a. - às 14
horns.

Santo André
ART - Rua Ester, 369 —

Fone: 44-1330 — "Ninho
de cobras" — 18 anos.

CARLOS GOMES - Fui»
Senador FL.quer, 110 —
Fone: 44-4110 - "Bonga,
o vagabundo" — livre.

ROXI - R. Inglaterra. 7
Fone: 46-3718 — "Os
aventureiros do ouro"

16 anos.

São Bernardo
SAO BERNARDO - Rua

Mnrechal Deodoro, 1.229"Ascensão t queda...""Gringo, díspar» «em
piedade" — 16 a. — à»
14 horas.

Sõo Caetano do Sul
DOM JOSÍ - Rua Anto-

nleta, 33 — "O plan»la
dos macacos" — "Butch
Cassldy" - ás 19.30 h.

LIDO - R. Marechal Coe-
lho, 560  Fone: ...
42-6283 - "Ciranda do
amor Imperfeito" — 18
anns - às 20 horai.

MAX - Av. Conde Fran-
cisco Matarazzo, 109 —
Fone: 42-1963 — "Bala-
da do» Infiéis" — "Ban-
dolelro» em furla" — 18
anos — às 19,30 horas.

PLANALTO - Vila Bar-
celona — Fone: 42-1391

"Ninho de cobrai" —
18 nnos.

SAO CAETANO - Rua
Carlos de Campos, 401

"Sartana não perdoa""Aventuras de Topo
GIggio - livre - às 19,30
horas.

VITÓRIA - Rua Baraldl,
651 - Fone: 42-1968 —
"A monja de Monza" —
18 anos.

São Carlos
AVENIDA - Av. S. Car-

los, 1.260 - Fone: 1-617
"Amor em 4 tempos"
às 20 horas.

JÓIA - Av. Salum, 711
Fone: 2060 — "Gloria

• lágrima de um cômico"
"Madrugada da trai-

ção" — às 19,43 h.

Moji das Cruzei

AVENIDA - Av. Vol. Pi-
nheiro — Fone: 2-432 —
"O despertar de um Jo-
vem Inocente" — 18 a.

às 20 horas.

ODEON — Praça Oswaldo
Cruz, 6 5— "Nolta tem
fim" — 18 a. — ài 20
horas.

PARQUE - Rua Dr. RI-
beiro Vilela, 433 — Fo-
no: 2-371 — "O preço d»
uma missão" — 18 a.

às 20 horas.

URUPEMA - Praça Dona
Flrmina Santana — Fo.
ne: 2-373 — "Ana do»
mil dias" — 14 a. — às
20 horas.—
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RESTA ESPERAR
O PALMEIRAS ESPERA SONHANDO

Rua Turiaçu. Os muros que circundam o estádio
resistem indiferentes ao apelo dos torcedores que
queriam transpô-lo porá ver o último coletivo. En-
costados ao muro indiferente, os torcedores con-
seguiam ouvir as vozes que saíam lá de dentro do

gramado: 
"Vai, Edu!"; "Boa, César." Mais for-

te que os muros, a ordem do presidente do clube:
ninguém podia entrar para ver o treino. Só os que
já estavam no estádio, nas piscinas ou nas qua-
dras praticando um esporte qualquer. Durante a
semana a maior luta no Palmeiras foi a luta con-
tra a emoção. Em nome da frieza e da indife-
rença, até os muros tiveram importante desem-

penho. 
"0 

pessoal está absolutamente tranqüilo.
Pode perguntar aos jogadores o que é que eles pen-
sam da partida final, e eles dirão que é um jogo
normal, como os outros". (Capitão Bonetti). E
todo o elenco do Palmeiras treinou para dizer que
o jogo de amanhã é um jogo normal. E pra que
seia assim, e pra que ele esqueça a decisão, está
no programa assistir à peça teatral, desta noite,
"Tem 

piranhas na lagoa". No entanto não há
homem que se desgarre das próprias emoções, as- ¦

sim como quem dá ordens ao coração. No fun-
do, essa luta contra a emoção serve para lembrar
que há um jogo chegando. Do goleiro ao ponta, o
Palmeiras vive a vitória, disfarçadamente. E' o

que se nota, apesar da luta contra as emoções.

