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MEDICINA BRASILEIRA
F en.revisfa concedida a Thereza Cesário Alvim e publicada na página 4, de UH-Rcvisfa, os médicos Abraão Ackerrnan e Paulo Niemeyer destacaram a con-

t buicão da França à Medicina brasileira, lembrando que foi um francês quem fundou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, no século passado.
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"¦' niemeyer
Abraão Ackerrnan.
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ais um Escândalo na Compra Das Concessionárias

GOVERNO VAI FINANCIAR
EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Polícia Pôs Uma
Cruz na Foto de
Cara-de-Cavalo

ANO XIV — Rio de Janeiro, Sábado, 12 de Setembro de 1964 — N.° 4.557
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* NÔFO PRESIDENTE DO CACO

—Minha Eleição é
¥itérice do Povo

RASlLIA, 12 (UH) — Em portaria ontem publi-
cada, o Ministério de Minas e Energia autorizou
a Eletrobrás, a título excepcional, a suhvencio-

nar com recursos financeiros as empresas con-
5* J| | cessionárias de serviços de energia elétrica, entre as
s. - ,1 

" 
J| quais a Light and Power. Justifica o governo federal
== essa concessão, como necessária á redução de tarifas,

sMiW-1-ll.wlj desde que o preço médio resultante dessas tarifas,
edição do estado do rio—.acrescido dos adicionais legais vigentes, ultrapasse a

/x Quatro vezes o valor da tarifa fiscal, fixada pelo Con-
(-. 0> > swho Nacional de Águas e Energia Elétrica. Os recursos

Irsfinados à subvenção serão retirados do Fundo Ma-
tonai de Eletrificação, na quota do empréstimo com-

pulsório, até um limite de 75% dessa receita.

(leia noticiário sôbre a compra da "American Fo-
reign Power" e editorial na pegina 4.)
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Residência Invadida
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4 Joto de Cara-dv-
/*¦ Cavalo (alto), num
quadro-negro bem à
vista, na Delegacia dc
Vigilância, foi marca-
da com uma crus, on-
tem à noite. No simbo-
lismo policial isso quer
dizer que o matador
dc le Cocq foi elimi-
nado. íiins o Detetive
Daniel Letrinha, men-
tor da grande caçado
ao bandido invisível, c
dc opinião que ele está
bem vivo. cm lugar não
sabido. Entre as infor-
inações as mais desen-
contradas, ressaltava-
sc. que o cadáver d:
Car a-dc-Cavalo seria
jogado fora de um car-
ro, pela madrugada,
tio mesmo lugar em
que êle matara Le
Cocq. cm Vila Isabel
Na foto ao lado, com a
empregada Elza, a co-
merciária Maria Jose,
cuia casa cm Olaria
foi invadida por uma
turma que sc di~ia da
Invernada e aue pro-
curava Cara-dc-Cam-
lo. (Leia na página 10)

AFIRMANDO que a vitória conseguida nas eleições do CACO "não foi apenat;
¦^ dos estudantes mas de todo o povo brasileiro", o terceiranista dc Direito. Fer-
nando Barros disse a UH que "a luta do Centro Acadêmico pelas liberdades de-
¦mocráticas vai recomeçar". Já tia madrugada de ontem, estudantes da FND 'fo-
to) festejavam a derrota da chapa apoiada pelo Ministro Suplici. (Pagina o'
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ty*. ",¦*»¦-*¦-> "i -..-- ¦'. ¦•¦;¦*';¦<-¦ •.".'*. **¦¦¦' --• -¦--¦¦!¦. ¦-.'- -> •'¦ W ¦'¦» ' ;--*'•"., - -¦ *~* - -.::¦. "¦ :¦';¦ .« '¦ v .-- ;.; ««,'."¦ ¦¦.*>. ¦• ¦¦.*.*: 

;--^'

**•"„*" 
"<**• a a.. ¦ - , '..'; - , -•"'.• t

*• k * „ •"""VV' í£lw ""•'' w *%vv;cv:v'*.,'vwrv m

ívlül.V^-¦ :-¦,t--*5rw,V' «"'il :Á¦• '^mjSê'^-áfe x xxx. Jfl-. fr* fi ^1sx -¦•¦wm
^" 'XitWm "VsSfife" i Ék 

' ' '' B Wfl»»* K *^ W; 'CV «*| -'ftjB I m

tHSmmm\\WmWm4W>^mW^' -«*
riM prega humildade para seus pupilos tjot

1 amanhã O líder corre risco, o que foi bem acentuado no treino cos cvuz-mauinos. ¦

teenu È "F esta a hora dc aceitar" Do Princi pado de Mônaco checou telegrama ,
recendo CrS 130 milhões por Didi ou Arlindo. ,Leia completo noticiário esportivo na

no ensaio dc ontem, preparatório do Fluminer,
maltinos. cem o

po rn o
sua V

tse x Vasco, dc
nbserrncão do
Botafogo, ofe-
H-Rcrista

f\ guarda-civil Josafd
*-* Corrêa Barbosa (fo-
to', acompanhado de seu
advogado, confessou on-
tem 

'no 
17° Distrito Poli-

ciai o assassinio do moto-
rista José Cândido dos
Santos, morto com um ti-
ro na nuca. quarta-feira,
ao volante de um lotação
Praça XV-Quintino. Dis-
sc o policial que atirou
para o alto. atingindo Jo-
sé involuntariamente. Mas
a testemunha Fernando
dc Oliveira, que viajava
no lotação, afirmou no
àist-rito. cara-a-cara com
o guarde, que o viu che-
gar à porta do carro, de
onde disparou devois de
fazer de alvo c cabeça do
motorista. Outra teste-
munha acareada com o
criminoso foi o leirante
José Pinto de Carvalho.
7«c declarou haver visto
¦> policial guar-dando o re-
volver no coldrc O guar-
da. com uma escoriação
no braço direito, fot a
exame de corpo dc delito
no Instituto Médico Legal.
(Leia na sétima página'

CPI Vai Devassar o Caos
financeiro da Guanabara

(LEIA NA PAGINA 3)

wmmmmmmkmit'(Nelson Hungria: Documento Que Acusa Sei 4% 4%ètt '

¦iManMH-iiiiBHiiiiiiii  iKiiiM, •¦in

Iria Foi Forjado
(LEIA NA PAGINA 2)
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Castelo Tira
Patentes de
Militares

BRASÍLIA lUHl — O
Presioente d. República, por
prcpcsta do Ministro da
Guerra, assino 47 decretos
demitindo daí fileiras do
E ército, ou reformando, :fi-
ciais t praças acusados de
implicações previstas no Art
7 do Ato Institucional.

Reformando: Cel. Art. O*
valdo de Mello Loureiro;
Ten. Cel. Herculano Augusto
Virmoundi Ten. Cel. I. E.
Agrícola Beterraba Cardoso
de Aréa Leão; Ten. Cel. R/1
Wankes de AragSo; Ten. Cel.
Adão Prestes do Monte: Ten. |
Cel. eng Q- E- M, Américo
Bitista i.ioreno: Ten. Cel.
José Carvalho de Figueire-
io; Maj. Eng. Eddie Carlos
Castcr da Nóbrega; Maj. Inf.
Rr.ul Martins Srmnaio; Maj.
Prof. R" Enêas Paiva Fer-
reira; Maj. Vet. Osvaldo
Sc;.res Cliii??: Maj. I. E
Biyarrio Leme Brizola: Cap
Ait. Joaquim Francisco o-
d HUa?s de Freita;: Cip. Jo
%• VVi'li«-m Pereira; Cap. I. E
J; iro Amorim Chaves; Cso.
Inf. Ltiguassu Lima Portu-
fl?': Cap. I. E, Mauro Meta
Vale; Cap. Jorge Cavallero;
C?p. Hamilton Amorim dr
Lima' 1.° Ten. Carlos Au-
gusto Garcia da Fonseca;
Subt;n. João Araújo; Sub-
ten. Mareirio de Souza Car- j
ces; 1.» Sgto. Ariovaldo Fer-
rai; 2." Sgto. Arlindo Cosme
de Brito; 2.° Sgto, Amir Mi
guei de Nader; 2,' Sgto. An-
tônio Argsmiro de Souza;
2.» Sgto. Mário Muen: t 3.°
Sgto. Nadir Moreira Almei- ]
da Abrrão.

Pemltindo: Ten. Cel. R/1
Donato Ferrara Machado;
Ten. Cel. R/1 José Mepce da
Sllva Filho; Ten. Cel. R/1
Kardec Leme; Maj. Cav.
Hanche Trench; Cap. I. E.
Nelson Gomes Ncgueira;
Cap. R/1 Cândido José de
Siqueira; 1,* Ten. Antônio
Dias Teixeira; 2* Ten. Bo-
livar Marinho de Meireles:
Asp. Jf. Sílvio CliUidio Pon-
te« Bueno; Subten, Benedita-
Biai.co; Srbten. Alvacyr
Gonçalves Bellis; 2." Sgto
Leony topes: 2." Sgto. Nel-
son de Souza: 2.° Sgto. Nil-
ton Pedro da Silva: 3." Sgto.
Ubirajara Serra de Souza;
Z.' Sgto. Antônio de Souza:
í." Sgto. í'a!o de SoU7a Rr
c!i3, e 3." Sajto. Firmo Cha-
ves.

A laçada.
Embaixada
no Uruguai

A r.iii-i"!-.-"'1!! br"cf'ilra

da prit^m à tio|t° com
áopibrs "Molotov" nor
.miviPstTt "s contr m-íoí
io rbmnlm^nfo do Um-
fli»l com Cu^t e k attml"ío!i""9 rio QovAnio rio
Pr-':1. Fa'i tnni^ém p'i.
r,"''n nrn .-tf-a/i--| ri,. rt\.
d'o. Nh TT!-a'-"'a'^-'-^-. rrr-
mippMorn rta-iftn qunrr'i-
(.-] eçf,,ri-,a-,tt,s fio erti^o

<-. o ni-ó-lin. a r':—-r'-
dr,i> ri p p1 fi \ s. mD,J'?nt,:í
f1"V'''rl, nrrr.-cr|||.cp r""> -
r' F!f»«n- oi-ífft, >" <-i hr\ nn+í_
f.í«c tAKrP n? r' - >t~<; ,-j.)
nrè.-'<f dn (".n1- !- -i- rio
Brasil.

Cn dá ver
Ç: -rt áii 17 hc :- 'r en-

tim foi çncortr^Ho à mr-
Çftm da Esirsda V,'ash'ng*on
Luís, próximo ao Km 37. um
eorj-o de mu'h'r, p-»imtan-
do 23 anos, branca.

Poiorna
O Governo Federa a ¦&

5n'a'ar o contrato th macio
P?lo ?ov6i'no anterior com
a Poi&r.ia. psra con^trtir-r.o
de c''.'as usinas termelétricas,
r.i. S?nta C- iHriiia e no Rio
Granrie rto Sul Ho'e o Mr,-
recha! Castelo Prancn as=i-
n • i decre >. constituindo en-
miítsSo esncrinl ma iwa-
minar, aa-rn 4.1 ci;-'. pnv'le
contrtto f-'' i"i pn !•' nt • eu
conv ' "o í) ^JínitrJKil Dt.i.tii;.
Ferrei ia.

Embralel
OV Coníreiaío da Tn'e \'nr.

^Kite, realizado nn iiiíc-'a r'e«-
ta' .semana. nc-'a c-aiítal.
íprovou uma recomondaçío
an Governo Federal no sen-
tido ria criac-So itrjient ria
EMBKATEL empresa estatal
rjiie irá contro'ar os troncos
interurbanos e pnra o exte
r:nr. nn Brasil. A Tc'eA'or-
deste é urna cnit.-larte que
congreta as empresas de te-
Ig-comuiiicRnão nn Norte a>
np Nnrriesie brasileiro ri'-
çervíço lotai e inteinirlíano.

Fi Cl
O Pr»sla-'ent« C«s'elo Ba-»n-

Cn confirmou ontem que ai-
sljfrá » posse do Pr»r'den-
te do Chi1» EHi.arrio Frei se-
punrio informa tel<"*rama t1»
$pn'Í9fo. A eol^acSo de ia-
c'e\'r.li. e comuni:tac parti-
t"-i( de candidato Salvador
/lltnrie anunciou que fará
ono^lrâo ao Governo d^mo-
crita-crlstí o do presidente
eleito chileno.

Tempo

NELSON HUNGRIA: - NOVA ACUSAÇÃO
CONTRA SEIXAS DÓRIA FOI INVENTADA
O documento apra-

sentado pelo IV
Exército, em que
se fundamentam

as novat acusações

contra o Sr. S.jíx»* Dó-

ria, foi forjedo exclu-

sivamente para preju-
dicar a defesa do ex-

governador de Sergi-

pe — declarou ontem

a UH o Advogado Nel-

son Hungria, contra-

riado com a decisão

das autoridfdes mllita-

res de manter o Sr.

Seixas Dória na cadeia,

sob a acusarão de que
o mesmo participou de

uma 
"tese comunista",

já em poder do Minis-

tro da Guerra .

— T>?a nova acusação, dis-
se ainda o advoçi-do, é inlei-
ramente inverossímil. Coro é
cue um homem preso em Fer-
riando Oe Noronl-a, sem comu-
nicagâo ram o continente c sob
constarT.e vigilância, poderia
ter participado dn suposta
roarticulaçfio das "torças sub-
vrrsivns"?
Documento
Segundo u Sr, Nelson Hun-

gn?, a "tese comunista" d«
que fala o General Mourão
ülho cm seu telegrama ao
presidente do Superior 'iri-
i unal Mil.lar. scra. certnmcn-
te. um manifesto apócrifo, for-
jado por pseud.n-comunlstas
espalhados no Nordeste, os
quais cometeram a grosseira
úlsidade de apontar o eco-
nomista SérCio Cidarie de Rc-
sp.nde e o Governador Seix.-is
Uória como lidares do movi-
r .nio contra-revolucionáno.
Araum.. .a aiuda qt e a acusa-
cão. em relação í.o econnmis-
ta. não foi aceita pelos mili-
tares, que puseram o mesmo
em liberdrde. usnnrio-a nne-
nas contra o Hr. Seixas Cória.
apesar do "habens corpus''
concedido pelo STM

Werneck Cassado é Par de Castelo
. .mmm_m\_\\_._\_\_^_\_\_t_W_44Wm^f__. ^Z'^'??^.
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ECONOMIA

Soelrc aue te\-r os seu« direilon políticos canados pelo 1 de abril, foi recebido ontem, como
memb-o ao instituto de Geografia e. História Militar do Brasil, onde terá entre os seus pares o Mmtíua^HunAvtort Crcneral Nelson Wernea

CaVo Branco, um dos fundadores da instituição, ao tempo em'àut. era coronel, nesponfendo á 
X^fo^serifórTemAí "ara/cdníi Proenga, gu; observou e_ue sanções pol ciais c pressões políticas nio atingem o obra do escritor nem

a\uavonüulà de patriota, o Central NeUon Werneck A odré (em primeiro plano, a «WtteTdoj„fM«Utott_0«e^médo^
maflíor inimigo do progresso, "porque aproxima o homem do animal", e analisou a

a nome» de Tasso Fragoso Rondou e Alencar Araripc, entre outros.
cultura milUar do Brasil, destacando

Depoimento
Proibido
Concluinoo. afirmou •> jn-

rista Nelson Hunariu: "Por oli-
^.o lado, ris autor'dadcs do Su-

¦ rior Tribunal Militar ainda
não der m nubücid^de r,,, _\ .•-
poimento ci > comindante ca
6." Begião MMitar. contendo
provas nais rin en-iopta «ub-
«orsâo do Sr. S' :"-s Dória.
tste depoimento '¦ fundr.n"n-
\:< tio processo <ie defeaa

Aeronáutica:
- "Viscount"

Fora de Rota
O gabin-ta, do Ministro

í.3 Aeronáutica distribuiu
ontem comunicado no qual |
deBmer.te noticiário da im- 

j
prensa, atribuindo o aci- I

dente ocorridr com o "VI-- 
|

count" da VASP. dia 1

ú.timo. à falta de segu-
r.-nca da naveg.^câo aérea.
O comunicado é assinado

pela Cretoria de Rotas
Aéreas, e segundo afirma,
o F-P-SSR estava inteira-
mente fora de rota.

No comunicado, diz a
Diretori:: de Rotas Aéreas
que o comandante do "Vis-

ccur.t" solicitou e obteve
do cen'ro de controle a
at.-rcvrr.ão do plano de vôo
rn aerovia "Vã?rde um", al-

! titude de 1.R"3 metro, coin
fubrevõo obrir-rtório dos
fWos tíe prsir^o Camnos.
Il.-cré e Rio Bonito, cujos
equínr.rr entos de p"Ottrão
iu vôo se enc-ntravam m
pleras condições operacto-

pis.

Situação de Jango Adiou a
Declaração Zorrilla Vasco

»• . _ _. •'-_ .1 _ t? .. <t ,..,;,, .. rln I U-lialll

A assinatura da Daclaraçío Con|unta Brasll-Urugual, mar

cada para ontem, so ho|. seri «fetlvada, em Brasília, porqut
oi Chanceleres Altjandro Zorrilla d« San Martin e Vasco Leitão

da Cunha ainda estão discutindo os problemas pendentes entre

os dois pa'ses, entre eles a situação do presidente deposto João

Goulart, do ex-Governador Leonel Brliola e dos demais exila-

dos políticos em Montevidéu.

O Chanceler Zorrilla de San
Martin embarcará às 91i de lio-
je para Brasília, onde almoça-
rá com o Marechal Castelo
Pranco e assinará a declara-
C"ío conjunta. O visitante, que
viaiará para Montevidéu às 15
boras de boje, manteve no de-
correr de ontem demorados
i-onlatos reservados eom o Sr.
Leitão tia Cunha, Ito Itamarati.
A noite, recepcionou o Chance-
ler do Brasil com um banque-
le. no Copacabana Palace.

No Panteão
Ãs DliílOui da manhã de on-

tem. o Chanceler Zorrilla pre-
tou homenagem an Soldado
Desconhecido, no Monumento

Nacional dos Mortos na Se-
gunda Guerra Mundial, no
aie.no da Glória, onde riepo-
sitou uma palma de flores.

Durante a cerimônia, inira-
da com a execução dos hinos
do Uruguai e do Brasil, um
contingente do Corpo de Fu-
zlleiros Navais, prestou as hon-
ras de estilo ao visitante. Após
,, loque de silêncio, a banda
do Corpo de Fuzileiros exe-
ditou a "Canção do Expedicio-
nário".

Acompanhavam n Chanceler
Zorrilla o Presidente da Co-
missão de Assuntos Interna-
cionais do Senado do Uruguai.
Senador Veiihncio Flores, o
Consultor Jurídico do Minis-

tério do Exterior do Uruguai,
Ministro Gross Spiel, o Enear-
regado de Negócios da Em-
baixada d0 Uruguai no Rio.
Sr. Manuel Aroosa, e o repre-
sentanle do Itamarati, Minis-
Iro Alarico ria Silveira Júnior.

Direita Aplaude
A comitiva de 15 jornalis-

Ias uruguaios que acompanha
o Chanceler Zorrilla esteve
ontem na ABI, onde manteve
contato com os seus colegas
brasileiros, entre eles o presi-
dente de Honra dn entidade,
Sr. Herbert Moses, quc saudou
os visitantes.

Durante o encontro, o Jorna-
liita Fernando Caputli, de "El
Dis", elogiou o movimento mi-
litar de 1 rie abril, dizendo
que a tendência geral em seu
pais "è favorável à ijovu si-
tuaçSo nn Brasil". O jornal
"El Din", rie Montevidéu, è da
extrema direita.

"S _f\_f+lfrsi %¥J ria

HiTlCaÇcl vUlii
l

Carne: Taveira já
Ato Institucional

O Supei intendente demissionário da SUNAB, Sr. Gomes

| Taveira, revcieu, entem, oue encaminhará ofício soQUnda.felrí

arque
evegeu

a/e: uoverno
cs Projetos

O Govéniu dn Esliiclu revogou, ontem, todos os proje-
tos que permitiam » lotuamenlu e u construção de editi-
cios de aiiurlamenlus nu Parque Laje, Jardim Botânico.

t) decreto baixado proíbe, ainda, o parcelamento t»a
área do Parque e e. IuIkIücc permissão parn a existência
de apenas um Imóvel, em lõda a área.

Oa- proitio.- ti.n.aoos i,.-

Senghor:
Comi lira
Formada

«o presidente da Comissão Geral de Investigações, Almirante

Paulo Bosisio, «unerintío a aplicação da Lei de Segurança Na-

cional e
"Icikcut

do Ato lnsHtuciun.il
r.o abastecimento da

contra
carne.

oi responsáveis pclo

Cl'
t\; 1

ljl V.::
V.