Leão diz que 
"se a defesa do São Paulo jogar du-

ro e pegar do santinho pra cima, o Palmeiras fam-
bém sabe dar". Luís Pereira promete que vai
avançar e procurar o gol 

"no momento que sentir
que vai dar certo", seja nos primeiros minutos ou
nos últimos. Minuca faz força para dizer que é
um jogo igual aos outros, e Mário Travaglini não
quis antecipar o início da concentração, achando
que tal medida serviria apenas para mostrar ao
time que algo está acontecendo fora da rotina...
Dudu admite certo nervosismo nos momentos ini-
ciais, tanto no São Paulo como no Palmeiras, e
Ademir faz do silêncio sua grande análise. Edu
treinou corridas e torce para que Gilberto, do São
Paulo, tente colar nele, assim é mal fácil ganhar
na corrida. Leivinha e Pio falam apenas que será
um grande jogo, e César apostou sete garrafas
de uísque, certo de que o Palmeiras ganha essa.
Só lastima que o torcida não fique perto do gra-
mado, "porque eu iria perto dela comemorar os
nossos gols". Júlio Botelho, o Julinho, já antevê
a partida: — Dois times muito cuidadosos, com
muitos no meio de campo, saindo devagar para o
ataque. Não vai haver muitos gols nessa partida.
Rua Turiaçu. Os muros circundando um elenco
prestes a disputar o título. Os muros protegendo
um time que faz força e segue um programa para
ser de pedra.
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Mário orientou com fé o último treino
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Eurico, o problema de Paraná
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Apostou muitas garrafas de uísque no seu time. Éle é César.
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César prometeu apresentar uma novidade: talvez a fitinha.

0 time reserva imitou o São Paulo.
De repente, alguém achou que

os reservas do Palmeiras estavam
jogando como o São Paulo joga. 0
lateral-direito avançando, o esquer-
do "esperando" Edu, Hector Silva
bem "grudado" no meio campo, e
três "em cima" de César. Até o
Baldocchi estava lá como Jurandir.

"É, o Mário Travaglini fêz os
reservas jogarem direitinho corno o
São Paulo. Isso é bom, a turma sen-
te bem o estilo adversário."

No fim do treino, lxü para os
reservas... Gol contra de Lufs Pe-
reira. Uma ironia do treino? Nin-
guém pensou nisso, talvez os joga-
dores titulares nem tivessem pensa-
do nisso, mas alguém achou os re-
servas muito parecidos com o São
Paulo.

Na derrota, ninguém pensa. 0
Palmeiras é uma equipe acostuma-
da às grandes decisões. Este ano foi
vice-campeã da Taça de Prata, sa-
grou-se campeã no Brasil como re-
presentante do Pais na Copa "Li-
bertadores da América".

Tudo pronto para esperar o jô-
go. Faz cinco jogos que a defesa não
toma gol, e o ataque fêz muitos: 4
na Ponte Preta, 1 no Botafogo, 7
no São Bento e 2 na Ferroviária.
A última vez que uma bola chegou
às redes do alviverde foi dia 30, lá
em Santos, quanítlo o time da Vila
caiu, batido por 2x1. A ironia do
treino fica por conta de um simples
treino. Onde os titulares evitaram
jogadas perigosas e defenderam a
"saúde".
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No treino, cuidado contra contusão
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Reservas ganharam. Baldoqui testa contra Ademir.

César já está vivendo a conquista
E assim o Palmeiras espera a

hora do jogo: esfriando as próprias
emoções, fazendo de conta que ama-
nhã será um jogo normal. Por trás
disso, na entanto, muito otimismo.
Nenhum jogador pensou na sensa-
ção de uma derrota. A própria tor-
cida vive desde já a hora do título.
Talvez o jogo seja simples "cobran-
ça de ponto^"...

Há preparativos para a vitória:
faixas estão prontas, a festa pro-
gramada no "Palestra Itália", dis-
farçada de festa de junho. Só não
há preparativos para a derrota.
Ontem, os torcedores foram proibi-
dos de entrar no estádio e de ver o
treino. Mas, amanhã, essa medida
de nada terá adiantado: o Palmei-
ras vai sentir o impacto do Morum-

bi cheio. César quer isso ^
muita gente para ver a vitoria(
seu time, para êle líquida»»
tável.

"Respeito o meio cie canf>'
São Paulo. Mas nán vou fa«rI
nhum comentário sobre sua »
e seu ataque. Quero enfrenta''8
fesa deles do jeito que ela vem]
gàndo."

Esta noite, depois do teat|
jogadores estarão vivendo a *•
noite antes do jogo. E nela,»?
nhos de conquistar o camp**
paulista, que foi cb Palmeiras
66 pela última vez. k emoção W
título de campeonato, eo
Ademir e Minuca conhecem, w
tros estarão sonhando com is

São Paulo derrotou o Palmeiras
em 29 partidas

de campeonato. Sofreu no entanto
25 derrotas, tendo havido

24 empates. O Palmeiras nasceu
em 1914, e o São Paulo

em 1930. O Palmeiras chamou-se
Palestra Itália até o

ano de 1941, • daí pra frente
adotou seu atual nome.

O São Paulo sempre teve o mesmo
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nome, mas adota as cores
que pertenceram a dois
clubes: Clube Atlético Paulistano
e Associação Atlética das
Palmeiras. Da fusão desses
dois clubes surgiu o São Paulo F. C.
Os dois tiveram grandes
ases: Friedcnreich e Leônidas
atuaram no tricolor. Valdemar Fiume,
Lima e Oberdan jogaram no Palmeiras.
São, portanto, dois gigantes em luta.
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