I cio \Ji.,-¦¦¦¦:'.¦..,í.f to (r.' EJir.-
cIa'-'j.s ria Secittiai-ia'. (¦> ' •' ' •
Paibic: a
Cs Prontos

Os pl'Oji Ur ,c sj'b' ' ' 'i.mO-
tM hi tn ii ' tl;i ;i üitu "nu'i

stdificiir.r.i" r'i. encos'a rio
í :caieovacio. a :u.a (ia cuia Wi
4cútno íi.Hi; h a Le > l i •¦-•-*-1 -
'. í v i.m p; a a lote aintiito
\(ii a c

P;j'rinw -o Hislói ico c Arti--
t co >.':.ci'ar.:,i. tio Ministério
i.i. F..!Uc;-í:ão. O Banco rei
Bra.il |,:i i.', o-., o "d'.s'.oir.ha-
lll IlalJ

ances nia
a rie na
. I lila 1

. 1|IU'

til
lolcs p

münfõfs — a u.
r.,l-tll r a!', | íl|ü(ll)
COiPf Oíl (• Illll

N*ii «•!'' ¦' 11 >'z '!'c. ci111- vüi ft'-i
I enti i--»",!-.i ,a ;¦ It:iü .laroim li'"
1'l'irn a iá :¦¦ ri,.;, H2. o piojeto
\ irai a ii is;ir a^ s< ij ;li tes
[¦¦ i.-1. ra an-i-: a i uni cmijuntia
(,e lojas ii,- coniéiciai. crur
á''Cu consti i Iria de K 1 Til n.(
i os quadrados: bi qufiliu edi-
,:("os cN bP'Hi"umcntos. eon
rltuia de 82.4 rn tros. com urr.
lnl.il re 2ílíl arjarlamenius

O Parque Laje. segundo a
justificativa apresentada na:
decreto, estava lomba rio pflo

l>SI) Unido

pa

paia vd orizar a | ro-
ii ( ude, quc nio í.cai ia li-
u para lo;ui.nicnto nas con-
i ô... v- uai* No entanto. '•
quei inienlo foi inrieleridü
quan n o imique roi aòiiui-

Cí.n.éleio c Indús.
Mr.iii. esla requereu o

"rU s'. inb; menlo" o que cnn-
Mguiu. por decreto do eniào
Presidenle da R' pública, me-
atlante pprecei rio Secretário
a a Viacüo

Indenização
A ÕLtíaproj.i iti(;àu do Par qut

L.ju. í/ijjctn di1 outra mt-n^H-
íi. in (ir, Sr Ca: Ins l.i.crr u.
isííi sendo estudada pelos
deputados oposicionistas, ha-
vendo poasibiliaade de que
>cja aprese taoa emenda im-
possibiliiando a indenização
através rie terrenos iirbar.i?a-
rn . da Aven! ,n Presidente
Vaffíüs, como pretende o Exe-
cutivo.

Já está definitivamente
formada a comitiva que
acompanhará o Presidente

Lsopcld Semjhor, do Srne- i

gal, em sua visita ao Bra-

sil, cuja chegada está pre-
vista para o próxiano dia

19.
É a sequinte a comitivr.:

Sr. Dcudou Thiam. Mini3-

tro dos Negócios Estran-

geiros: Coronel Jean Al

fred Dif.lle. chefe do Esta-

do Maicr das Forças Ar

madas; 6r. Pemba Diop,

deputado; Sr. André Gou-

bary, Ministro plenipoten-
ciário, chefe do cerimo-
niai: Capitüo Amadeu Bé-

lai Ly, ajudante de ordens

do Presidei te; Sr. Mama-

dou M'Bay», conselheiro
tícnico; Sr. Durante, pro-
tessor da Universidade dc

Dakar; Sr. Alioune Fali,

jornalista; Sr. Domlnlque
Mendy, f o tó g r afo; Sr.
Vieyra. cineasta; Srs. Papa

Dora Tall e Iba N'Diaye.

O Sr. Taveira confessou que
on em a situação do abasteci-
menlo permanecia a inusma.
após o 11." dia do "lockout".
cum o> açougues vendendo a
ca. naa verde no câmbio neiíro
e apct-.&aj a cai ne congelada
pelos pt'i çoc ria tabela. A-se-
verou qiiu solicitai á ins.au a-
çáo de irquérito policial mili-
tar paia apu,ar as causas c
ii,. rcsporsnvuis pela crise, ca-
sn até o inicio 'ia prós ma se-
mana a situação não estiver
no. mali/asse".

Violência
Assinalou, a *cíuH'. o Supe-

riiitendcntc demi uonirio da
hLNAli (pie sua decisão é ric-
co, léncia da aulvorténeia fei-
ia aus atacariiitiis varejisla*
e distribuidores da caine, na
iill nia reunião na SUNAB,
duando animei r.i nue "o Oo-
vérno ajlria on, violência
sem prccericnlci 110 mercado,
caso o abastecimento nãn sc
iiui mali/iihi-f

Colapso Total
Nu ofic o que (a Sr. líonio

Taveira leu pira os jornal.*
la*. «firmando que *c n
"lucltiuit" poisIhIii o enviaria
ao Presidente da CGI, ca* á
assinalado o ayravameiilo d»
problema rio abastecimento
na carne, notadamente nos
Brandas centros consumidores,
manifestando « einor de que
o colapso Ualól solirevcnna

breve. Afirma que as distor-
ções sc verificam desde a
venda do loi-cm-pé até a
venda no varejo e invoca a
necessidade ria aplicação ria
Lei dc Scju diiça Nacional e
do Aio institucional, paia
responsabil.íU'' os responsa-
vi is pela crise. Entende quc a
aplicação na iiuislaçâo especl-
fica dn âmbito ria SUNAB não
basta para enfrentar os sone-
padoies e r-"yere a aplicação
do artigo '..! ria Lei de Segu-
rança Na"if.iiai, contra os in-
Iralorus. O cUado aitit'o ela*-
sfica como crime inafianná-
ve] "a.iuaor p'oparar ou diri-
gir paralisação de serviço pú-
blii o"

O Sr (i'i.,1- Taveira anun-
ciou nue aula disposto a espe-
rar ale u pióximo dia 20, no
cargo a posse de seu subsli-
luto, i'', d'.' liia'1'mc Borghoff.

Conlerêr.cia
(liiiem. o M ni*.tro ria A^.i

eiiltlll'',, S' Hugo Leme, e o
novo S u p c r i ll tc ndenle .Ia
si nau, Sr. Guilherme Hor-
ghoff, foiam recebidos pelo
íinvi rnudor Cai los I acorda, nn
Palácio Guanabara, para con-
lciência que durou quase 2
botas. Na saida o Ministro
declarou que o Governo Fede-
rai e ii ,Sr Ca Tos Lacerda es-
tavam ""ira os ponteiros acer-
tados paia vincer a batalha
ala produção".

Contra
PASSATEMPO TURFISTA

"BETTING"-DUPLO DO POVO DE "UH"
PASSATEMPO TURFISTA

"BETTING"-DUPLO DO POVO DE "UH'

/ surpaçao Prêmio no valor de CrS 300. 000, 00 Prêmio no valor de CrS 300. 000, 00

f. a seguinte n prfi-súo cio
l'7t,pr,, (orvei^a vio iier-
r~ij Nacional d" ifeteo-olo-
plr, nnrr fliO'Nitirfii: T',i-
ri irMAcf.l com chuvas.
T{mp'rat\t*ei c nfivirá en:
rírclinlo Ven'cs dc ovei-
cirevt: sul. moderadcAí. Vim-
hilidade rediizlaa.

Após aio púb'.cn reíil /at\
entem. o primeiro apó* o mo-
vimento de abril o PSD da
Guanabara, com a presença de
Inala,s os lidere (le Onoslção
n-a Avsem b I é i a ..e-iislativa.
anrnvou a deliberação pa''a nr.
;ann:'a- ui",.'i Co"v-*"o Prov-
sórig de fiefca da Guanaba a
conlra a Úsurpacão. em pro-
tc*to ront'n n aplicação do
Art. * do Ato Institucional pelo
Sr Carlos Lacerda.

0 ;.to foi presidido pe'«
D^oiitado Amaral Pa ixnto. nre-
sidente do PSD cuanaba'ino.
e secretariado peln Oemi'arin
Gon'?"a ria G;"nn F'.'ho A
me-a dia-caca do* i'-ul-a!!•">.
cíf-.va s"*-'"1! «"ipi^tiijfiar t'í.p'i-
tn<ln* Ji ml H-'Mart, Hrier do
PTB; .'A"''n HT-e-a-r,. rio PTT1
re irestntan'!o o níra'ai'io fio.
rtnnil; o Ca^roivl Art'nv'r'1.
Sr. Teriim Barreto e a retire-
sentapte da D""t,t.Tla Lig.a
Lessa Basto». d>a. UDN.

CORRIDA DE
13-9-1964
CUPAO N.°

/ " ferir, .'ia a a
"bETTINCS" ? ° pàrf>o Qo&"BhVTlNGS"

.'. " Pareô dor."BETTINQS'

CORRIDA DE
13-9-1964
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'" Pnrro aof"BETTINGS"

1 ca Pairo dos-BETTINGS"
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Endereço

Nome
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ITBNÇAD »» púreo» rin ••BETT|N'0"-Dt'PI.O <»o POVO »Saa m
rrcvmoi íl - -1. :* a í! r ü ? i-s'j nvut. JWlailB j rln Ju krj (' i n li llran I-'-
ra,. rm un pinírsiru rifla-U|. |a a n "Haa^iilaraiejila, ili, |ag.<atain-
l„, Tiirfl5'.«" ria. CI.TIM.t ltolt\ (lana Paienla- Krileral nu-

urrai r.i. ila K|V(iST(iN' Prr.l.KliniH.i

A|'|;SI \l|: II. líla-aia, llll "IIBTI 1 S'faá"-lll l'l II llll POVO ilin OS
mtur.iun àtbUnabt 4 ;* "<*« mof;í.lldiiric i"t!o j« u.y ctuh nra*íifl-
iu. «mi ti*ii profraiiiH Ml' al. | fll* o "flf ,ulaiiu-nto rin 1'at-h ur n-
paa Turll. a" ale OI.T1.MA iin'a\ || una Patente VrCrcml nu-

mtm :i:,i. ila KINfihToN PI mu iiiMii i

Rui Rocha

Governo Dh que Estrutura
Mantém o País em Atraso
OS 

Mlnlotroi Daniel Faraco, da Indústria e Cnmi
e Luiz Viana Filho, Chefe da Cata Civil d, n ek

déncla da República, ditieram, ontem, em oportun
umci cii.ci, Mu» a. naa» iv, ,,,aa,«v«u uas relações entre
pregadoi e ai. emprisat, e as aoluçõejde estrutura ?
¦at emprisat, que continuam tendo at mesmas de
anot atrãt, sSo fatores decisivos e que influ '"
vãmente no processo de desenvolvimento do Paj. 

OI|i
O Minlttro da Indústria e Comércio falou dúrani

tarde na redação de uma revista desta cidade, onde ihomenageado, e disse, no discurso que féz agradece 1
aos promotores d.i homenagem, que o Govêrno atual i
convencido de que há necessidade de uma reformulai
radical nos métodos de comercialização, no sentido*
dar aos brasileiros a mentalidade de conquista de
cadot externos, ao meimo tempo que se impõe uma m!
difleação na estrutura dat empresas, que continji,
atualmente, tio "fechadas" quanto há um século, o íl
nistro afirmou que » tarefa da democratização da, ,'
pritat é tSo Importante auanto at reformas de biii

O Sr. Luiz Viana, por sua vez, falou durante
almoço que lhe foi oferecido pela Associação doi Co
merclantes de Aparelhos Eletrodomésticos, e disse t
Início, que êtte Govêrno tem posição definida, ao li!
da Iniciativa privada, embora considere necessário dtl
xar claro que esta poslçáo de nada adiantará se oi tn
presários nSo resolverem democratizar suas emprím
permitindo aos trabalhadoret participarem de seus h
vestlmentos, e de seus lucros. Para o Chete da Cav
Civil da Presidência dn República, a democratização í
capital das empresas, particularmente da indústria, com
titul fator importante para a recuperação econòmici
para o desenvolvimento do Palt, porque somará ao ti
pitai investidor, a poupança dot assalariados.

Ot pronuncim»ntoa dot dolt Ministros revelam u<
novo aspecto da formulação, nos quadros do Goviri
dos problemas de recuperacSo das finanças e da eei
nomia do Brasil. Pelo que disseram os Srs. Daniel Farai
e Luiz Viana Filho, o Govêrno atribui ao sistema (
funcionamento econômico e financeiro, às relações enli
o empregado e a empresa, alguns dos males e até mesrr
o que há de nenatlvo na sltuaçSo da economia brasiielu

A verdade é que simples apelos do Governo não íi
terminarão a mudança desfa estrutura que os Ministro
apontam como culpada pelos acontecimentos. E provi
dências do Estado para "atualizar" as emorésas, teri
como respostas, sem dúvida, as mesmas criticas que fi
ram feitas ao Govêrno Goulart, acusado de subveniti
apenas porque defendia a necessidade de reformai í
base. O Govêrno anterior nem tequer pensou em lmp{(
novo sistema para a organizaçüo estrutural dai emprim

CONSTRUÇÃO CIVIL

A elevação continuada
dos preços dos diferentes
itens- componentes do»'
custos da construção civil
está se refletindo nos pie-
ços dos imóveis cm escala
numa registrada. Não es
lão resistindo ao Impacto
altista nem mesmo os con
tratos de construção "a

preço fixo e irrcajuslável"
A sltuacfio chega a amea
çar de colapso a Indústria
da construção civil, levan-
do à crise uma infinidade
de outras indústrias quc
trabalham para fornecer
equipamentos às construto-
ras. Enquanto alguma» em
prt-sns estão reformulando
os preços dos imóveis em
construção, em niveis
até 100 por cento de
iuslamento a SUNAB,
ponsável pela fixação
preços de alBuns compo-
nonter dos matorials utili-
j-ndos na construção, ainda
não t.uinou qualquer inicia
tiva sobre o assunto.

de
rea-
res
dos

ELETRICIDADE
A Eletrobrás, em agosto,

aplicou mais de Crí 
"• •>!-

Ihões em suas empresas
iubstd'irlaí — Furnas, Che-
vap, Chesf e Charqueadas
_ t Crt 7?0 milhões em
empresas associadas, a
exemp'e da Elatrocap, Es-
celsa, Celusa e Cohabe.

RESOLUÇÕES DO FMI

A rntinlão dos governa-
do es do K.M1 <|iic se en
cerrou onlem. adotou ns se-
guintes rosuluções;

-• pedirá á Junta Dire-
tora dn Fundo quo eleve
as contribuições dos mem
bin>, <• nue o aumento sc-
ja dc i-érca de 25 por cen
io ctni. excessnes pnra al
guns piisoB,i-eciinunriar às insiitui-
cões que redijam um con-
vAnlo 'nternaclonal para a
arbafagero voluntária em
disputas a propósito de in-
vustimontos eslraiiiierus ias
nações latino-americanas, o
as Filipinas, viilnrain cpn-
tia esla pripustai;

modificação nos Esta
tutos do Fundo, para pus-
sibiliiA-lo a leceber em
próslimiis do llnneo Mun
dial, e apresentar aos (iu
vornns meniDius, uniu pi'0-
posta (le niuti flcaçío rins
Estnlutos do Banco, ijue o
possibilite fazei os emprós
iimo>. ao FMI,

— entregar i:ss so mi-
Ihões do lucros do íllltl).
uo ann fiscal de lütit, a»
assoclaçftos dc desenvolvi
menlo Internacional;

c ceur trcs novos
membrnv dn Junta Direto-
ra de uado una das insli-
tulçòes reunidas (FMI,
HI1!D ,; Asfiinçáo Inter-
nacional paia o Deaenvnlvl-
menlo

MERCADO
DE COMPRA

A SUMOf vai fixar, den.
Iro das próximas boi as.
atrnvés de cartacircuiar da
FIBAN, os rrltirlos que
orientarão * conta espacial
nt qual serio Unçadot o>
montantes das vindas da
moedfs conversíveis, com
i!--->o'.;tn obi Igatórlo d« 101
por cento do valor do cor..
• reto de r.ímblo.

O Dlrttor da Carteira di
c a ml., ln Sr. Luii Blolch ni.
reuniu ontem, em seu gabi-
nste, os operadores de cSm.

bio dos bancos partlcijlitl
para exnllcar os obiet«e
do Governo no setoi
mercado da moeda e lu
tar uma atuação miis un
forme na venda de dóliri
•través dos bancos.

Para estudar as medldt
das autoridades financeira
o Presidente do Slndlcil
dos Bancos da Guinabjri
Sr. Jorge Mello flieti, eei>
nlu os banqueim, que, d
modo geral, consUiitm nt
lliávcis as disposições dl
cretadas pelas aulorididt
financeiras, mas acredltn
que tó o aumento das li
portações de café podei
trazer o equilíbrio daslm
do câmbio,

A fórmula provàvelmtil
a ser adotada pula prós»
circular da FIBAN comi
te em permitir • obterá
de cruzeiros, pelos empre
rios, mediante repasse
duplicatas aos bancos
tlculares, que ns aplicarl
até o limite dos dólares i
goclados. Mas e SUMO
terá, por sua vei, com
nova conta especlsl, IM
porcentagem sobre as
poclaçõas, que seri recoll
da ao Banco do Brasil, i

praio a ser alndt fi"!
(provavelmente 90 diasl.

O Diretor da Cartolril
Câmbio do Banco do Bni

procurou dlier aos banqm
ros que o Governo quer l
tlmular as exportações t
mltar as importações a li

de alcançar o equilíbrio l
balança de pagamentos.
Intervenção do Banco l
Brasil é mais pròprlami"
no mercado de dólar l"l
lliado pelos b.i.icoi, pifll
cançnr equilíbiio indiil
no marcado manual.

COTAÇÃO DO DOLA

E n nuta oficial pn'
cifvtilpnda pela Carteira
Câmbio, reiterando o_F
nósito rie Intervenção
mercado de moeda. M
çuu o efeilo |i icologtço
sejndo. cnm a reduraoj
cututfões nu ipercano I
niinl, que cliefiuu »» '*
expedienie a Cr* '-1*
pnrn os vciulcdorcs»
CrS 1,740,00 lim» 0Í "

prudorus.
Querem as sl|to":

financeiras evitar "'
de mercado de moedaj
ra o manual com n«
concretas >' *{m''

i:

campanha pslcolj>i :„
tipo dn noln »'•'•"'' 

|e
pada ontem Pl ln CcrleJ
7\e Cô.nbio do B""co
Brasil.

GARRIDO HA ADV

O Presidente do W

Nacional *' ^""

mento Econômico,
rido Torre-, fali «J

ximo dla21.d«"«S
rante almoço 0" 

,
pala AaioolKl">J»
tores de Vand»._«»

fi„-,,c,?lT
vad.i-pu-EtaSo rie

à Iniciativa pr

A BOLSA

Nn B61SH rte VriJJ,
Rio de Janc.ro ora»

goclados ontem ™-
tulos, no valor de -^

CrS 717.2»»'<".'-n?; o 
,

BV .-.'íi '^»'m."Í'l.ii
ponto». Entre aa « ^
«oolcdos nn J ,„,,
cam- e rf dn »r"™
CrS (1210.001 ríh'r,7
CrS 3.IO0 e V-W»**
;A% 330,00.

nHBmMHBBm
m-tám-m-m-W-mÊ-imami
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HORA Borges Ataca o
Dono do Canal 2

r etário de Segurança da

0S6C 

h ra Coronel da reservaiB mm
D oprietário da Televisão

c°ntí!ior insultando-o publicamente,
ExCe 

durante a reunião em que o

fl& Menores do Estado Sr A-
JU' Auaustc- Cavalcanti de Gus-
berl0debai com os representantes

iTorÍssôras de rádio e televisão a

^aC^entação 
de seus pro-

^Coronel, que chegou à reu-
°o 

edificio do IBGE, com qua-
Q m» hora de atraso, interveio pe-
59 " 

.ira vez para saber se havia

S Untefdo Cana. 2, os quais
,eP:Sficararn imediatamente, sem
5 

n r aue uma tempestade desaba-

fsôbre eles. Para constrangimento
3 

untos se encontravam na reu-

¦-« Hisse o Sr. Gustavo Borges ¦
ni30ldA 

classificação de cada espe-

,ácülo é feita pela Censura da Poli-

A ela cabe dizer se um filme de-
aser 

proibido até 14 ou 18 anos,

Z Funciona com erros e acertos,
6'a, 

a responsabilidade e toda da

Ei", de Segurança. O Canal 2

é dirigido por um indivíduo chama-

do Mário Wallace Simonsen, que tem
um título'protestado no valor de Cr$
13 bilhões. Ele utiliza a televisão
conseguida com dinheiro do IBC, do
café, para criticar as autoridades.
Agora, passou a divertir-se com cri-
ticas ao Juizado de Menores. Sugiro
à Televisão Excelsior que tenha mais
coragem e passe a dirigir as críticas
à Censura, à Secretaria de Seguran-

ça, deixando de atacar o indefeso
Juizado de Menores. Isto, até o jul-
gamento do processo do IBC e do
Banco do Brasil, para se ver se a

posse da Televisão Excelsior é justa
ou não pelo atual grupo detentor.

A intervenção grosseira do Secre-
táric de Segurança causou mal-estar
entre os participantes da reunião,
ove se destinava ao estudo de me-
didas, para o melhor cumprimento
das "Normas para Classificação de
Espetáculos para Menores". Durante
o encontro, o Juiz, Cavalcanti de
Gusmão leu a portaria que fixa os
horários para os programas de rá-

dio e televisão, que vigorará a par-
tir de terça-feira. O documento, po-
rém, não é definitivo, pois poderá
sofrer alterações no curso dos deba-'
tes.

UM Cisco no Cerimonial

Jaguar e a Moda
Bos Pés Descalço::

*¦*¦— -.  - .— «i r ' ' ¦ '" --

Sapa, tah<a IT|ffÍfflÍW "

Smwká-

' 11 ¦ - j-\ IA.
ii'* 'i, «__-_•=*-£*--" Ar-jÍ_L . . f^gi

PREOCUPADO 
com problemas que escapam á sua competência — como o de

saber sr o pais A ou B vai romper com Cuba -. o Chanceler Vasco Leitão
da Cunha tem-se descuidado de pequenas questões aue o zelo diplomático tm-

pór comi o.s gestos que faz c:n público. Na recepção ao Chanceler do Uruguai,
ontem, Sua Excelência excedeu-si rm deslizes.: ao cumprimentar o Senador B"-
neáito Valadares, o Chanceler Leitão levou o d do ao õllio esquerdo e pós a
outra inflo sôbre o ventre, a ampará-lo, como se tivesse digerido o próprio nome,
em pantagruêlico pasto. Com a gravidade que Ih" emprestavam a casaca, a lu-
zitla faixa e os crachás, espalhados por todn o peito. Sua Excelência era quase
uma figura saida das páginas irreverentes de F.t:a de Queirós. E nco "sr.*-) ra-
jiazittias", como na sentença imortal do Conselheiro Acácio. I Eoio de Rodolfo
Machado)

Juscelino
Embora ser-recado do

convívio dos amigos e pn-
rente? pclo ódio de seus
adversários — c.vic nele
sempre encontraram ges-
tos de generosidade e o
perdão constante —. o ex-
Presidente Juscelino
Kubitschek estará bem
presente no Brasil, hoje.
data dc seu aniversário:
na Guanabara.-São Paulo
e Belo Horizonte, seus inn-
meros amigos farão reali-
zar missas dc arno de gra-
cas pelo acontecimento.
Na Guanabara, a missa se-
rá realizada às llh Sim de
hoje na Igreja dn Canele-
lárin. e pnra ela estão con-
viciados todos aqueles que
admiram a obra do cons-
trutor dc Brasília. A ma-
nifestn.-ão nío terá carn-
ter politico. mas será uma
reafirmação dc solidário-
dade a um dos grandes 11-

deres nacionais, que a "re-

voltição" condenou ao des-

i têrro.

Müôr
Milôr Fernandes conse

Sutil o terceiro prêmio noFestival Internacional doCaricatura — categoria de¦uimor _ realizado emMontreal. Cerca de 27 na-"""-s 
participaram da Mos-*ra <* o prêmio especial«"•be no _.,cco Martin«•etnm, que ganhou US? 5

j**'1 com uma caricatura doPresidente De Gaulle, emProporções giga ntescas.atendendo a um telefone econ* a legenda: "Europa?
«oeakin-T. o Brasil e .,
Jjnecoalováqula foram Oá"ois unices »aises que"Pi-esentaram no Festival»br.«*s despidas de comen-'•¦nos políticos.

Búlgaros
A Condêssa Pereira Car-

Klro' " Embaixador João«ntM e P|.ofessor Au._
...i 

sll° (le Ataldc desta-

P-rsnn-, :,. numerosas

Hcc,?,»fls P WtUoi. it).
teSiu,1, ar,i-ln-- »*-*-•<*-••"-"•alista, e senhoras.

Inquéritos História
A fúria inquisilorial de

1.° de abril tem lá o seu
lado cômico, embora se
destaque mais o seu cor-
tejo dc coisas trágicas, que
variam do- suicídios às
prisões degradantes, rios
pedidos de asilo ás dela-
cões cie amigos que traba-
lharam juntos anos n lio.
Uma* das componentes do
lado caricato dessa princi-
pai realização da "revolu-

ção" é a numeração dos
inquéritos, que tiveram dc
ser identificado; por al-
garismos, tantos são os que
se encontram em anda-
mento. O do ISEB. por
exemplo, tem o número
481, pelo qual é citado in-
clusive no noticiário ofi-
ciai do Ministério cia Edu-
cação. O diabo é que mui-
tas vitimas não podem
guardar todos os números
dos Inquéritos a que res-
ponde m.

Embora ainda inspire
cuidados, melhora sensível-
mente o, estado de saúde
de Maneio de Paiva — o
homem que assassinou PI-
rheiro Machado —, após a
intervenção cirúrgica a
que foi submetido no Hos-
pitai Carlos Chaoas. de
um abeesso no abdome.

I iremos
o Chapéu

Olé
Telegrama de Lisboa, da

UPI, informa que a Socie-
dade Protetora dos Ani-
mais, de Portugal, conce-
deu medalha de ouro ao
Sr. Carlot Lacerda. Gover-
nador do Estado da Gua-
nrbara. por «ua firme po-
«içío contra ai tourada».

hoje, aos- estudantes «Ia Fa-
' 

ruIclAile* Nacional de íllrflto,
pelo hdn espetáculo quc pro-

CPI Fará Devassa na Situação
de Caos Financeiro do Estado

— Pavone Vem Casar Comigo

poretonaram a» r»is "... dc-

«err paia •» CACO •1*r_"*_c,""*_
~pa~~gi.c iir.h.fíir» tini» te*»

vlndicacA» rie todo o •"¦*•¦*¦
"Ühcrd.vícs U-niocráticas'*.

A 

Assembléia Legislativa decidiu apurar, ort-
tem, através de uma CPI, o montante das di-
vidas da Guanabara com fornecedores em-
preiteiros, servidores e agências internacio-

nais, eom o fim de levantar o qvadro real da situa-
ção financeira calamitosa que ameaça paralisar as
cbras estaduais.

Segundo entendimentos que se processaram
nos bastidores das bancadas partidárias, a presiden-
cia da CPI deverá cab*r ao Deputado Alfredo Tran-

jan, ficando o Deputado Gonzaga da Gama como
relator.

11

O ramnr-ido de Rita Pavone. o jovem baterista Netinho;
do ¦:onfi:r.lò'"íhe Clevers". revelou ontem no Galeão, ap
chegar da Europa Ifoto). que. a cantora voltará ao Brasl'
no lhn dt ano para catar-se com êie. o casamento ficou
re-n'vidn — diz êle — quando Rita Pavone chamou-o a
Itália paia comunicar a sua decisão. fnlnrm'iu. aind".
Netinho que "The Clevers" faturaram Crs tf) milhões na
Europa, percorrendo 3(1 cidades italianas, com Rila Pavone.

IICarta a De Gaulle
Assembléia Louva UH

Por iniciativa do Deputado Frederico Trota, a Assem-
bléia Legislativa aprovou ontem voto de louvor a ULTIMA
HORA por »ua campanha de aproximação cultural do Brasil
e da França, na oportunidade da visita do Presidente De
Gaulle. Eis o requerimento do lider do PTB:

"Requeiro a inserção em
Ala de um voto de louvor e
estimulo ao matutino -Ultima
Hora" pelr excedente promo-
ção que esta realizando com
objetivo dc incrementar as
relações culturais e sociais
entre o Brasil e a França, na
oportunidade da visita ao
nosso Pais do General Charles
De Gaulle. herói da II Grande
G terra. Chefe da Resistência
Frai.cesa e atual Presidente
daquela «lodosa Nação.

Trata-se do Concurso "Car-

ta Aberta do Brasil à França'.
com valiosos prêmios para as
melhores monografias reíe-
rentes ás relações entre o
Brasil e a França, no passado.
no pre;—nte e. principalmente.
nas perspectivas para o fu-
turo. Já publicou entrevistas
levadas a efeito por Thereza
Cesário Alvim com persona-

lidades de maior destaque no
mundo po'.itico. cultural, ar-
tístico e dns ciências, rece-
bendo apoio entusiástico de
todos os entrevistados".

Oposição Decidiu
Reunidos ontem, e::tra-

ordinariamente, os lideres
da Oposição tomaram eo-
nhecimento do relatório da
Junta de Controle da
SUBSAN, e, á base das
graves acusações nele con-
tidas ao governo estadual.
acrescidas de outras tantas
informações autorizadas,
decidiram que fósse cons-
títuida a Comissão Parla-
mentar de Inquérito com
fim especifico de "apurar o
montante das obrigações íi-
nanceiras assumidas peio
Estado, inclusive com agên-
cias internacionais de cre-
dito. a parür de dezembro
de 1960. bem como a si-
tuação dos pasamentos de-
vidos pela Administrrção
Estadual a fornecedores.
empreiteiros e servidores, e.
ainda, com as despesas de-
correntes de publicidade".

Ontem mesmo, o reque-
rimento de constituirão da
CPI. encabeçado pelo Depu-
tado Gonzasa ca Gama. al-

eançou o quorum reginen-
tal de 17 deputados, pelo
que. independentemente de
deliberação da Mesa ou do
plenário, o Legislativo es-
t.adual, no prazo de 90 dias.
piocurarará desvendar o
mistério da destinação dos
dinheiros públicos subtraí-
do.s ao conhecimento do
Tribuna! de Cont3s. cen-
forme acentuou o Ministro
João Lira Filho, em seu
relatório sóbre a gestão íj-
nanceira do governador, no
exercício de 1&0'2.

SURSAN
No relatório a .-mado pr-

los três membros da . unta
de Controle da SURSAN,
Ministro João Lira Fi'bo.
engenheiro Jorge Diniz
Carneiro e proci. -ador :
Estado Leopoldo Br-a"a.
consta que 

"o Executivo
desviou dos recursos d*.
SURSAN, em 19C2. dinhe-'-
ros que. le-.at-nente. nSo
poderiam ser capitalizados

sem consentimento formal
da referida autariuia".
Entre os dinheiros desvia-

dos, na expressão da Jun-
ta de Controle, figura a
subscrição de Ações da
Companhia de Transportes
Coletivos, transação esta
que recebeu o tratamento de"apropriação indébita". Por
outro lado, o relatório acusa
desvio da ordem de mais
de CrS 6 bilhões ao mesmo
tempo em que responspbi-
liza o Executivo pelo atra- '
so em numerosas obras es- -
taduais. facilitando o rea-
justamente do.s preços em '

decorrência da inflação.

Empregulsmo
O Bloco Parlamentar de

Resistência Democrática, ycedendo a pressões r'o''_!
Deputado Naldir Laranjei-__.
ra, esta tentando levar a*-
Oposição a aceitar a emen- .
da constitucional daquele,/
representante do PR. no
sentido d? pór abaixo «o-
principio da Cart-i carioca
oue fixou obrírjatoripdflríe
de concurso para todos os.
mrgos do serviço público
na Guanr'Oí.ra inclusive a$,
cargos isoiidos. A emenda ,
Naldir Laranjeira permi- i
tira a livre norr_eação para- i
os cargos Isolados. Lem- -
brp-se que eeta foi uma das
lutas mais ;irdur;s travr,«f«s*<
pria Oposição, na Consti- ¦
tuinte. soo o comando do
Sr. Saldanha Coelho, btre
brnSdo da vida pública do
Pais.

CLUBE DOS DIRETO RE LOJISTAS
DO BARRETO COM BRILHANTE FESTA
EMPOSSOU NOVA DIRETORIA

Bancários
Terão Nova

m

Assembléia
A Juiita Governativa do Sin-

dicato dos Bancários reúne-
sc hoje com o objetivo de
marcar o dia e hora da assem-
bléia geral da classe — a se-
gunda da presente campa-
nha salarial — destinada a
examinar a proposta def'n t -
va formulada ontem p;-los
banqueiros.

Os bancos, aleçandn que os
Ministros da Fazenda, e do
Planejamento não admitiam
qurisquer concessões aos ban-
queiros. mantiveram os têr-
mos da proposta já rejeitada
pela classe, admitindo apenas
incidir o aumento de 92**'r só-
bre os salários atuais e não
sôbre os anteriores a feverei-
ro.

Informou-se ontem que a
Junta Governativa, em enrem
tro que manteve à tarde com
o Diretor do Departamento
Nacional cio Trabalho comuni-
cou-lhe (o Ministro do Traba-
llio eslava ausente do Itioi sua
disposição de renunciar ca-,o
não seja encontrada uma so-
lução aceitável para o aumen-
to dos bancários.

Embora sem confirmar in'.e-
gralmente essa versão, pes-
soas ligadas à Junta não des-
mentiram que ela pretenda de
fato abandonar o cargo, à sc
melhança do que fizeram Ja
interventores no Sindicato do*
Aeronautas.

A proposta dos banqueiros,
formalizada ontem, é dc n2

por cento de aumento, jom
vigência de 12 meses, sem

qualquer revisão intermedà-
ria. Há, portanto, insistência
quanto ao congelamento saiu-
rial por um ano.

Comercia rios
Mais dc sete mil comercia-

rios cariocas votaram nas elei-
oões para a nova Diretoria de
seu Sindicato, cobrindo om
larga margem o quorum dc
6.250 votos. A posse dos no-
vos diretores será rcaüzcla a
30 do corrente, quando re CO-
niemora o Dia do Comercia-
rio. O Sr. Jaime da Silva C 'r

réa, reeleito para a presiden-
cta da entidade, agradeceu i
colaboração ele fll e declarou
que intensificará os entendi-
mentos junto aos empresado-
res. visando a conquista tio

. abono salarial para o* comer-
ciàrios.

Confederação
O Sr. Romulo Marinho anun-

riou. ontem, a rrinc-ào da t'-nn-
federação Nacional dos Tra
bnlhadorn») cru ComunlcaC»".
c- Publicidade. A entidade, foi
'or<-»nl-tafla sem a participarão
(i. Federação Nacional '^s

Jornalistas e Oa Fcrtert*'*-i<- r"-

r.nnal dcs Radialistas. Contan-
do apena-- tom o. vo o **

Federações Nacionais dos Te-
legráflos e dos Telefônico-. «•

da Federação dos TrabaihId>-
res em Comunicações de Sã"
p^.,to foi f>'c-l!a » Pi-etnn*.
provisória da CXTCP, que fl-
çou a""' consft"..<¦.-• pr-«I-
dente. RCim*'-* Ma-*'*-.*)**: v"*~

prc«.*denl<\ Hélio M-nchen-a-
nl: secrCá-io-e-al, J•*•¦*«- Prir*

bo«a: secretário. Hiim*-**** o
i Feio, tesoureiro, üastio Filho.

A posse da diretoria do Clube dos Diretores Lojistas do
Barreto foi oportunidade p?ra que flcüsse uma vez mais de-
monstrado o fito conceito em aue é tido o Sr. Carlos Ghisser-
man, presidente reeleito do Clube. A soma de relevantes ser-
vices que vem prestando o CDL do Barreto, não so aos loj stas
do bairro, mas principalmente ao povo barretense, féz com quc
a solenidade de posse levasse aos amplos salões do Humaitá
fiouras das mais expressivas do Executivo, Lc-r.islativo e Jud-

ciário, além de cirande número de lojistas de Niterói. Sao Gen

ça!o e Teretcnolis,

rendor Bagueira Leal. f;:-uia-
ram entre as expressivas dc"-
sonalidades que estiveram pre-
sentes. O Prefeito Sílvio Pi-
canço fez-se representar ra
-olenidade pelo Sr. Valdemir
Zweiter. ° q"a' «•••a' f''z '''"'
quente discursa enaltecendo o
Trabalho que vem s^ndo reab-
zado pelo CDL dc Barreto, e
reafirmando que a Prefeitura
Municipal dentro das suas po--
sibil dades ina ao encon.ri.
daquele esforço coletivo qu •

vem sendo realizado.

O Governador Paulo Torres
impossibilitado de compare-
cer. fêz-se representar peio
seu chefe de gabinete, Sr. Ad'-
lar Teixeira o aual pronun-
ciou oportuno discurso, dizen-
do da necessidade que tem o
Governo nesta nova fase de
contar com o apoio e a cem-
precnsão das classes produ o-
ras. Os tributos recolhidos,
afirmou o orador, reverterão
em beneficio déste povo. na
sPlisfação das suas neces.-idj-
des, na expansão do seu pro-
gresso e na promoção do bem-
estar social.

Personalidades
O Almirante Heleno Nunes,

Secretário de Fnercia Elétrica,
o Sr. Luiz Braz, secretário de
Educação, o Major José Bis-
marck, Comte. da Policia Mil ¦
tar. Desembargador Admáno
Alves de Mendonça. Deputado
Flávio Palmicrs da Veisa. Ve

Na foto irmos alaumas das altai personalidades presen-
tes ao tantar de posse da diretoria do CDL do Barreto.
>'ntre outras ai estão o Almirnnlr Heleno Nunes. Sr. Adi-
lar Teixeira. Luiz Braz. Depurado Flávio Palmier. Sr Er-
thal Rocha, freitas Vale. Octavio Brandão.

A Diretoria
A diretoria empossada está

constituída dos Srs. Car'os
Ghisserman. Zelmo Rocha. Ed-
son Freire. Belmiro Moco. An-
lõmo Jnsjno Abibe. Admundo
A7f-vendo. João Almeida. Edü-
son da Costa Lopes. Nelscn
Mitrano Fiiho. Valter Moita e
Ja'me Ghisserman. Durante a
solenidnde de posse foi feita

Tendo á «nn esquerda o Sr Carlos Ghisserman pre?;
deni" (lo CDL do Barreto, o Sr. \dilar Teixeira. Chefe m
Gnliir.rte Civil cio Governador Paulo Torres, pronuncia o
seu discurso.

a apresentação oficial ao re-
presentante do Governador
Pauio Torres dos membro- da
direloria do CDL do Barre!!

Oradores
Vários foram o* o i.,'u.cs

que fizeram uso da palavra,
lodos enaltecendo a figura do
Sr. Carlos Ghisserman pelo seu
dinamismo c pela vontade de
servir ã coletividade. Roberto
HaMak, Dalton Füiciano Pinto.
Jayme Ghisserman. Joaquim
Baião Waldemar Zweiter. Flá-
vin Ferreira da Rocha e fina-
lizand-o o Sr. Adílar Teixeira
Discurso que emocionou a to-
dos os presentes foi sem tíú-
vida o proferido pelo Sr. Jose
R,i> mundo de Carvalho, hoje
alto funcionário da polícia. .*
que. confeme disse na oca-
>ião inic.-ou a «uâ vida. ainda
com tenra 'elide, trabalhando
rom o Sr. Carlos Ghisserman.
Os seus conselhos e os seus
exemple», foram sem duvida
raròes determinantes do r"*o-
í.ressn consecuirio r.a vida
Queria portanto, afirmem.
aproveitar o eneèjo para fa-
zer aquele aaradecimento pú-
blico.

Justa Homenagem
A diretoria do CDL do Bar-

reto prestou justa e oportuna
homenaaem ao Professor Fia-
vio Ferreira da Rocha, o qual.
como educador, vem a mais
rie 25 anos prestando reievan-
tes serviços à nmeiriade bar.
retense. Ao Sr, Jayme Ghis-
serman coube fazer a apresea-
tacào. do homenageado, o que
aliá-s féz eom crande brilhan-
tismo.

Brinde a
Paulo Torres

"O meu passado de traba'ho
e de realizações roe fazem
acreditar que uma vez mais
nâo decepcionarei àqueles que
me reeleeei-arn à presidência
do CDL. do Barreto", afir-
mou o Sr Ghisserman. "Não
*.ou homem de fazer promes-
sa< e muito menos cie ap**e.
sentar plataforma de traba-
lho cm beneficio dos loj'sías.
em beneficio do povo do Bar-
reto, e de perfeito ar"'0 á
ação governamental** Termi-
nandí. a sua oi ação o Sr Gb'*--
sermr.n levantou um brinde ao
Governador do Estado.

Oliveira Bastos Recebe Homenagem
do Funcionalismo do SESI

\»

m

immt..
, , -,i~.,nn*.„r. ,'r, s-cer tlr <í1i Gor.colo oo cjretor roioticí. Sr. Bentcito OrtHtt) de Olitwa

O ilmóço oferecido pejo í^*^'*^^-^"',^^^1^^^ classes produtores do Estado. Na foto teme, o

Laurcniino Ferreira tdiretor da Associação Comercia-1 entre outro».

1
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OPINIÃO DE "UH

OS PROBLEMAS URGENTES
DO MRíCML-PRES!DENTE

DECORRIDOS 

cinco meses da imposição do
atual Governo ao País, é de desânimo e
frustração a atmosfera reinante em todos os

setores da vida nacional. Desânimo e frustração

que a cada dia se acentuam, na medida em au»
vai se esvaindo o crédito de confiança concedi-
dc ao Marechal Castelo Branco, diante do fatc
consumado da sua investidura e da esperancei <.'e

que o seu patriotismo de soldado e a sua <"são

de estrategista, pudessem conduzir o Brasil no
rumo da sua destinação histórica.

Êste crédito de confiança, de resto, se justifi-
cava diante de alguns pronunciamentos do Mere-
chal, sobretudo daqueles em que afirmava ser em-

io máximo do seu Governo efetivar as re-
formas de base que a Nação reclama, munindo-se

'r 
pára isso, através do Ato Institucional, de poderes

$*e prerrogativas verdadeiramente ilimitados.
<;'•- A inoperância do Governo, nos primeiros me-

;'¦ ses de sua investidura pela força, chegou até a ser
"desculpada. Envolvido num carretei de linhas —

I a dura, a branda e outras mais — compreendia-
?vie que o Marechal necessitasse de prazos para

impor sua autoridade, não perante a Nação, que
•ir.ôo tinha outro caminho a seguir, mas diante dos
'.'• seus próprios camaradas de 1 .c de abril, indóceis
y.<eMcavalgar o poder e através dele dar vazão a

seus rancores ou a suas idiossincrasias, quando
. não apenas às suas ambições. Êstes são proble-

mas próprios das "revoluções" sem ideologia.
AAas eis que o nosso honrado Marechal deci-

diu usar o Poder para governar, embora se diga,
a seu favor, através de seus assessores. E a face

que apresenta o opinião pública das suas reali-
zações governamentais, não só desmente reitera-
<<os pronunciamentos progressistas, como — o que
é mais grave — confirma as suspeitas mais desa-
Lonadoras que envolvem os origens e os oi.' 'ivos

do movimento de l.c de abril.
Para exemplificar: nos últimos d'u3 o .'.\:ue-

chal-Presidente assinou dois atos., ambos da maior
significação. Um deles, enviando mensagem ao
Congresso para a compra das concessionárias de
energia elétrica,- outro, nomeando uma comissão

para reexaminar o decreto que desapropria as
refinarias particulares.

São dois atos que revelam a face de um
Governo. A pior face.

E êstes atos envolvendo milhões e milhões de
dólares a serem pagos a prósperos grupos estran-

geiros são assinados no momento em que o povo
se sente cada vez mais acossado pelas brutais inci-
dências do ininterrupto aumento do custo de vida
sóbre salários miseráveis e rendas aviltadas.

Êstes atos são assinados quando os nossos re-
corsos cambiais se vêem ainda mais reduzidos pelo
impacto da rejeição, pelo Congresso americano,
do Convênio Internacional do Café.

Y E o que representam esses atos?
No caso das concessionárias, compra-se, com

dinheiro que não lemos, um patrimônio que por
direito já é nosso.

No episódio das refinarias, pretende-se anu-
lar um decreto legítimo que dava ao Estado a fa-
culdade de explorar o que por lei só ao Estado
cabia explorar.

A que interesses atenderiam esses dois atos?
Pagar 200 milhões de dólares a grupos estran-
geiros que já se fartaram de "prestar serviços" ou
devolver a "lestas de ferro" refinarias já incor-
poradas ao patrimônio da Petrobrás — nada disso
chega a constituir soluções propriamente pa-
trióticas.

Nem patrióticas, nem urgentes, como preten-
de fazer crer a mensagem presidencial. Pois se
cutras razões não houvesse, a exigir, no caso,
uma meditação mais profunda por parte do Ma-
rechal, haveria os problemas básicos — e mais
brasileiros — que aí estão, nõo só a merecer como
a reclamar e a exigir as atenções do Governo.

Consulte o Marechal Castelo Branco o esta-
do de espírito do povo, decorridos cinco meses
do movimento de abril, e verá que não é cortejan-

| do grupos internacionais que conseguirá impor o
seu Governo a seu País. Olhe em seu redor o
Marechal-Presidente e verá um parque industrial
em desmantelo, um homem comum angustiado, as
forças de produção desnorteadas, a vida da Na-
ção perdendo a pouco e pouco o sopro vital.

E éste, sim, é um problema urgente.
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INFORMA

- ULTIMA HOR*
DE BRASÍLli

Iiavares/ AMFORP: "Bigorrilhos" Garantem Votos do PTB
EPOIS d* garantir e «mpenhar sua palavra ao
Preildente da República de que "mais da meta-
de da bancada do PTB votará a favor da eom-

pra das concessionárias", o Sr. Teódulo Albu-

querque, um dos principais; mentores dos "bi-

gorrilhos" baianos, ouviu do próprio Marechal Castelo
Branco "elogiosas referências" aos trabalhistas. Teria
sentenciado o.Presidente que mais lhe valia, em certas
ocasiões, a compreensão de alguns membros do PTB, do

que o apoio da bancada propriamente governista.
A afirmativa do Deputado baiano define com exa-

tidão o quadro real da representação trabalhista em
Brasília, progressivamente jogada após o 24 de agosto a
uma melancólica docilidade para com o Oovêrno no caso
da American Foreign Power, que deixa interrogantes —

em busca dos "por quds" — aos próprios elementos
mais irresponsáveis da área parlamentar governista. O
Sr. Doutel de Andrade vem sendo apontado por alguns
setores da bancada como ,o responsável pelo clima acen-
tuado de letargia que, repentinamente, passou a domi-
nar os trabalhistas. O lider, sc nio se vem omitindo na
fixação de uma rígida conduta de rebelião á transação
com a AMFORP, tem-se mostrado pouco ou nada com-
bafivo, procurando eximir-se da responsabilidade de le-
var o PTB a uma conduta de "nio compromisso" ou de
"oposição" ao negócio.

Os Deputados indicados Dela liderança do PTB para
compor a Comissão Mista do Congresso sobre as con-
cessionárias evidenciariam o ameciamento da liderança
partidária: dos três membros trabalhistas, apenas o Sr.
Chagas Rodrigues se opõe à compra. O Sr. Manoel No-
vais, do mesmo grupo da Bahia vinculado aos "bigorri-

Ihos", já se manifestou abertamente favorável à transa-
çáo e o terceiro, o Sr. Osvaldo Lima Filho, não tem po-
sição firmada, preferindo aguardar, "em cima do muro",
o rumo dos acontecimentos para só tntio se decidir.

TESTE PARA O FUTURO
A compra das concessionárias náo será, em todo o

comportamento da representação trabalhista, apenas um
fato isolado. Para os setores partidários mais afinados
com fixação de uma linha popular e progressista para
a agremiação, o problema da AMFORP poderá ser o pre-
eedente desencadeante de toda uma futura mudança de
posição prática ou programática qus leve o PTB cada
vex mais ao centro, distanciando-se do seu eleitorado
tradicional.

O Deputado Cid Carvalho •xteriorizava o inconfor-
mismo e a apreensão do que ainda restou do grupo ideo-
lógico do trabalhismo, pelos rumos que o Partido toma

quanto à compra das concessionárias. Para o parlamen-
tar maranhense, o problema será um festo capaz de
definir o que seja o atual PTB: "Ou o Partido está a
altura de cumprir seus deveres de oposição ou, então,
assume a responsabilidade da desagregação do resto do
País, de regime democrático".

"Se nós trabalhistas — diz o Sr. Cid analisando a
compra da AMFORP — não pudermos ou não formos
capazes de reagir diante desse esbulho, o melhor ó en-
tragar ao Sr. Carlos Frederico Werneek da Lacerda a
bandtira das causas populares e da luta pela eman-
clpação nacional". ,..
ADAUTO LEMBRA JUSTIÇA

O' Sr. Adauto Lúcio Cardoso almoçou, ontem, com
o Presidente Castelo Branco, no Palácio da Alvorada,
enquanto, ao mesmo tempo, em outro ponto da Capi-
tal, comiam à mesma mesa o pessedista Martins Rodri-

gues e os udenistas Bilac Pinto, Pedro Aleixo e Ron-
don Pacheco. Do encontro em Palácio pouco disseram
os participantes, além do menu simples que o Sr. Adau-
to achou "saborosíssimo": carne seca com farofa, arroz
• água mineral.

O Deputado udenista mantlnha-se irredutível
te silencioso sobre a conversação mantida no "tête I m"da refeição, admitindo, apenas, que falara ao p,.. m 

'"
te sobre a repercussão do mau tratamento n„„ ...te sóbre a repercussão do mau tratamento que'«i isendo dispensado a alguns presos políticos e sôhnáo cumprimento de ordens de "habeas corpus" °

OS PARTIDOS DE FALCÃO
Expressão do líder pessedista Martins Rodrin,.

sobre a anunciada articulação do Sr. Armando Fal -
para terminar eom todos os Partidos políticos «
truturar um outro novo • único: "Logo 

quem náodi bem eom o seu próprio Partido quer acabar e«"todos ao mesmo tempo". m

AUSÊNCIA CHAMA ATENÇÃO
As bancadas da UDN no Senado e na Câmara a»suem dois ex-Ministros das Minas e Energia: o Senad

Joio Agripino, titular do posto no Governo Jinio Qu°,rdros, e o Deputado Celso Passos, qüe o ocupou B0vários meses, interinamente na qualidade de Subsecriti
rio no tempo do parlamentarismo. Nenhum dêlts
entanto, foi convocado pelas lideranças udenistas a integrar a Comissão Mista do Congresso que debaterá o
problema da compra das concessionárias. ,,

AS CONTAS SEM CONTA
O Senador amazonense Edmundo Levy levou, on-tem, ao Ministro Milton Campos as "provas" materiais

que fizeram o Governador Artur Reis mandar fechar em
Manaus o jornal "O Trabalhista", que lhe fazia oposi.
çâo: o periódico havia publicado um Edital do Tri-
bunal de Contas pedindo o comparecimento dos Srs
Artur Reis e Alberto Rocha (agora Governador • Se-
eretário do Interior e Justiça) para prestar contas de
verbas a êle consignadas.

Política
Nacional Ademar em Estado dePré-Rompimento

PORTA-VOZ 

do Sr. Ademar de
Barros afirmou ontem a UH que
o chefe do Executivo paulista
está cm fase de "pre-rompimen-
to" com o Governo Federal, ao

aludir a criticas, algumas ate bem
azedas, que o Governador de São Pau-
lo vem fazendo à administração fe-
deral. Identificou esse periodo com o
vivido pelo Sr. Ademar de Banos,
após os seis primeiros meses da sua
atual gestão, com relação ao deposto
Presidente João Goulart.

Tais criticas têm visado especifi-
camente a politica económico-finan-
ceira da atual administração federal,
no seu plano geral, e a política cafeci-
ra em particular. Embora, após a for-
mulação das suas reservas, procure
sempre salvar a pessoa do Marechal
Castelo Branco, ninguém dissocia da
figura do Governador Ademar de Bar-
ros sua outra qualidade de cafeicul-
tor. Por isso mesmo, há quem identi-
fique na sua atual posição as reser-
vas hoie feitas abertamente ao Go-
vêrno Federal tanto pela lavoura quan-
to pela indústria de São Paulo.

Mas não sâo apenas a.s criticas
verbais do Sr. Ademar de Barros que
estão sendo notadas, conforme o ci-
tado porta-voz. A substituição do seu
atual secretário de Segurança, Gene-
ral reformado Ivanhoé Martins Fer-
reira. por um elemento de sua total
confiança —• e por isso o nome do
Deputado Cahtidio Sampaio está em
cogitações — vem sendo encarada co-
mo um total desvinculamento de São
Paulo das ações do Governo Federal,
pelo menos no que se identifique ou
faca concessões ao procedimento da
chamada "linha dura", a mesma que
há poucas semanas quis sacrificar o
Sr. Ademar de Barros. fazendo-o di-
zer que "o diabo estava solto" no seu
Estado.

Peio seu acurado instinto de con-
servação — os famosos 60 mil homens
armados para enfrentar o Governo
deposto não saem da cabeça de mui-
ta gente — e pelo fato de conduzir
o maior Estado da Federação, a nova
atitude do Sr. Ademar de Barros on-
tem era alvo de exame e análise em
setores diversos- como dos simples ob-
servadores políticos até elementos es-
pecializados do Serviço Nacional de
Informações. Mas, apesar dos esfor-
ços, o verdadeiro sentido da mudan-
ca, pelo menos aparentemente, não
foi alcançado.
EXPULSÃO DE FALCÃO

O PSD estará reunido em Brasi-
lia. no inicio da próxima semana para
tratar de diversos assuntos, entre o.s
quais a tomada de posição rias ban-
cadas diante da mensagem das con-
cessionárias e o exame da anunciada
reestruturação partidária, ora posto
em prática inclusive por um dos seus
membros, o Deputado Armando Fal-
cão. Para Isso, seu presidente, Depu-
tado Amaral Peixoto, seguirá segunda-
feira para a Capital federal.

Na ocasião — Isso é possivel ln-
formar com segurança — a propôs-

•ta de extinção de todos os Partidos,
inclusive do próprio PSD, será examl-
nada detidamente e poderá determi-
nár a expulsão'do Sr. Armando Fal-
cão, que se responsabiliza publica-
mente por ela, dos quadros do Parti-
do majoritário, nos termos dos seus
Estatutos. Isso se fôr vitorioso o pon-
dc-vista de não admitir a qualidade
de membro pessedista aos elementos
que atentem contra a existência da
Instituição partidária.
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Borghoff: Messias delegado para o
abastecimento.

COMPENSAÇÃO PARA "DUROS"
Finalmente ontem ioi identifica-

da a compensação que o Marechal Cas-
telo Branco dará ao.s elementos da cha-
mada "linha dura", em contrapartida
à exoneração do General Mourão Fi-
lho do cornando do IV Exército.

Trata-se da demissão, reforma e
transferência para a reserva de cerca
de 200 oficiais do Exército, aliás on-
tem mesmo iniciada conforme lista de
47 nomes divulgada em Brasília. •

Tinha-se como certo, ontem, que
um marechal e dois generais serão dc-
mitidos do Exército. Trata-se do Ma-
rechal Osvino Ferreira Alves e dos
Generais Crisanto de Miranda Figuei-
redo e Argemiro Assis Brasil.

Vale a pena registrar o que .houve
por trás dessas demissões, além da ób-
via compensação. Isso porque o Mare-
chal Castelo Branco e o General Costa
e Silva já haviam decidido não mais
aplicar a demissão na úrca das forças
de terra, após os dois casos iniciais que
atingiram o.s coronéis Inácio Jaques e
Dagoberto Rodrigues.

Na realidade, setores da Aeronáu-
tica e da Marinha pressionaram o Mi-
nistro da Guerra, inclusive para "jus-
tificar" medidas idênticas que atinei-
ram a almirantes e brigadeiros. Aliás,
nessa pressão atribui-se papel impor-

tante ao Marechal-do-Ar Eduardo Go-
mes.

Após alguma resistência, o Gene-
ral Costa e Silva acatou a pressão e
iéz as propostas. As últimas relações
de elementos atingidos do Exército cs-
tão prontas e serão divulgadas no de-
correr do mês em curso.
PTB INTROMISSÃO, NÃO

O episódio que envolveu o líder
do PTB na Câmara Federal, apesar de
considerado encerrado por gregos e
troianos, continua a provocar a ação
ultra-realística do Marechal Mendes de
Morais, que deseja afastar o Sr. Dou-
tol de Andrade do posto e do Pais. "pa-
ra fazer média com alguns chefes mi-
Iitares, de vez que tal trabalho não
lhe foi pedido", conforme os petebistas.

Contudo, a reação já veio pronta e
firme: o vice-líder Zaire Nunes decla-
rou com ênfase a UH, e já ontem era
possível sentir que naqueie momento
filiava oela bancada, que não aceita-
rá a intromissão indébita do deputado-
marechal. Nem êle pessoalmente nem
o PTB como agremiação partidária. Se
reservas pudessem haver quanto a
qualquer forma rle condução da ban-
cada por parte do Sr. Doutel de An-
drade, elas agora desapareceriam de
todo. Segundo o Rr. Zaire Nunes, "nem
o Marechal Castelo Branco, nem o Ge-
neral Costa e Silva, e muito menos o
Marechal Mendes de Morais influirão
nm problemas internos dos trabalhis-
tas".

O Deputado Zaire Nunes ainda con-
firmou, com detalhes, ter sido um dos
deputados "conversados" pelo Marechal
Mendes de Morais. Esclareceu, caso a
mr-mória do deputado-marechal venha
a falhar, que a conversa foi realizada a
bordo do avião que trazia os dois de
Brasília na semana passada e que o
Sr. Mendes de Morais lhe disse que
submeteria ao General Costa e Silva
o nome do Deputado Milton Beis para
substituir o Sr. Dovlel dc Andrade.
O MESSIAS LACERDA

Esta interpretação da nomearão do
Sr. Guilherme Borghoff para a SUNAB
vem dos próprios setores palacianos
em Brasília: o Sr. Arnaldo Taveira
era evidentemente Inepto; o Sr. Car-
los Lacerda desde cedo, para corte-
jar a insatisfeita classe média, colo-
cou-se como salvador da pátria no
problema do abastecimento; na terça-
feira à noite, ainda no Rio, o Mare-
chal Castelo Branco chamou o gover-
nador da Guanabara, comunicou-lhe
que ia aceitar pedido de exoneração do

Sr. Taveira, perguntou se continuava
como Messias do abastecimento e, nes-
se último caso, perguntou se renun-
ciaria ao Governo do Estado para as-
sumir o cargo ou se indicaria, um no-
me; depois de pedir tempo para pen-
sar, o governador da Guanabara indi-
cou o Sr. Guilherme Borghoff, para
agir sob sua inspiração.

Assim, o marechMal-presidcnte vai
cobrar, com toda sua força, o êxito do
Sr. Guilherme Borghoff, já conheci-
do na Intimidade palaciana de "Sub-
Messias" do abastecimento.

Um Conselho
no General

MANUEL BISPO

/^STA 
nas livrarias o livro de AnltminJ Calado "Tempo de Arrais": tempo df

.revolução sem violência, de revolução cou
liberdade. O esciitor-jornalisla reuniu nu»
volume significativo reportagens que jétao tempo de Miguel Arrais, Governador it
Pernambuco, o qual realizava naquele is-
tado uma mudança ou uma revoluçio-fi.
loto, um movimento de transformação fio.
nômica e sociai com bons modos, sem ia.
crlficio das franquias individuais nem a-
vlcas. Veio a ubrilaáa e nada. daquilo qutconsta das reportagens dc Antônio ia-
lado existe mais em Pernambuco. Nem Ar.
rais pisa mais terra pernambucana, encar-
ecrado que se encontra na ilha ie. Fer-
nando de Noronha. O livro "Tempo âe Ar.
rais" tem, por isso, maior importância,
Importância histórica, documentário çue
e de uma fase especial da vida poütiva,
econômica c social pcrnuvibucana; espe-
ciai, mas não rura, pois os pernambucanos
gostam dc fazer história.

A abrilada barrou aquela reioluçóo
de bons modos, barrou, sim, com um
contra-revolução dc maus modos, Aícw
e mesmo péssimos Uma contra-retolui/So
que se caracteriza por atos comn kte que
leio no artigo de Márcio Alves, ontem, no"Correio da vlunliã": "Contam-me o ca-
so do Dr. Fernando de Castro, contratado
no lt"ci/e pira suprir a assistência medi-
ca do Exército. Nes primeiros alos dc abril,
foi preso. Pergvntaram.-llie se era mar-
xista. Disse quc sim. Penduraram o /tomem
que tratava dos oficiais e svas /emito
em um "pau-de-arara" e o supliciarm
introduzindo em teu corpo pedaços dc çi-
lo". De reato, os jornais de onlem estai
cheios ac artigos, dos melhores colunista!,
denunciando torturas, perversidatles, ta-
xezas dos heróis da abrilada. Heróis to
uma ditadura vatia de conteúdo social oi
ideal, uma ditadura caótica, ao capriem
de militares ou autoridades rivais, que si
move ao acaso, correndo do í-ioto, coi»
medo do Brr,sil. Uma ditadura conjusc t
cruel. • • •

Pernambuco massacrado! PernambM
humilhado por militares gue maltratam,
espezinham os vencidos e se banqueteiam.
Um dos homens dc letras mais amenos
desta terra, Rubem Braga, escrevia ontem
no "Jornal do Brasil'-; "Não tenho ideií
tle quem seja esse General Aurélio IM
Tavares, que vai para o comando do IV
Exército.' Vamos tomar o nome. tle rtji
ser o supremo chefe militar de uma Va™
do Brasil aue não esla funcionando como
Brasil; onde nem o Presidente da P-efi-
blica nem o Ministro da Guerra consepM
mandar. Esixincamentos, torturas, desres-
peito frontal aos tribunais, isto éoquef
Exército tem feito no Nordeste. Se o Ge-
neral começar a aceitar banquetes e mim»

, do alto comercio e dos usineiros, vocês rw
| ver: os ibiapitias continuai-Cio. Coma crt
j casa, General".

É um bom conselho; conselho lúcido,
1 com sua ponia de humanidade c civis»

Todavia, o General o tomara sc quiser-
Quero dar outro conselho ao General.

leia o "Tempo de. Arrais", de Antônio «•
lado, e deixe que ile circule no Nordeste.

Congi-Mio

lOih Revista; Carga Contra a Compra Das Concessionárias

UJtaíícui
_i

BRASÍLIA 

'UHI — O Deputado Paulo Macarini (PTB-SC), comentando a
compra das concessionárias e o anunciado recuo do Governo no caso da
encampação das refinarias particulares, deu ênfase especial à situação
energética dc seu Estado, na região Oeste, que conta com um dos mais
baixos índices dc todo o País: 8 watts, apenas, "per capifa".

Ratificou o Sr. Paulo Macarini a Inoportunidade da transação com a
AMFORP e a anulação, pretendida pelo Governo, de "uni decreto legítimo que
dá ao Estado a faculdade de explorar — e quc por lei só ao Estado cabe explorar
— o refino do petróleo no Brasil".

O Deputado Raimundo Asfora (PTB-PB! classificou a compra das con-
cessionárias como "o mnis vergonhoso nepóclo desta Nação, pela diferença enlre
o preço do ferro velho estrangeiro o o valor real do grupo AMFORP".
DEPÕE CONTRA A SENSATEZ

No Senado Federal, o Sr. Jose Ermirio de Moraes (PTB-PE) voltou a
condenar a compra das concessionárias, sustentando scr "negócio dnnoso para a
economia nacional". "Negócios dessa natureza depõem contra a sensatez doR nos-
sos homens públicos — disse —ca visão dos nossos estadistas e. só servem paraabalar o crcdUo do Brasil no estrangeiro", multo ao contrário dn *quc queremfazer crer os defensores da compra.

Assegurou o senador pernambucano que as áreas de atrito quc sc pre-tende eliminar com "negócio tão rulnoso" para o Brasil foram forjadas não pornós, mas s'm pelos trustes internacionais. Acentuou que tanto o Governo como
o povo americano não estão exigindo ésse sacrifício da nossa parle, e sim "uns
poucos Interessados lá fora e seus testas rie ferro cá dentro".

Por último, perguntou o Sr. Josí Ermirio quais serão ns "felizardos be-
neficlários" detentores dos 25,5% de ações pertencentes a brasileiros e que serão
compradas pelo Governo.

MACARTISMO NAS UNIVERSIDADES
Em lonro discurso que pronunciou no grande expediente o DeputadoEvaldo Pinto (.MTR-SP) acentuou que "o ensino superior e a pesquisa' clentílka

«n nosso País estão ameaçados de enorme retrocesso se o Chefe da Nação não

disser um "basta" incisivo c vigoroso ao vendaval de "macartismo primário
selvagem quc sc abateu sóbre as universidades, após a revolução".
COMISSÃO SE REÚNE SEGUNDA-FEIRA {

A comissão mista dc deputados c senadores que estudará e dará P31*'
sóbre a compra das concessionárias norte-americanas de energia elétrica "í80
instalou ontem à tarde cm Brasília, como estava previsto, por falta de num
O Senador Monsenhor Walfredo Gurgel, do PSD do Rio Grande do Norte, sera
presidente da comissão, devendo caber a vice-presidência ao PTB e o c°rg0.o
relator a um deputado da UDN. Os 22 parlamentares integrantes do órgão
reunião marcada para segunda-feira.
LEI DO INQUILINATO: MAIS 48 HORAS or

A discussão do projeto que prorroga a Lei do Inquilinato foi adiada J>48 lioras, a requerimento do presidente da Comissão de Confctltuiçfio e •"u"'
Deputado Tarso Dutra, parn quc aquele órgão técnico se pronuncie sóbre a
teria. O projeto deixou a ordem do dia.
HOMENAGENS PÓSTUMAS E VENCIMENTOS

A Câmara homenageou ontem a memória do cx-prcsldente de Portug
General Craveiro Lopes c do jornalista gaúcho Arlindo Pasqualini. ^oi

A discussão do projeto quc fixa os vencimentos dos magistrados,
membros do Ministério Público e do Serviço Jurídico da União, foi encerrada ap
manifestações dos Srs. Guilhermlno de Oliveira, Laerte Vieira e Paulo Alacar
entre outros. A matéria deverá ser votada na próxima semana.
ESTELITA NO TRIBUNAL DE CONTAS a

O Deputado Muniz Falcão (PSP-AL) congratulou-se com o fu"0'0".^»
público da União pela notícia de substituição do Sr. Wagner Estelita na ""\t
do DASP, "para ocupar outro cargo, possivelmente de Ministro do Trl^u,ialaSSí
Contas", recebendo como "prêmio pelos malefícios que causou à honrada c
o galardão de unia gorda sinecura da República". „,)•

— Converte-se, assim — acentuou o Sr. Muniz Falcão — do ,n,m ? „ui
mero um do funcionalismo, no beneficiário das benesses governamentaissempre cortejou no seu melancólico fim dc carreira.
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¦priMOCÕES E NEGÓCIOS

Oswaldo G. Lopes

do oficiantc da cerimônia, o Padre Uso,
da Paróquia a que pertencem as referidas
fontes.

POSSE DE DIRETORIA — A posse da
nova diretoria da Federação das Asso-

clações Comerciais, Industriais c Agre-
pastoril do Estado do Itlo IKACIA) deu
oportunidade para que ficasse bem situada
a posição da Federação em relação aos
problemas atuais e multo principalmente
as relações com o Govêrno do Estado. Da
nova diretoria, que tem como presidente
o Sr. José Soares de Sã (Petrópolis), ia-
zem parte entre muitos outros líderes da
classe os Srs. Benedito Ursino de Oli-
velra Bastos (tesoureiro), presidente da
FIERJ e o Sr. Moacir Moreira Leite (se-
crctórlo), presidente da ACIN.

GOMES FILHO — O programa do jor-
nallsta Gomes Filho, que vai ao ar de

segunda a sexta-feira, através das ondas
da Hádio Mundial, às 8,35 da manhã, vem
aumentando a sua audiência. Gomes Filho,
com o brilho do seu talento, vem muito
bem situando não só os problemas das
classes produtoras do Estado como apre-
sentando um amplo noticiário dc t'ido que
está acontecendo e que vai acontecer.

Balanço
Em apenas quatro meses de

administração, o General Ru-
bens Rosado conseguiu reali-
Zar mais as seguintes obras,
no setor de águas:

. »/-ÀADECE — O Sr. Moa-
i ÃÍI&*Mj TL Xeile presidente da

(JEcir Moreira I*M*d£trtal de Nl-
W*W"iS5Z cio dó General Joel de
ím recebe" o"c'° n0 qual agradece

m ÍSSSÃ2 Casa dos homens de-
B*nte n! íoSvável missão de bem servir".
W^Énuf-o General afirma: "Vemos
Jl»1» 8d'ih mento amistoso da Associação
»este íáÊS^S consciência çivlca que
, manifef çí° ° 

e laboriosa classe, me-
empo'»» adadlng0nS£a admiração e do nosso

tf «intento".
_.,.- ffhMA — Amanhã, domingo,

• .AG4UiuWr no vizinho município de
terá< . inauguração oficial das novas

mbora'* * 
f™f0Tnl\s perma e Itaborai.

InflfUC^ das rEstâncias Hidrominerais
^m o ato que terá início às 15 horas
Fermí imitar com a presença do General
deVfwrres Governador do Estado, sen-  
pa i|,,|,|,||||||||||||||||||||||||illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hlllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIllllllllllllllllllll III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII|
"ll"1""""""" PLANO FINANCAR NA GUANABARA: „• |

PROFESSOR-SARGENTO RECEBERÁ HOJE MAIS UM CARRO FINANCIADO PELA I
BOLSA DE AUTOMÓVEIS CNAP: 20°o DE ENTRADA E 0 SALDO EM 36 MESES J

ÍKrí*«rl? av Presldtntà Var9as, 590 - 15.» andar - Ed.
| PEÇAS, à *;• 

JJ^V, dos coléçlos Preparatório Estadual d.
¦tWl" 

TtsUi' í"Vriodo Rio Branco, . S.flundo.S.r,.nto
i B,"!V »» Aiumiro de Souza Frel|anes, rtsldent. ã Rua

J * EíérC,« sai em Banou - receberá, em cerimonie que
I doí.AÇ", m pr«ença de tode, os membros do Conselho
1 eonlrÍ.»n.T Executivo e de represent.ntei do Depert.men-
| institucional |xeeutivo 

^_ m de um gu
g „ Síclo-Econôm co deqoH» t P ..^dan", ene de fabrica-
I^lTcr%iradqul?ido'den?ro do. termo, cr.d.tklo.
l«i0 ],u' lr\, «BOLSA DE AUTOMÓVEIS CNAP", ou sela,
| oferecidos pela ho«« q 

ya|or do vejeu|o pi.«„nd|do,
; enlr,d. mínima ae 

<ln::neiamento de 36 meses, conforme

VS& íííhíS*. VntS o prcf.HOMva.nt. . . CNAP .

g 11 de egôslo passado.

Con, i entrem efetive de mels esse cerro, deite vei

= .tendendo a um professor dos Colégios Preparatórios Esta-

I dual de BanEu « Estaduol Baião do Rio Branco - e BOLSA
= nE AUTOMÓVEIS CNAP que é, perelel.mento eo PLANO
6 FINANCAR um Instrumento que e COMPANHIA NACIONAL

Secretário de Obras Mostra I fatos & notícias

o Que Fêz em Quatro Meses
D

FLUMINENSES

FIQUE RICO!
GANHE

DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS

DE AUTO-PEÇAS possui pere financiar automóveis a longo |
prazo para os seus acionistas em todo o Brasil, dé eontl- §§
nuldade ao Pleno de Atendimento progremedo para setem- |
bro, quando deverão ser negociados 35 veículo» (entre novos |
e usados, nacionais e estrangeiros), das mais diversas mar- §
ces, consoante as prevlsõ"s da Divisão de Habilitação Credl- 3
tida daquela Companhia. Só no més de agosto foram transa- S
cionados 25 veículos pela BOLSA DE AUTOMÓVEIS CNAP, |
nas condições acima referidas, entre os quais cinco "Vol- 

|
kswagens" ano de fabricação 1964; um Cônsul ano 54; uma 3
"Slmca" Chímbord 59; uma "Kaiser" 51, uma "Vemaguete" 3
60, uma 'Pontiac" tipo Catallna ano 52; um '*Dauphine" 5
ano 60; um "Volkswagen" ano 62; e um "Volkswagen" 61.
Informa a COMPANHIA NACIONAL DE AUTO-PEÇAS que
ainda se encontram abertas as inscrições para o PLANO
FINANCAR e para a BOLSA DE AUTOMÓVEIS CNAP, à
Av. Presidente Vargas. 590 —¦ 15.° andar — Tel.-. 43-5699 —

Ed. Lisboa — onde as Inscrições poderão ser feitas diária-
mente, das & às 20 horas.
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=3 3 Jovem! Cumpra a lei do 3
= 3 serviço militar allstando-se 3
|§ i partir dos dezesseis anos. 3

ESTACANDO como principais realizações d*
sua administração, « assinatura de convênio
com o Govêrno da GB para resolver o pro-
blema do abastecimento de igua dos muni-

clpiot da Baixada; o decreto que regularizou a gra-
tificação d. servidores; a extinção d. 684 cargos
vagos om várias superintendências; a regulam.n-
tação da cobrança das tarifas de fornecimento de
água è população de Niterói e, finalmente, a con-
clusão da parte de construção civil da Casa d. Re-
calque de Nova Iguaçu, o Secretário de Obras do

Estado, General .Rubens Rosado, distribuiu, atra-
vés do seu gabinete, balanço das atividades daque-

la pasta, considerada uma das mais realizadoras de

atual Governo.

Iniciada a obra de assenta-
monto de rêdt distribuidora
ca Alameda São Boaventura,
em Niterói, na calçada, a (im
de permitir o asfaltamento
cessa via de acesso ao inte-
rlor do Estado; iniciada a ins-
talaçío das bombas de recai-
que do Sistema São Mateus—
Nilópolis: assentados 6.5 km
de rêcc distribuidora de água
cm Duque de Caxias; conclui-
da a instalação de 2 poços em
Vassouras; iniciada a Estação
de Tratamento de IJuti do Al-
feres; em conclusSo a aduto-
ra de água de Silva Jardim
iniciada a reforma da rèr.í-
distribuidora de água de Rio
Bonito: instalado o 3.° poço
c-m Maricá em conclusSo a
ponte de travessia do Rio Ma-
cabu para permitir a passa-
gem da adutora, em Niterói
t-m Maricá; em conclusão a
..mpliaçáo ria EstaçSo de Tra-
tamento do Laranjal, para Ni-
terói e São Gonçalo; conclui-
da a rede de água da Rua
Fagundes Varela que perm:-
tiu a regularização do abaste-
cimento de água do Bairro
do Ingá. em Niterói.

Estão projetadas e deverão
t,er iniciadas dentro ein bre-
ve, dependendo apenas de so-
luçòes de ordem técnica, as
seguintes obras:

5.° Batalhão da Polícia Miü-
mr — Niterói: Grupo Escolar
Kc-rmogenes Silva — Três
Rios; Centro de Saúde de Ni-
lópolis: Delegacia de Teresó-
polis; eataçáo de desembarque
<- embarque de passageiros —
Niterói: ampliação '2 pavi-
mentos) da Secretaria de Se-
gurança Pública: Recebedoria
e Coletoria de Itaperum.
Grupo Escolar de Varre-Sai -
Natividade do Carangola;
Grupo Escolar Moura e Silva
— ampliação — Rocha — S5o
Gonçalo; Grupo Escolar Ser-
laria — smpltaçío — Trè*
Kios.

COSTA 
FRANÇA — O Presidente do Tribunal de JUs-

tiça. Desembargador Braz Feilcio Panza, designou,
ontem, o Juiz José Ba.-to» de Barros, da Comarca de
Itaborai, para funcionar no processo do manacre do
fltiputado Costa frança. O Juiz Nicolau Mary Júnior, de
.Magé. considerou-se impedido por ser amigo do Delegado
•Vilton Watzl. principal implicado.

VIAGEM — O Governador Paulo Torres estará ama-
nhã no município de Itaborai para inspecionar

obras.
8UBOELEGADO — O investigador Rui Porto de

Oliveira foi nomeado pelo Governador Paulo Tór-
re? para subdelegado da Vila Ipiranga.

ANTIPOLIO — Foi iniciada a vacinação contra o'
poliomielitc em Niterói e São Gonçalo, ontem, em

três postos localizados nas duas cidades. A Secretaria de
Saúde informou que s<*gunda-feira outras unidade» toé-
dicas vão colaborai com a campanha em numeroso»
bai rios.

A incidência da paralisia infantil é mais acentuada
na Bbixada Fluminense e na Rppião de Gnraeaze*. «>.
gundo o Departamento Mèdico-Sanitário que destinou
140 mil vacinas para aquelas áreas fluminense».

Execução

| Urbanização
Ainda nesses primeiro»

quatro meses da gestão do
General Rubens Rosado á
frente da Secretaria de Obras,
o Departamento Geográfico

da Pasta concluiu e entregou
c Plano de Urbanização da
cidade rie Macaé.

Estão também em execução,
rm ritmo acelerado, a» mi-
guinte» obras:

Grupo Escolar Paulino Ba-
tista — 8 salas — inaugura-
do: Inutituto de Educação (ir
Neva Iguaçu — inaugurado.
Pavilhão de Artes industriais
r.o Grupo Escolar Getúlio
Vargas cm Niterói: Pavilhão
-ie Artes Industriais no Gru-
po Escolar Benjamin Cons-
tant; Hospital da Polícia Mi-
iitar; adaptação provisória do
5' BC no prédio do Fomento;
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| REFORMA DE ROUPAS |
JaquetSo p/paletó |
Ternos c/defeito =

Pua da Conceição. 13 S

j| Ed. Sulacap — t/205 g
ALFAIATE §

REI OA ELEGÂNCIA |
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Benício & Pereira

RUO FELICIRN0 S0DRÉ,244-^8010
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ESTOFADOS
LINHA ITALIANA E FUNCIONAL |

| CASA DO ESTOFADOR f
Kl,'A SAO JOÃO. I»

S Telrlonr: l-ltm — KlUrél.
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! Jfoveü S* e<v> V^ecf^çõeò
»UA JOSÉ CLEMENTf. it — NITER6I f
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IItubos deI
1 Comprando no SERRARIA PARAÍSO v. recebe a || ÍM flfíf|V!
I nota de venda e com ela concorre a prêmios no || fllwIrlVILalll

volor de dei Milhões de Cruxeiros, no concurso
"SEUS TALÕES VALEM MILHÕES"

PREÇOS DA SEMANA

= Tijolo WiíO Mllhflro
= Vrrnlhiii dr 3 IS K
I Vrmlhlo df 1/4 K
H Cilbro dr Ltl Metro
H Rjpa dt Iri Mrtro

CItt
56.000,00

IIM.OI)
. 180,00
. 118.00

13,011

1| A PRAZO

11 SEM ENTRADA
CR» || COLOCAMOS NO SEU TV

Tábua df Pinho e O.Mm «31,00 fj = NA SUA PRÓPRIA CASA,
Pedr» dt mio 4 mftroi M.000,00 5 KM NITF.HÓT E

SAO GONÇALO

= Viso df 11 qualiriailr 1 3.300,00
f Pr«ros líiiO Tai-nlr 3K 150,00

PrtJO 13llJ Pncolt 2K 850,00

Artla Lavada 1 metros 14.000,00
Torta de 3 Almoladas .. 4.2110,00
Tubo Eletroduto, am 804,00
Assoalho de Peroba m 1.500,00
Ladrllhos m  1.650,00
Calxio de Porta 210x0,10 2.100,00

NÃO PAGUE ALUGUEL!
Construo a Sua Casa Comprando

TUDO A PRAZO na Serraria Paraiso

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PRAZO
SEM AUMENTO NO PREÇO

A Serraria Paraíso Vende BARATO
Porque Tem 10 Lojas, em Niterói, São Gonçalo e Itaborai

Móveis — Confecções — Vidraçaria — Geladeiras —
Televisões e Bicicletas

Fones: 8382 — 8195 t 2-3668
= Comprs o seu apartamento no Con|unto Residencial paraíso
| 

"» Avenida Amaral Peixoto — Niterói — Lançamento da

SERRARIA PARAÍSO
| P*Ça i visita de um Corretor, pelos tones 6230 e 2-4222

i
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|i Rnscop
I | RUA AURELINO LEAL, 28
= SALA 5

HAYDÉE FERNANDES DE REZENDE
(MISSA DE 7.° DIÀ)

Ollvelros Henriques de Rezende, Sérgio Fernandes de Rezende,
Regina de Fátima Fernandes de Rezende. Othon Reis Fernandes,
senhora e filhos, Pedro Fernandes Jr„ senhora e filhos, Paulo

Fernandes, senhora e Hlhos, Maria José Fernandes Moura, es-

poso e filhos, Maria Aparecida Fernandes G», esposo e filhos,

agradecem sensibilizados as manifestações de pesar recebidas

por ocasião do falecimento de sua querida esposa, mãe, irmã, cunhada e tia

HAYDEE, e convidam seus parentes e amigos para assistirem às missas de

sétimo dia que mandam celebrar em sufrágio de sua bonissima alma, dia 14,

às 7,30 e às 18 horas, respectivamente, na Matriz de Santa Cecília e na Capela

do Colégio Macedo Soares, em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
Antecipadamente, agradecem aos que comparecerem a fesse ato de.fé

cristã. ., ::a.u

émlmmèi

4?

Basta de Procurar!
Escolha teu apartamento no

EDIFÍCIO
ALVES DE ALMEIDA

Av. 7 de setembro, 148
"O local mais residencial de ICARAI"

SINAL: CRS 115.000,00
MENSALIDADES: CRS 33.000,00
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Santa Rosa
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I INSTITUTO DOS INDUSTRIÁRIOS |
!§ DELEGACIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ||

11 Rua Santa Rosa, Esquina de 5 de Julho | j
EDITAL

3

Sabre Pilotis I
Com duas frentes 5
Somente três por andar g
Apart", de 2 e 3 quartos com dependências com- B

pletas §
9 Pagamento de acordo com o andamento das a
obras I

Conta vinculada no Banco =

MERCANTIL DE MINAS GERAIS S/A |
INCORPORAÇÃO VENDA E CONSTRUÇÃO POR |

UMA ÜNICA FIRMA: I

CESAL

Amplos apartamentos com sala, 2 quartos, copa |
cozinha. Dependências completas. |

>>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii>:iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii'v 1 ,, , . , . i • - • i „. Í
|1 No melhor local e de maior valorização, junto ao |
11 colégio Salesiano, mercados, cinemas etc. |

|| Sinal Facilitado de (

II 300 Mil Cruzeiros (
11 j CONSTRUÇÃO |

II Engenharia e Construção Atlas f
ii i

ADMINISTRAÇÃO: |

Escritório Técnico Alpha 1
5 =
11 Veja hoje, planta e condições no local — Rua Santa 1

INÉDITO
APARTAMENTOS NA
AMARAL PEIXOTO

2 E 3 QUARTOS
SOMENTE CRS 100.000,00 DE SINAL II
SEM PARCELAS INTERMEDIÁRIAS
SEM JUROS
OBRA JÁ INICIADA'

turnos Apartamentos à Venda
INFORMAÇÕES NO LOCAL: " f (

1 A». Amaral Peixoto, Esquina de Marquês de Paraná 11

I METRÓPOLE IMÓVEIS ||
| AV. AMARAL PEIXOTO, 71.8.» ANDAR • TEL: 6230 11

NITERÓI

Pelo prestnte »»ÇO eien»» i hxioi e« «ejundoi de IAPI

| que, de acordo eom o dltpoíto no Item 24 da Reioluçío n.f

| 83, de 31-7-44, da Junta Interventora deste Instituto, foi alte- g

| rado o entendimento anterior que beneficiava aquele» que, 
|

| embora tivessem deixado de contribuir há mais de 11 meses, 
|

| conservavam os seu» direitos, por força de beneficio» inde- 
|

| feridos ou de recurso» interpostos. |
Agora, em face da referida Resolução, tais lndeferlmen- |

3 tos ou recursos deixam, doravante, de interromper a conta- |
1 gem de praio par» a perda da qualidade, ficando estatxle- 

|
| cido prazo até 31-10 64 para que os interessado» eprejentem 

|
= requerimento para contribuir em dobro; es que não o fixe- |
| rem, perderão definitivamente a sua qualidade a partir de 

|
1 1-11-64, Inclusive. |

Niterói, »etembro de 1964.

MILTON COELHO DA SILVA
Delegado

11 Rosa, Esquina de 5 de Julho ou nos escritórios da 11

Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiimiii'
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I CORRETORES
DE IMÓVEIS

Afií)^r
COMPRA-VENDA
ADMINISTRAÇÃO

E: —

IMOBILIÁRIA Ü

RUA DA CONCEIÇÃO. 99 • 2.» ANDAR • ED. BRASÍLIA
TELS.: 5551 e>635^N.TER0L ..s£*
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Para ampliação do nosso quadro
estamos admitindo corretores de

preferência com prática
1 raiar na

SAGRES IMOBILIÁRIA
RUA DA CONCEIÇÃO, 99 - 2.° ANDAR

TELES.: 5551 E 2-6357
EE "^
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiHimiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiuMi.:

§3 Av. Amaral Peixoto, 60, eonj. 1.014, 1.201 « 1.203 
|

|| Tel : 2-0370 — NITERÓI §
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(TUDO CALCULADO |
H 4 apartamentos por andar |

|^3 elevadores §

= Play-Ground no térreo 3

3 :'; Duas salas e três quartos, sendo um ruversível s

= $z Garagem incluída no preço 3
3 :|: Comércio local |

13 Praia e escolas na proximidade ?

no INGÁ (
[|ed.fício britivaldo!

RUA PROFESSOR LARA VILELA, 192196

A PARTIR DE

Cr$ 79 000,00 Mensais
I SEM PARCELAS INTERMEDIÁRIAS

11 Corretores no local das 8 às 12 e das 14 às 22 horas |
| | fAAIS UM EMPREENDIMENTO \

!f Ml TROPOLÍÍ/HÕVf IS UDA. |
| Av. Amaral Peixoto, 71, conj. 806 • Tels.: 6230 e
| 

24222 - Niterói
niinninitiniiiniiiiiiiiiiiiuiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiinniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimintimiii?

NITERÓI É MAIS METRÓPOLE COM A METRÓPOLE IMÓVEIS
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BOMBAS EXPLODEM NAS CASAS DE
MEMBROS DO CONSELHO URUGUAIO

Sindicatos Com Johnson
ULTIMA HORA

TELETIPO
. (Condensado da ASSA.
VP1, FP, PL, BNS e IF)

Atentado
Laurellno Ramín Brleeno

Gonzalez, subcomandante das
forças navais venezuelanas,
foi morto a tiros às primei-
ras horas da manhã, de on-
tem, por Indivíduos que, de
um automóvel em marcha,
abriram fogo de metralhado-
ras. Brizeno Gonzalez fale-
ceu quando era conduzido
ao Hospital de Pronto So-
corro de Caracas. O atenta-
do realirrou-se à porta da
residência do militar, cujo
cadáver -mostra 18 perfura-
ções de bala. Ignora-se o mó-
vel exato do atentado, que
as autoridades qualificam de
extremista.

Erro
•A-projetada reunião do

Presidente Lyndon Johnson
com t> Presidente mexicano
Adolfo Lopez Mateos, no dia
25 de setembro, para resol-
ver o problema fronteiriço
do' Chamizal foi qualificado
como "um grave erro diplo-
mático" por Armistend Sei-
den, presidente da stibcon-.is-
são latino-americana da Co-
missão de Relações Exterio-
res da Câmara dos Repre-
sentantes. Ao faiar perante
a Câmara Selden afirmou
que, apesar do caráter pro-
tocolar da reunião, um en-
contro entre o.s dois Presi-
dentes "neste delicado mo-
mento das relações inter-
americanas", correspondia a
um "abraço do Presidente
dos Estados Unidos a um
homem que desafiou o sis-
tema interamericano. opon-
do-se às decüõcs da reunião
consultiva ministerial sobre
a ruptura coletiva das rela-
ções com Cuba".

EncsíaÜfe
Diversas cidades da fron-

teira do México com os Es-
tados Unidos estão tomando
diversas medidas para evi-
tar que se alastre, a terrf-
vel encefalite letárgiea, anun-
ciou o vespertino "Ovado-
nes" da capital mexicana.
Ciudad Juarez, Matanoros e
Nuevo Laredo, são as povoa-
ções onde as autoridades to-
mam todas as precauções
possíveis para prevenir essa
enfermidade. A encefalite,
que, há semanas apareceu
em Houston (Texas), pDrece
ter-se propagado a outras ci-
dades norte-americanas que
têm fronteira com o México.
A principal luta é contra o
flnosquito comum, transmis-
eor da moléstia.

ii »

O até então poderoso fu-
ração "Dora", debilitado, e,
ao que parece, em processo
tie extinção, se deslocava r.a
«manhã de ontem pelo Norte
do Estado da Flórida com
ventos de 80 quilômetros por
hora. Contudo, o meleoio
deixou na sua passagem rm-
liiares dt pessoas sem casas
e causou milhões de dólares
¦tie prejuízos em residências.
Acredita-se que o "Dora"
conlinuará perdendo mten-
sidade a medida que cruzar
a Flórida em direção ao Oc-s-
te, a razão de dez quilòme-
tros por hora. Fortes chuvas
caíram sóbre o Norte do
Estado e em parte da Gtór-
gia c Alabama, como conse-
qüéncia do avanço do "Do-
ra", qualificado de tormen-
ta tropical peio Serviço Me-
tpprológico cie Miami. "Do-
ra" se encontrava a uns ses-
senta .qyilómetros ao Sui cn'
Taliahassee, com ventos ae
ISO Quilômetros por hora,
muito- próximo de St. Au-
guütine, e, em seguida, se-
guiu rumo terra adentro.
O maior estrago ocorreu n?s
zonas rie St. Augustrne _
.Jacksonviiie.

Soterrados
Uma explosão ocorrida on-

tem no novo sistema de sub-
terrâneos dc Montreal deixou
soterrados seis operários qui
trabalhavam a quinze metros
de profunriidr.de em um tú.
nel de €00 metros de com-
primento. Outros dois ho-
mens foram recolhidos pou-
co depois de ocorrida a ex-
plcsão. que se deu em um
setor do subterrâneo situado
no extremo oriental da ci-
dade.

Dentistas
Num beilertim divulga.lo no

México pela Organização Pan-
Americana de Saúde <OPS),
observa-se que em algumas
regiões centrais e meridio.
nais da Am-rica Latina "nâo"há 

sequer um dentista para
cada 500 mil habitantes"."Acrescenta o informe; que se
bem que a proporção ieleal
de odontólugos em relação à
população ú ele um por mil
habitantes, a OPS afirma que
inclusive nas zonas urbanas
da América Latina, onde a
maioria dos dentistas exerce
a profissão, a proporção é de
1 por 5 mil. A juízo da OPS"erer-a impossível, na Améri-
ca Latina, atender às necev
rsdades da população medi-
ante o trabalho dos profissio-
nais de odontologia exclusiva-
mente".

M ONTEVIDÉU (UPI-FP-UH) — Na madrugada
da ontem foram atacadas, com bombas
"Molotov", as residências do Presidente do
Conselho Nacional de Govêrno uruguaio,

Luis Giannatassio, e outros conselheiros nacionais
que votaram a favor do rompimento de relações
diplomáticas com Cuba. O recrudescimento dos
atentados com explosivos começou às primeiras
horas de ontem, quando foram lançadas duas bom-
bas "Molotov" contra a residência de Giannatassio-
Não houve vítimas, mas apenas danos materiais de

pouca monta, uma vez que foram atiradas de um
veículo a grande velocidade e cairam no jardim da
casa. A Polícia anotou o número do veiculo.

Posteriormente, e a breves
Intervalos, foram atacadas, da
mesma forma, as residências
dos conselheiros Oscar Gesti-
do. colorado. Puig Spangen-
berg, nacionalista, e Washing-
ton Bellran. também naciona-
lista. Todos estes conselheiros
aprovaram o rompimento de
relações com C«jba.

Acordo
As autoridades policiais, pre-

vendo novos atentados, redo-
braram o policiamento nas
casas pertencentes a firmas
norte-americanas, jornais, rá-
dios e estações de televisão.

Ontem foi concluído wm
acordo para a desocupação da
Universidade pelos 300 estu-
dantes e]iie fizeram barricada
em seu interior, pondo-se. as-
sim, fim a um dos mais gra-
ves focos de tensão dentre os
registrados desde que o Uru-
jMiai decidiu o rompimento de
relações diplomáticas com o
governo de Fidel Castro,

Apesar de que todos os in-
d!c'os durante a noite eram
de que se podia chegar a um
acordo, a tensão nos arredo-
res da Universidade conti-
nuou.

A policia não diminuiu suas
precauções e somente perral-
tiu a entrada a médicos e
enfermeiras da Cruz Verme-
lha .c outras instituições que
prestavam auxílio aos que o
necessitavam.

Pouco depois desta visita
informou-se que o estado ge-
ral da maioria dos estudantes
que ocupavam o edificio era
satisfatório, havendo, apenas,
alguns que sofriam de conjun-
tivite e desmaios por inani-
ção.

Mediadores
As negociações que se fize-

ram através dc vários media-
noite de quinta-feira, quanelo
dores e pelo Ministro do In-
terior, Aelolfo Tejera, come-
varam a obter resultados na
um grupo de 35 estudantes
menores de idade abandonou
o edificio, logo seguido por
cinco moças, duas das quais
sofriam de perturbação nervo-
sa.

Enquanto isso. na rua, o re-
forço policial continuava aten-
to, impedindo o acesso a zo-
na e à Universidade.

Um jovem membro da cnn-
gregação evangélica que se

envolveu e-asualmente no inci-
dente c teve do entrar com
os esludnntes na Llniversida-
de, foi autorizado a abandona-
Ia.

Walter Fernandez, dc 21
anos de idade, embora nada
lendo a ver com o assunto, só
toi autorizado a sair depois
dc os estudantes falarem com
numerosas personalidades do
grupo, pois temiam que sua
saída poderia dar margem a
que se acreditasse tratar de"um estudante desmoraliza-
do".

Fernandez disse que os es-
t.udantes estavam bem o que
pnra alimentar-se dispunham
apenas de dez quilos dc quei-
jo, café e um pouco de fari-
nha, que mal deram para as
primeiras horas de ocupação.

Polícia v*

Krushev Atento no Trigo

A exigência dos chefes po-
liciais era a de que todos os
estudantes maiores de idade
deveriam ser devidamente
identificados.

A solução conciliatória ado-
tiida consiste de quatro pon-
tos. Expressa que os estudan-
tes menores de idade poderão
rbandonar o recinto e regres-
«ar a seus lares sem riificul-
dade, sem scr identificados.
Os maiores, sem exceção, se-
rão identificados por uma co-
missão policial de dez funcio-
nários técnicos, na própria
universidade.

Os dirigentes da Federação
de Estudantes Universitários
etc Uruguai deverão apresen-
tar-se ã chefia de policia, u
fim de prestar declarações e
ser identificados, bem como
todos os maiores de idade que
ainda não foram identifica-
dos.

O Juiz de Instrução, Dr. F.
fgoa, cm companhia de altos
chefes da Polícia, realizará
uma inspeção "in loco", para
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KAZAKSTÃO (URSS) — Depois do fracasso da última colheita de cereais, o Primeiro-
Ministro Nikita Krushev determinou ou- ae desse, maior atenção ao problema. Na joio,
o líder soviético oarecr. medir atento a extensão de um campo de trigo na região do
Eaaakstao. (Foto UPI)

26 DIAS E 21 MIL KM PARA
DE GAULLE PERCORRER A AL

PARIS (UPI-UH) — O Presidente Charles De Gaulle inicia-
rá sua excursão pela América Latina com sua chegada h Ve-
nezuela, no próximo dia 21, c a terminará ao sair do Brasil,
a 16 de outubro, segundo anúncio oficial expedito hoie pelo
Palácio oo Eiiseu.

A excursão de 28 elias e ..
21.000 quilômetros se divide
nas seguintes etapas:

Venezuela: dois dias, a par-
tir de 21 dr- setembro; Co-
lómbla: dois dias, a partir d"
22; Equador: dr.is das. a par-
tir de í-i. Peru: três dias, a

panir ere 25- Bolívia: um dia.
a 2.1: Cliile: quatro dias, a
partir Je. 2ít; Argentina: qua-
tn elias, p partir ele .'i dc ou-
tubro; Paraguai: ejois elias, j
par' r eie li Uruguai: três eli.rs.
a partir oc 8: Brasil: ti és dia-;,
a partir de 13.

Taylor: - Se í'JÂ se Retirarem
áo Vietname, Será um Desastre

WASHINGTON. (UPI-FP-UH) — O Embaixador dos Esta-
dos Unidos no Vietname do Sul, Maxwell Taylor, disse ao Con-
gresso que seria um "grande desastre" se os Estados Unidos se
retirassem do Vietname do Sul. Em declarações anteriormente
secretas, mas divulgadas oníem, Taylor disse que a retirada
norTe-^mcricana da guerra vital no Vietname do Sul contra
os guerrilheiros comunistas "significaria, primeiro, que o Viet-
narne do Sul cairia sob o comunismo quase imediatamente".

rias «rul-vietnan-.itas próximas
fi capita], e que tal campa.-
nia foi preparada em colabo-
rrjc.^o com o Governo do Viet-

'T.m segundo lugar, rtemons-
traria que Ho Chi Minh 'di-
rigente comunista elo Vietnã-
me do Norte) e o Primeiro-
Ministro soviético Nikita
Krushev. tinham razão ao pon-
sar que haviam desenvolvido
unia nova tática — a guerra
de liberU<;So — que não pode
scr superada pela nação mais
poderosa do mundo", disse
Taylor.

Ém suas declarações peron-
te a Comissão de Relações Ex-
teriores ela Câmara dc Repre-
sentantes, antes der regressar
a Saigáo, Tavlor disse tam-
bém:

nnme.
Demissões

Os rr«ne-rai.s Cao Tri c Nou-
yen Van Thieu foram afasta-
dos de suas funções ontem,
eiecísâo do General Nguyen
Khanh. Chefe do Governo
Provisório e Ministro da De-
fe-a Nacional.
Brinquedos

Conseqüência
"Poderíamos ver-nos encur-

raiados do Pacifico Ocidental,
até Honolulu. Esta seria a cem-
seqüência, a curto prazo, du-
rante os próximos anos eno
caso da retirada norte-ameri-
crrüa do Vietname do Sul).
Acrescentou:"Depois do triunfo comu-
nista no Vietname do Sul, o
resto do sudeste asiático Sena
rapidamente neutralista. e, de-
pois, possivelmente comunista."A Birmânia também seria
i.tingida, tal como a índia. A
Indonésia logo ficaria ao lado
dos comunistas".

Funcionários norte-arnerica-
nos disseram que agora com
a volta de Taylor a SaigSo sc
iniciará intenso campanha pa-
ra eliminar as forças insur-
gentes comunistas nas provin-

As autoridades norte-ameri-
anas no Vietname eio Sul fo-

ram advertidas sóbre o peri-
go e|iie podem representar
pistolas, revólveres, metralha-
doras e outras armas eie brin-
fjutdo. Segundo informações
recolhidas por agentes da se-
gurança nas províncias, o Viet-
cons; fabricou brinquedos dês-
se tipo, aparentemente inofen-
sivos, transformando-os em
armas perrigor.i.-Timas.
Emboscada
Informa-se, por outro Indo.

que uma unidade das forças
Rovcrnamentuis sofreu, ante-
ci tem, grandes perdas, ao cair
em emboscada armada por um
botalhíei "Vietcong" na região
tlir Tamky. r.o litoral elo cen-
tro do Vietname. De fonte
norte-americana informa que17 elementos do governo mor-
reram. 23 ficaram feridos e
cinco desapareceram. Perde-
ram-se quarenta armas.

(

De Gaulle partirá desta ca-
pitai, no próximo dia 20, oor
via aérea, rumo a Pointe-a-
Pitre, Guadalupe, tle onde se.
guiiá para Caracas, em avião
presidencial. Ali será recebi-
do pelo Presidente Kaul L.eo.
ni, depositará uma coroa de
flores no túmulo do liberta-
dor Simo» Bolívar, falará ante
o Congresso e pronunciará um
discurso na municipalidade.

Em Bogotá, será recebido
peio Presiilente Guillermo
León Valência, e no dia 23
falará a unia sessão especial
do Congresso.

No dia 24, cruzará o Kquíi-
dor e pousará em Quito, on-
de será recebido pela Junta
de governo. Pronunciará um
discurso em sessão do Conse-
ll.o.

Tem dois discursos progra-
mudos |>ara a sua estada de
três dias nei Peru. cujo Pre.
sidente, Fernando Belaunde, o
receberá.

Em sua viagem à Eolivia,
Ue Gaulle não visitará La Paz,
a capital, que se encontra a
4.00(1 metros sóbre o nível do
mar. Pousará na capital pro-vincial, Cochabamba, cidade
ele 100.000 habitantes que se
encontra 650 metros mai* abai-
xo que La Paz, sendo ali re-
erebielo pelo Presidenle Víctor
Paz Estensoro e falará ao pú-blico,

A 29 do corrente, o avião
do mandatário francês, des.
cerá em Arica. Chile,' onde
Ue Gaulle subirá a bordo do
barco francês "Colberl" paratuna travessia ele dois dia.^ até
Valparaiso, onde será recebido
pelo Pies.dente Jorge Alessan-
dri. Em seguida, irá a Sai.lia-
go. No Chile, De Gaulle pro-mineriará dois discursos.

A Argentina receberá o Pre-
sidente francês e lhe entre-
gará as chaves de Buenos Ai.
res, a 3 ele outubro. Será ron.
vidado ele honra ele seu cole.
ga Arturo lllia, do Supremo'tribunal de Justiça, elo par-
lamento, e ela erielaeie ele Cór-
doba, dc 400.000 habitantes.
Durante sua estada na Argen-
tina, pronunciará três dis.
cursos.

Falará ao povo do Paraguai,
a 4 de oultibro. ela sacada elo
Palácio do Governo, eni Assun-
ção, e no elia seguinte se diri-
gira à colônia francesa.

Seu avião pousará em Mon-
tevide-u, na tarde do dia 8.
Receberá as chaves da cidade,
e, pronunciará dois discursos
durante sua estada no Uruguai.

documentar, inclusive foto-
g.àficamente, todos os danos
que a Universidade possa ter
sofrido, c finalmente, o esta-
belecimento será devolvido às
autoridades u n i v e r sitárias
correspondentes.

Sindicatos
A Central de Trabalhadores,

também de esquerda radical,
fèz um apelo no sentido de
tomar posição contra o rom-
pimento, mas até agora não
sc manifestou sòbrc a resis-
tencia estudantil. A Central
de Trabalhadores, pretende
organizar uma demonstração
nos diplomatas cubanos a sua
partida, como "desagravo aos
i epresentantes do Govêrno e
povo de Cuba".

Partidos
Na política nacional, a de-

cisão do Conselho de Govér-
iro não teve repercussões im-
portantes. apesar de se ter di-
vidido a opinião interna nos
dois principais partidos tra-
dicionais, blanco e colorado.
As cliscrepâncias nas referi-
das agremiações fundaram-se
mais em razões políticas e ju-
rielicas em torno do acata-
i.iento da resolução do orga-
nismo consultivo da OEA, do
que em atitudes relacionadas
diretamente com o regime
cubano.

O Senado negou-se a con-
ceder uma interpelação ao Mt-
nistro do Interior, reclamada
pelo deputado comunista,
concordando apenas em fa-
zer chegar a preocupação do
Legislativo pela situação en-
«re a Polícia c os estudantes.
Também o Parlamento não
aceitou uma tentativa seme-
lhante de interpelação ao
Chanceler.

I Permissões
1 Para Berlim

Não Saem já
BERLIM (FP-UH) —

A Alemanha Ocidental
decidiu ontem retardar
a assinatura elo projeto
de acordo síihre os sal-
vo-condiitos berlinenses
através do muro dc Rer-
lim, alé que os proble-
mas ainda pendentes
sejam resolvidos. Ésse
texto foi elaborado
no transcurso de dis-
cussões realizadas du-
rante alguns dias entre
o representante do Se-
nado. Governo de Berlim
Ocidental, Horst Ko»her,
e Erich Wcnt, secreta-
rio dc Estado do Govêr-
no dc Berlim Oriental.
Resolveu-se, por pitrte
dos ocidentais, que o
tratado não entrará cm
vigor a não ser quando
o Govêrno federal der
sua aprovação.

Um acordo anterior
permitiu aos berlinenses
ocidentais obterem sal-
vo-condutos para visitar
seus familiares do setor
soviético, quando do úl-
timo Natal. Tal acordo
foi tolerado mais do que
aprovado pelo Govêrno
dc Bonn. Éste lamentou,
em particular, a citação
"República Dcmocrâti-
ca Alemã", que figurava
no formulário.
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DETROIT. Mlchiqan — O Presidente Johnson prossegue firme pm sua campanha ela
toral apesar dc todos os problemas que tem que cn/rentar em razão do cargo que ovu?
Acima. Johnson levanta a mão de Walter Reuther, poderosa lider sindical norte-ameri-
cano durante um comício no qual o Presiilente falou a mais dc cem mil pessoan nesta
cidade. (Foto UPI)

URSS ASSINA ACORDO COM
A INDIA: CHINA PROTESTA

MOSCOU, TÓQUIO, (UPI-UH) — A fndla assinou ontem
nôvo acordo militar com a União Soviética, exatamente duas
horas antes da chegada a esta capital, em visita oficial de
cinco dias, do Presidente indiano, Sarepalli Radhakrishnan.
Funcionários soviéticos, abstlveram.se de entrar em pormeno-
res acerca do acordo, o qual, segundo disseram, será divulgado
pelo parlamento indiano, em Nova Oéli.

Por sua vez a China Comu-
nista acusou ontem a india c
a União Soviética de propaga-
rem falsos rumores de que a.s
tropas chinesas invadiram o
aeiTiiório elo minúsculo Es-
tado de Sikkim, no Himalaia.

Uma informação da agên-
cia "Nôya China",, captada em
Tóquio, afirmava que "o pes-

soai militar chinês jamais pas-
sou a Sikkim". A Rússia c In-
elia, porém, associaram-se pa.
ra difundir rumores belicistas
contra a China.
Fronteiras
Pequim afirma que "a afir.

maçâo de que uma patrulha
chinesa atravessou o passo tle

Nathula e se internou cm Sil;.
kim, é tanto mais absurda
quando sc sabe que as tropas
indianas cruzaram èsse mes.
mo passo cm setembro de
1902 e levantaram fortificações
cm território chinês, entrin.
cheirando-se ali ilegalmente",

Um dos pontos dc atrito no
conflito sino-soviético é o
apoio da Rússia a índia des.
ele o ataque chinês à fronteira
montanhosa eia índia, há dois
anos..

Grã-Bretanha Sai em Defesa da
Malásia e Ameaça a Indonésia

LONDRES, KWALA LUMPUR (FP-UPI-UH) — O envio
de novos reforços aéreos e navais britânicos à região do
suleste asiático constitui uma advertência ao Presidente
Sukarno, que inclui a velada ameaça de eventuais repre-
sálias contra a Indonésia, caso esta intensifique sua cam-
panha para "esmagar a Malásia", afirmou ontem, fonte mi-
litar britânica, sem excluir a possibilidade de aue a Inglaterra

se veja obrigada a ap'icar seu Tratado de Defesa com a
Malásia e estender as operações ao território indonésio.

Prisões

| Concilio
Recomeça
Sessões

A policia ele Singapura ele-
tev. ontem uns 40 dirigentes ,
de sindicatos trabalhistas e
grupeis extremistas filoconm-
nistas suspeitos cie instigar a
luta racial.

Funcionários malaios culpa-
ram agitadores simpatizantes
dn vizinha Indonésia dos dis-
túrbios raciais entre chineses
e malaios e.n Singapura, nos
cprais pereceram êste mês 14
pessoas.

Em Kwnla Ltimour. a Cn-
mara Baixa do Parlamento
aprovou sem onnsição sensí-
vel. amplos podêres dc ex-
cnção para o govêrno com o
objetivo de permitir-lhe en-
frentar a agressão e a sub-
versfio indonésias.

Há um mês guerrilheiros
indonésios fizeram dois cio-
sernbnrqucs separados, um por
mar, no cia 17 de agosto e
outro polo ar ,no dia 2 do
corrente, na Península Malaia.
A Indonésia ameaçou destro-
çar a Malásia por considera-
ia instrumento do impcrialis-
r o britânico.

o estado de exceção dá ao
governo o direito de revistar,
confiscar, rerter e deter pes-
soas som ord"m judicial e es-
tabelecer a pena de morle
obrigatória pnra os aue por-
tarem armas ilegalmente.

A Malásia protestou no
Conselho ele Segurança ela
CNU contra "a agressão des-
carada" ela Indonésia.

Em Londres, ressalta-se o
caráter defensivo clns medidas
tomadas até agora pelo govêr-
no britânico. Seu objetivo é
fazer frente a novos clesern-
barques e lançamento de pá-
rn-c|uedistas "terroristas" in-
donésios.

Não obstante, a possibili-
dade de uma ação ofensiva
eventual é posta dc manifesto
poia presença de aviões de
bombardeio e dc reconheci-
mento em AcScn, cie onde po-
deião dirigir-se rapidamente
a Singapura.

Os observadores conside-
ram. todavia, cjue a Inglaterra
não se lançará levianamente
a uma ação militar deste tipo,
já que isso poderia provocar
conseqüências diplomáticas in-
calculáveis.

Acredita-se, a êsse respeito,
què, no seio do Gabinete Bri-
tânico, prevalecerá o critério
dos dirigentes políticos, de
acordo com o parecer dos
chefes militares, pelo que
Londres manterá, pelo menos
no momento, uma política es-
tritamente defensiva. Só uma"provocação" indonésia qua-
lificada poderia modificar êsse
ponto de vista, no atual pe-
ríodo eleitoral.

VATICANO (UPI-FP-UH)
— Pontes da Santa Sé for-
neceram ontem pormeno-
res do ritual sem prece-
dentes com que, sequnda-
feira, o Papa Paulo VI t 24
Bispos abrirão o terceiro
periodo de sessões do Con.
cílio Ecumênico, oficiando
conjuntamente uma missa
no altar-mor da Basílica de
São Pedro,

Será a primeira veí na
História em que um Papa
participa no ritual da "co.
celebração", na qual vidos I
prelados consagraram o |
pão e o vinho. O ritual,
extensamente utilizado pe-
los católicos bizantinos, hi-
via caido em desuso ni
Igreja ocidental, salvo em
casos de ordenação de sa-
cerdotes ou consagração de
Bispos. Porém o segundo
periodo de sessões do Con-
cilio decidiu, ano passado,
estimular uma prática mait
ampla da "co-celebração"
em todo o âmbito da Igreja.

A decisão pontifícia de
co-celebrar a missa com os
24 Bispos é considerada
tanto um gesto de alento
para esta prática como um
símbolo do papel coletivo
dos Bispos com o Papa no
govêrno da Igreja.

O caráter sem preceden-
tes do ritual de segunda-
feira criou vários proble-
mas de cerimonial para oi
funcionários do protocolo
os quais, contudo, parecem
ter tido solução fácil.

giHiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||
ALTA FIDELIDADE |

MODELO 51 — 1 ROTAÇÕES — Cr$ ÍOIJ.IIIJO.IIO [|
Vendo urgente, com carantl», recentnmnntc Importada, con- g

_____ trôle í-lrtrónlco, desligando tiitalmimte quando tor.«ina o pro- =
trama, 11 válvulas, várias ondas, pick-up automático, eletrO- =
nico, alta lletrlielaeler, vriido urgente, por preço Inferior ao Minto _\s
aqui no Kin. Kua Dias da Rocha, 31, casa 4 Tri.: 37-7350 nrsrerr =
ali ura rto n.<i 5Í18 da Rua Barata Ribeiro oo rirsecr nn At. Co- g
pne-.ilian.i n.° 801 (a 50 metro» do Cinema Copacabana). =

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllitlllllllllllllllli?
ÉUiiíiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiui^
| 

"RÁDIO DE PILHA" |= De teirtas as marcas. Tropl- =
ral inglês, 1.301 — ConJ. =
llan-l.on ?. tintos (Fábrica) =— Saias plissadas, 1.950 =
Ilali-Lon ri.noil — Aliajmir Ro- =
thtivo. IMPORTADORA llll- =
LANDA — Av. Treze dc Maio, H
23, sala 728. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiim1!"SALVE SÃO COSME)
E SÃO DAMIÃO" |"Fábrica de Doces Modelo lida." |

DOCES, BALAS, COCADAS, SACOS Etc |
Praça da ReDÚbllca, 56 — Tel.: 22-59391
Av. i8 de Setembro, 393 — Tel.: 38:6955 |

f IhIIIIIIIIIiÍIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIiII^

SH1

VE
HOJE NA

TV& I

íilli:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llr =

CLÍNICA CINELÂNDIA
Para tratamento ele
IMPOTÊNCIA SEXUAL EM AMBOS OS SEXOS [

Distúrbios glaneliilares c nervosos — Doenças ve-nèrras VI» g
urinaria» — Exclusivamente com o emprego ele-- moderna WjHjL =
lliagcm ele alta frceiilrncla — especifica ou oKGA.NOKi"«j |
SONANTE — IMPORTANTE: Mrsmo aiiuèrlrrs qur não '"S1"' |a tratamento», anteriores convidamos a conhecer nossa »P s

17,00 — Aí Vem d
Sucesso

17,45 — O mais alto
do Oeste

18,15 — Duas faces
do Oeste

18,48 — Showzinho
18,55 — Peter Gun
19,27 — Plantão

Policial
19,40 — TV-Rio

Jornal
19,58 — O Riso é O

Limite
20,50 — Jô Show
21,20 — "O Fugitivo

piiiiiiniininiiiiiiiíiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
' MESTRE E ENCARREGA- SDO DE OI1HA — Precisa-se =
pnra trabalhar, no Rto. Tra- ==
lar á Av. Almirante Barroso, =
00, s/1.118, srgiinda-fcira às =
15:00, ir/Sr. Alvnlr.

-TilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIlMÍ

ÉUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

= rclhagem. ,.„.,.:~ 
ORIENTAÇÃO GRATUITA. DIARIAMENTE PAS !) AS i" " |

Rua Álvaro Alvim, 27 — ».°
Cinelândia — Rio — Tel.

Tillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllll

Grupo 83
23-3211

T

| A campanha do pa- |
pel já rendeu alé o dia |
31 de agôslo: CrS... 1
1.694.544,00. |

| Coopere e recolhe- 1
remos muilo mais.

| Um qrão de areia
com muitos outros for- %
mam as praias do mar. |
Catedral de.. Sebastião §

fiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1 '£llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll"l|lllllinllllll,li

Sindicato Naciona) dos Taifeiros, Culinários |
e Panificadores Marítimos, Sito à Rua |
Senador Pompeu, 122-1.° Andar - Nesta J

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (
A Diretoria do Sindicato Nacional dos Taifeiros, Cullna- 

|
rios e Panificodores Marítimos convoca a todos os seu g
associados, quites e cm pleno çiõzo dos seus direitos soei» • 5
a comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, a re 5

lizar-se na Sede déste "•.ndlcato, no dia 14 do corrente (Se* rj

ounda-feira), às 17 e 18 horos, em primeira e seç-unrJi |
convocação, e cem a seguinte |

ORDEM DO DIA ^ j
Lelturú e discussão, aprovação da proposta apresen a 

g
pelo Presidente do Supri»mo Tribunal da Justiça do 

~" 
_

_= B balho, sobre o Contrato Coletivo do Trabalho que se ach« |
"sub judlce", cujo julgamento está marcado para o Pr 

|
ximo dia 17.

Rio de Janeiro (CD1, 8 de setembro de 19*4.

SILVINO VIEIRA DE LIMA S

Prasldenle |
ilIllllllllllUIUUIIIIIIIIIIIIUIUlillIUIIIIIIIIllllllllllllllHlIlllll iiiiiiiiiiuiiiiiiiii....11111'11'""'1'
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SOBRE
CARA10 Dl"CAVALO

yicrnl marido,

Bebê
0 guri Elias Batista encon-

trou ontem, pel« manha,
embrulhado cm jornal, den-
iro do uma lata. ° cadáver
dc um recém-nascido. Esta-
vn a poria da casa n 83(1
ds Rua Tcodoro da Silva
Vila Isabel.

— 0 girúto rrn parrudo.
Deve ter nas. Ido de madru-
gada. Abri o i mbrnlho. po's
esta é mii lin obrianeno.
Nunca vi coisa tão triste" —

comentou o «uri.
Manuel l.ara da Silvo e

Antô io l»'!i. 11'ii'íii'rs'a <¦
f-ral da '¦:•¦ nr!'-' nn. to-
ram r.o 2 ° DI' onde o cc-
m «ario Bi- .-a dele: mtioii «.¦
a Ri' 8-11 - fui apanhai' o
que (oi registrado como "en-

contro de feto", sendo reco-
lhido a uma cmxn '• en\ ia-
tio ao liistitt:ii) Médico Li -

gal. Moradores dn casn n "
830, cinco famílias, acretli-
lam (|iic o enibrulho fora
colocado ali pnr des onhoci-
dos.

m Esperou Marido Sair
Para Matar a Amante

COM 
várias facadas. Joio Alberto Nascimento (25 anoi,

residente em Nova louiru) matou, ontem, sua amante,
Geni Alves Caetano U2 «.nos, caiada. Rua 10, Parque Pro-
letarlo du Penha, barraco 331. O criminoso fu?lu. Estava
ausente o marido da vitima, Vlcento Caetano Paula (J5
ano», funcionário da Llmpeia Urbana).

A mãe do assassino, dena Ralmunda Lobato do Nas-
cimento, vizinha dc Gani, disso que «sta era "uma verda-
deira tentação" paia o filho que naslava todo o ordenado
com ela. Temendo que o marido de Geni lhe matasse o
filho, dona Ralmunda mandou que álc saisse de casa. João
Alberto foi morar em Move Iguaçu.

Há uma semana, JoSo Alberto procurou a mãe dizendo
que estava som dinheiro e pediu permissão para morar
com ela até que recebesre o pan,amenfo. D. Ralmunda con-
sentiu mas fez o filho ptometer que náo tomaria conheci-
menlo da existência da mulftor que morava em frente.

Ontem, João Alberto esperou que o marido de Geni
saísse para o trabalho e fcl até á casa dela, matanc'o-a
com o facão da cozinha.

Segundo os vizinhos, Vicente, marido de Geni, sabia
dc tudo £ sofria o drama por causa dos filhos. Assim que
se Inteirou da tragédia, saiu do servido para case, de onde
foi levado ao distrito. V.ostrava-se conformado.

Ladrão Desesperado

i Invernada Passou Por Aqui
«- .; -.'¦-. ¦¦.-.:¦ :, ;.'m- .-
'¦¦' 

__/**,-¦' :sl. .'fy- f4:-.

Latrocínio
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Bond
Omoiorneiro Arlindo Au-

gusto Ribeiro (59 anoa, sol-
teiro, Rua D. Lúcia 11, Saú-
de), o condutor José Alber-
toda Silva (57 aros, caendo.
Rua Vasco Barcelos, 231,
M'(jalh.ir< Bns*osi. e o pas-
rinelro Atraído Vieira de
Souza (?6 /inos pedreiro.
Rua Beijo Frio, barraco a n.
Morro do Serene) foram
meriir.icios na tnriie ele on-
tem. no HGV, corn f-rlmen-
tos leves. O bonde Ramos—
Vaz Lobo, numero de or-
dem 20J4. loi ühalroado pr-
Io caminhão GB 6T-09--11

A mi "o

o ladrão de automóvel e Maconheiro Lúcio Flauto
Vilar Lino (20 nãos, solteira. Av Nova Iorque, 33il apai-
tamer.lj 20:i — Bonsucesso), presa, ontem, y.or um gru-
po de detetives, ti frente o Uelegado Jacob Bryskier, deu
um "ítiow" Ue valentia (falo) nas aependèncias du D-te-
gacia fe Roubos e Furtos, ile saca laudo os policiais c íen-
laudo agredir a repórteres.

f.i."io f/fiiio c nuxador de enrro hiterestadual. Aoia
eom o tnuuiso ladra:, úe varra, Roberto Marques higvei-
reao, o Deva, preso lia trmpi.s nu Espirito Scmío. O ii//i-
•"ii. c.:rrr rou oada por Lúcio Flávio foi o 'VuUV ..(»
.iãJ^:;. oe piupiiedadc du inúustrlui Matak Oitik, residente
em Belo Horiionte O carro foi roubado em Petropoiis

Após auluar o ladrão, o D.j/e^ario Jacob Bri/skier
disse 'i í,// •/«(¦ n atitude violenta de Lúcio reflete o (leses-
ouro rir causa dos /íícíhs rit' rorros àiur.le da "linha dt.ru"
•lu l)l:r, dlspuslu i: tranca/lar todas as quudrlliias.

Garota Sem Rédeas
— D. mentiu Não tomiei

vo sr:i r.orp:>. Nin sei por-
(y.ie ela mi acusou na dele-
gacia — declarou o jovem
Sérgio Cardoso '18 ano.»,
Rua Gcremurio Uunliis, Hlli
acusado pela iiieiiinu-inóça
d" 16 anos, rie havó-la ie-
dirido no jipe chupa c<!J
18-13-73, em Jacarepaguá,

O porteiro du edifício n "
44 da Itua Palssnndu, João
Vicentp Soares, reconheceu
ontem através de uma foto
a ladra Vicência Ferreir,-] co-
mo a mulher que. no riia do
a«:s?ssinatr) da milionária pa-
ralítica Dazia Ariton Berk-
mann, sain, as pressas rjo
prédio cum uni desconheci-
do. O latrocínio há dois anos
foi, e-clari" ido pelo Dulcgu-
do Jacob Bryskier e o Dele-
tive Nelson Branco, da De-
legaela de Roubos e Furtos
depois rlc dois meses de in
vr",ti|,ací",cs.

Foi eis sim — disse — oue
en vi sair eorrendu do e.iiíl-
cio em direção á Praia ('u
F"'amenno. Ela p o homem
estavam nervosos. Êle jarre-
geva um rádio. A principio
não dei importância até que
horas mnis tarde soube i'a
morte de dona Pázia, Ao ser
cItovdo para pre«tnr '1«" a-
rceimentos no distrito eo-
mnniquei Imedintnmenie m1-
nh"s suspeitrs.

f) Engenheiro A'berto, fi
Min da vil'ma e apontado r,t-'
Io Delesado Caetano Mar'H-
no como mentor do crime,
procurado ontem pela re-
portagem, nenou-se a fa'.ir

a respeito. Disso apenas que
só li ará tranqüilo qu.mt i
Veénela confessar que irn-
ton s,.;, n: .o.

O Delegado n,".v«k:er deve-
rn na próxnia semana enca-
minhar a Juizo a.s prova»
que acumulou contra Vlcôn-
ele, presa na Penitenciária
de Mulheres em Bangu. on-
de aguarda Julgamento por
roubo e tentativa de hemi-
rt''io.

m&gm' ":<».£<*'$i

Engano

guiula-íp
ra ini-:.

O dosei.-.':h Rador XVr.i/ Fe-
lico Pau/n. presidente tio
Tribur.nl de Justiça do Es-lado tio 11 i desig' ara se-

novo juiz pa-
i processo sn-

e do Deputado
"sia França, isso porque,e-ttm o n ... p;,,,,,., teve co.nheeiniciitn dn impedimenlr,
¦"'A iíz Mary Júnioi(If Mane. ,,..(. sC. ,!,.,,,,„ ,.funciona:' :•,, raso. Alegoue6'.t' mu!:..-',-i.in nue é nriii-

Po tio d, -ic,:,, i„ w„z. p,in-C1i»l Imphciidu no crime.

íuiii iii, \ "t .iui-iii i (my".'
coíiio integrante dc uma re
de de transviados.J.S.

eicntui io do
sa,

Sérgio, no
Ânvnycdo Elitisar lt.
acrerc.ntau:

— Ela c uma garota chu-
meda em Jacarepaguá ar
mci.ri srm tedeas. Ei. a co-
n/u'.:; recrnidi/ieníe. A un t
ija -leia chamada Alice, fei
quem ié't a apresentação. U.
passou a telefonai diária-
mente paia mim. Na terça-
leira, ligou e pediu que en
jósse encontra-la no poiiaa
dc iim cíisn. Concordei 'd
"entrei numa Jrlu".

IR fmm
i|««^«wífc^ dmatWÊIfflÊ

^P' liliHl /¦

Retificando seu acèV dl-
vnlrado por é'le iornal, o
comerciante de Itancrun',
Lielnlo rie Souza Ranfl'1.
volo a UH, em companhia da
esposa Alice Pereira de Sou-
za Rannel, para dizer que
cia não fuolu rom o moto-
rista Sebastião M"dina. como
éle próprio havia p'nsado
Esclareceu que a esposa an-
dava abalada rios nervos ¦>
fora para Sâo Paulo, passar
uns tempos na casa do filho
José de Souza Rangul. —
Aconteceu — exollcou o to-
merclante — que ela «alu
sem me avisar E romo v'a-
|aste em comoanhla do mo-
torlsta, de carona, meus vi-
zinhos pensaram que elo ha-
v'a furjldo

Fortalesa
A "fortaleza" rio lè«o '"•

bicho do contraventor Fa-
raco, lecal^aria em pleno
centro de Caxias foi estou-
rada on'cm à nolfe por imi
turma intafjrarJa P°r solda-
dos da PM e policiais da de-
Irtacia local. O Subdelegado
Abraão esclareceu que o an-
tro escandaloso foi cercado
pela PfA e expuonado pela
Policia, que logrou efetuar
InOmeras pritòes e apieen-
der material farto de iógo
proibido.

Guarda Que Assassinou Motorista:
ó Queria Gr.sr.tar o Trânsito

Atirou na Caberá
¦--¦t*-^v--r.

.¦ií

Acompanhado do advogado Américo Teixeira, apresentou-

se onlem ao delegado Jacinto da Silva Júnior, oo 17. Df, o

guarda-civll Josafá Corrêa Barbosa, que na manha de quarta,
feira matou com um tiro na cabeça o molorista de lotação

José Cândido dos Senlos. O policial checou a delegacia pouco
antes das 14h e confessou a autoria do crime. Esta na Policia

há dois anos e deveria denlro dos próximos dias assumiria

chefia do G.upo de Trânsito da Regiuo Administrativa de

An e.
l,r'rrini„,lestntar-te na Polícia o guarda rle trânsito Jotofá• «<¦ eom íefl<nni/n'ia« (;ii- dfsíruinim ifoi-dialn-

un deiesa.

Sao Crlilóvao.

Contou Josafá que no (Ia
do crime safra num táxi i ni
rilrecfto à Avenida Presidentu
\'a'ga> Ao passar pe a rua São
Lui» Gonzaga observou que

o tráfego eslava congestiona-
nado devido a uma colisão. Sal
Um e passou a orientar o
trânsito, Estava a paisana De
terminou aos motoristas que
(ornassem o nuno ria Itua Ca-
pitão Félix

Tiro na Nuca
Aproximou-se o lotação da

linha» Praça XV-Quint lio, ili-
rigirio por José Cândido, fie
n guarda. íév sinal pai» o
motorista parar, no que. dis.
se, não fui atendido O cole
tivo pegnii-o de lado jogamlo-o
no chão. Em resposta o ;,uar-
da sarou de seu revólver e
"pretendia ta?er um disparo
para n ar", Mas errou o ai-
vo e atiimiu o motorUla na
nuca.
Reconhecido
logo em aegUida o del.i?9''o

Silva Júnior procedeu á aca-
reação entre o policial v as
lré« testemunhai rio crime:
leuante José I'into de Cova-

iz^m^ítm-y*
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A comerciaria Miria José DWra Isidoro tere seu apartamento arrombado e depredaúo

;)../• um çrupn que se dizia da Internada no encalço do bandido Cara-de-Cot o'o.

•:'yífr*

^ IRCUIARAM ontem à noite notícias insistentes

ce que Manoel Moreira, o Cara-de-Cavalo,

teria sido eliminado pela Polícia, á tarde, n»

^B Estrada Grajaú-Jacarepagua — e o cadáver,

colocado na mala de um carro, sido exibido em di-

versos pontos de bicho na Zona Norte, como um

troféu de guerra vencida A informação partiu de

dentro da própria Delegacia de Vigilância, com és-

te detalhe: o bandido matador do Detetive Le

Cocq fora apanhado na Rua Marcílio Dias, Central

do Brasil, disfarçado em soldado do Exército e

abatido num ermo. Outra versão, no entanto, diz

que o bandido está em mãos de repórteres de uma

revista que teria pago à mãe dele CrS 5 milhões

pela exclusividade de sua apresentação. Para o

orientador-chefe da caçada a0 facínora, Detetive

Daniel Mendes, o Letrinha, Cara-de-Cavalo esta vi-

vo e em lunar nâo sabido Mas na Vigilância, so-

bre a foto do facínora, policiais fizeram uma erui,

ao mesmo tempo em que o ambiente naquela es-

pecialiiada denunciava que estava sendo aguarda-

do para a madrugada o 
"aparecimento" do cada-

ver de Cara-de-Cavalo no local do sacrifício de Le

Cocq, em Vila Isabel.

lho Antô no Fernando de O'--
veira e Izaltina Carvalho ria
Silva.

ii leirante dis-c que viiha
crim 1/a'tma pe'a liu.i Sao I u s
(;,ui7a.'a em direção ao Mer-
cado quando ouviu um dupa-
ro. Virou se c viu perfeitamen-
te quando Josafá guardava o
revólver no rnldre e »e afãs-
ni «a discretamente

Da Porta
Ja o Sr Fernando rie Oltvei-

ra d sse que vinha no coletivo
em direção ao Centro, sonla-
rio no lado do motorista. Co-
iro um rarro Ia,'.a mamib:.i o
m'in. li buzinou peihnriu
p.is.agem v diminuiu a veloci-
dade Neste momento e'e o
depoente viu quando Josafi
aproximou se da porta do lo-
tação e lti a disparo que ma-
lou o motorista Apitar de
haver observado hem os tra
cns dn criminoso, éle e os de-
mais passagc'ii>s preocuparam
m ,.i?i -ocorrer pr-meirp •! le
o tnototls'a O guarria-c
tpie-entj" a ecoriação no an-
tebraço direito e ¦ i tem i es.
mo foi a esame de corpo rie
ovino nn Instituto Médico 1*-
gel

Cadáveres
no Caminho

O Juiz Basileu Ribeiro Fi-
lho, da <¦" Vara Criminal, vol-
tou a receber, onlem. tm s«-u

gabinete, a companheira do
marginal Francisco Januário
Cc Carvalho, o Chico Diabo,
que, preso dia -'J de agosto.
em seu barraco, no Morro da
Matriz, e levado pura a Dele-
liaria de Rorbos e Furtos, foi
transferido pern a Vig.ianc a.
vindo, finalmente, a aparecei
eivado de balas r.a entrada
df. Favela dn Esqueleto An-
tes fiSra impetrado habeas
corpus cm favor do delinque:1-
te e o pedido deixado em
aberto pelo iuiz O advoCP-.o
Humberto Mnrrann Filho io-
chHzou o cadáver ontei"
l nite. t o IML

Foi. ontem. íder-.tií cado pc-
io C'(imi.«i:i. ei Cr,sta ih. >la ,
11" Dl', o homem encontnu:..
morto a tiro no Mirante Dona
Marta, na mari-iiír.da ('e co-
minío Traia-si c.o r .ti cai-
te de m.vnhn Joe Macedo
123 anos. R a da Cisa Brs -

ca. Piabetá. RJ', e que mora-
i;. também na Travcs.-n d..
Sossego, Esqueleto, cum a
amante Joa: a rie tal Temo-
ioso <!e uma violência poli-
ciai. refugiara-se na casa rio
pai. Francisco Macedo rir.
Pabetá No Esqucie-.o ira o
i leniente intermediário , -

Cn-a-de-Cavf !o e vicia .- • >
n.aeoni"! Or.lc-m seus pai.- "
K conhecer:.ni no IM1,

Cerco Gigantesco
Optem pi'a marhã. cerca

ce KT detetives ria Viíilar cia.
11'vhados nor 150 soldados da
Policia Mi'itar. cercaram a
Favela das Manilhas. no Caiu.
rede segundo mal* uma de-
iu'inc'a. estaria homÍ7Íadn o
bandido Dezenas rie barracas
fo>-sm revstados. sendo en-
cnn t rados rio» revólveres 45 e
g :r:re miantidr.de de r"aeo-
i 'n Foram presos aO su.s-

peitos

tamento 2U1. onde. secundo
a: irmaram seus componentes,
estaria homiziado Cara^le-Ca-
vaio Trata-se da residência da
comerciaria Marta Jo=é Dutra
Izidoro, cuja empregada, Elza
Paula, íoi seqüestrada e le-
vada para o 22° DP. Os des-
conhecido, vasculharam torio*
os móveis do apartamento, e*ar
ninando inclusive peças Inti-
mas de senhoras. Ate um sa-
Imheiro não escapou a argu-
cia dos estranhos indivíduos.
A dona do apartamento che-
«ou a ser trancada em um
quarto ao ser chamada a sua
casa pela empregada apavora-
ria. Não se sabe bem se os sus-
peitos procuravam Cara de-Ca-
valo ou alço de valor, já que
revistaram bolsas e carteiras

Garantias
Segunda-feira tória a (ami

l.a. inclusive a empregada, ira
a presença do Juiz Joáo Clau
rimo de Oliveira e Cruz sollci-
tar uarantias de vida, posto
que os elementos que se di-
z.am policiai*, quando da in-
vasáo do apartamento, prorr.e
teram «oltar para novas vio-
léncias. Para tanto de'xaram
diversos alcagüétes nas mie-
d lações do edifício

Galante

Kcvas Frisões
v,.nl|,rt. ii,i ra-'ro rio hsnri'

ri., invisível, polica'- rln 34°
DP nrenderam os a«sal'«nte»
à ir.âo armada Jn'r de Sousa.
Henveltn Manuel Moreira e "
motorista Vaiter Pere ra O
h irrio rl'a S ull '"" assa!t"ii
„' .....¦«..'¦.i". ria Fmnré s ri"
•p. __....in-u-s (""ente ni F-'ra
da ria Vou, P."anca "." — a-a
rios e de a-rna' em punho rou
baram CrS V(W mi' e três rr
lo„.us rii'» empreeados

Acrnips rio 17" DP apanha
r; ni c-ti oi o- 1-ai'tirios \-ms-
taco P.ento ria Si1'a o Saci.
Jorve Francisco R beiro «
\'amhique e Almir Gonçalves
Veira o Jabottcaba O De'cti-
ir Soares amirou oue a oua-
itiiiha iá cometeu 1« assalto'
em São Cr stnvíio, iiiclus vc
ronf-a um ca-;l de velho* no
C con rio Ca'u

ri..
('

Criado na PE
l'm ftito surpreende-te «-

lecionado com Cara-de-Ca\n-
lo toi levantado pela reporta-
Item dc l'H Por volta ri.-
I!).")l. um menino tra- zmo >¦ ¦ «'
rosto comprido fugia, diaii.
mente, cie uiti barracão sem
número no ani';!" :••"'" de
Sinto Autór.ln. onde mo.avit.
i pasmava o dia no qiu.itii
extinta Poli.ia Especial A'1
comia, tomava barbo e r ri-
cipava rias peladas, qua
ganhou o apelido de Cura-
de-Cava!o Um dos seus
motores am'3os ern justar..','"-
te o PE Milton Le Cnm ri.
Oliveira O destn o os sep:
rou e nnvrnvntfi os reuniu rui
noite du 27 tle rgu-t" qrv 

'o

o m'n'".o fra rtzino. ts:'.o ¦„.• ¦
to e bandido, matou íus"a
mente «eu antigo protetor o
já entSn famoso detetive Mil-
ton Le Cocq de Oliveira

»-attantP«.
i icndii 't"s t''—'s

ri ral t.ii nntem prô-a
.Io Sm nii <'<¦ Im e-fcacões

ria Ferrov a Os malfeitores
rieMdos sào Carl«>. de Freitas.
,, \e."ão Valdemiro Melo .!¦'-
s... Gonçalves Lui- Fortuna
Neto Nil-on I rannseo rie Pau
Ia r trvr Sevia«, Jr> Ferreira

.No "ru«*h" er:inrtrend'Ho con
l-B Ca'-a-de-Ca\»lo. tambíra o
25° Il|* mareou ponto «na
nhando o- U-IrAe» rie automo-
veis Ari Ciiin'«« de A--uncao
J:"i rn- üua !."!• ('e \ a-co'i
ee'"- 215'. Paulo Roberto Al
n- mesma rua 12-« soldado
pára «uedlsta n* 2 19.1 e Sid-
nei Brasil Rua Oto de Alem
,,ir 35' Foram p«-esos na ea
ir. mela Rnr.'ri Willv. de .lc>se
Antime» Júnior pelos riete'1
\e- Cordeiro. Viciai e Vaiter

Violências
l o: grupo i -Itanlii ri?en'1(s-

se da Invernada, invadiu o pie-
dio I3fi da Kua André Ajteve-
rio Olana, arrombando o apar-

Le Coq

Por rictrrn-.iriffcão do Se-
cretano de Segurança Públi-
ca. contit i am proibidas as
visitis ao detetive Jorge Ga-
lante. matador de Perpetuo
r.e Feitas, que aluda se en-
contra hospitalizado rta En-
fsrir.ana Feiinlo MUilcr O
policia! ferido a bala pe'o
jovem Ararrus. füho da sua
\itinta. apenas recebe a vi-
s:;a oe sua genitora estando
a norta ria sua enfermaria ci-
giada po: policiais que so-
:r.s'iitc permitem a entrada
i..,s médicos, enfermeiros de
M'.\iiii oí; pt?í>.oí> crt*dcticiíii.:a
pi lo gabinete do Sccretai ic
de S -gurança

Muito en.bora o diritc da
Enlermaria Filn to Müiler,
Dr João Monteiro, tenha co-
•i.jr.iraoo que c bom o estácio
c.f sauae rie Gaantc, acres-
ci ntaucio que ele ;a poaeria
tir alta. rio gabinete no Co-
ront; Borge» informam que o
policial devera permanecer
mais alguns dias naquele es-
tabelecimento hospitalar, con-
vaiesconcio do ferimento re-
cebirio Acredita-se que tal
.mediria visa aguardar que os
ânimos i m torno ito crime
sejam atei uados. oferecenQ"
assin- maior segurança a ir.-
ttg-Made r, > assassino.

Checou ü Assembliiia *
mensagem solicitando pensão
pura a nar! do detetive Le
Cocq, sacrificado em serviço.
O prcsidei u Vitorir.o Jame*.
ne primeiro momento, pensou
«m d.nulvc: a rretiugeni que
\ intui acorr.panhaaa do pro-
pó.-:'o gove iiamental de trans-
forma-la em lei, se não fosse
aprovada rientro de trinta
dias. conni prescreve o Ato
Institticiona' para o Congrcs-
so Naciona1 Nesse sfntirio,
checou a mandar redlrigir o
ofício ee devolução. Entre-
nu ntes. alterou acu ponto oe
\ i-ta ia que o reeurso enca-
runhaco ;n Supremo Tribu-
nai não tinha efeito auspen-
sivo Dessa forma a mensa-
gem terá uamitaçSf ordinária.

LEI DOS
HOMENS Í

MARIO AUGUSTO
j

Governador
Culpado de
Lkenciosidade
AO 

Tribunal de Justiça, o
tc.cfiíc Francisco Je-

»e de Araújo impetreu maiv
dado de segurança contra o
Ccernador Carlos Lacerda,
Irrputando-lbe a culpa pela
licenciosldade que entende
campeia em certoi progra-
mas de televisão O advoga-
do peticionou em seu pró-
prio r.ome e no da socíedav"
de que, ao que disse, está
sendo agravada com a falta
de censura a televisão, nota-
damente, como assinalou, em
programas cemo "Moda Ma»-
culina e Playboys". Escla-
receu que a licencíosidadc,
que diz reinante, decorre do
fato de vir delongando o Sr.
Carlos Lacerda e Advento do
Código de (tica da Televisão.

ESTUDANTES
Ao Juiz da E " Vara da F«-

zenda Pública, o Centro Aca-
démicrj Mestre Valentim, da
Faculdade de Belas Artes do
Estado da Guanabara, impe-
trou ontem mandado de se-
gurança contra o Diretor do
Estatieierimento. que man-
dou interditar a »ede ti*
agremiação. Alegam que o
Centro foi fecbado ilegalraen-
te. pois constituído de acordo
com a lei, e qut ainda mais.
ao -ir Alcides Mafra ae Sou-
sa falece atribuição para a
medida que tomou.

JULGAMENTO
Tendo em sua defesa os ad-

vogados Ge.son Orti2 Sam-
paio e Ivan Duarte Alves se-
ra {uigada na próxima te-
gunda-felra. no II Tribunal
do Júri., a mundana Sõnía de
Sousa, pue em meados do

ano passado, ne Hotel Bela
Vista, na Avenida Presiden-
te Vargas, matou o espanhol
Manolo. dono do estabeleci-
mento, «tentando ainda con-
tra a vida do marinheiro
Aderson Francisco de Ollvei-
ra.
ADIAMENTO

Foi adiado. poss:vcirneotá
pa:a o més vindouro, o jui-
garner.to de Manuei Marce-
lo Nascimento, a se.- realiza-
do no 1 Tribunal do Júri. A
transferencia foi motivada
peio requerimento feito pe-
lo assistente da acusação.
aavugado Wilson Mirza. no
sentido de que depusessem
em plenário as testemunhas
arroladas no '..belo, que, en-
tretar.to. r.ão compareceram
aquela Corte Manuel é
acusacn de ter assassinado, a
tiros, por questões de nego-
cios. sua tta Maria José Gal-
váo. ferindo ainda, na Rus
Lobo Júrior. onde o fato ocor-
reu. em 30 de setembro Q*
1962 sita prima menor, Ma-
rs Pereira
ASSALTANTE

Na 13." Var» Criminal, o
Juiz Arutòteies Rocrlgue»
P res erndenou a 5 a.-os e 4
meses de reclusão e muita
Oe 4 mil cruzeiros o assai-
tante Manuel Paul'no Paz.
Em 27 de junho út'imo, em
cemeanhia de um indivíduo
nio identif cado, o erim.no-
so. de arma em punho, as-
iaJíou o menor Sérç.o Breu
Lcoes na Roa S*o Maurício.
em frente a Içtrcia de Bom
Jfsus. rcubande 'he um ra-
Cio pcrtâtu. Ouando turjia. o
ba-d'c.0 desfechou um tito
na vfttma.
PLANTaO

Para atender ao» pedidos
dc "habeas corpus' urgente*
.que forem, hoie. formulados
a Justiça, estará de plantão.
de 12 ás 16 horas, no 6." pa-
vimento do edifício aituado
na Avenida Presidente Wil-
son, IM. o Juiz da 21 * Vara
Criminal Sr Manuel Bene-
dito Uma Amanha, no
mesmo horário e naquele lu-
cal. caberá ao Juiz. da 2;*
Vara Crinrnal. Sr. João de
Lu: a Magalhães, arretar as
pei.ições qut Iht (orem apre-
sentadas"CUBANO"

Na Rua Humana, em 12 d*
nbrit do ano passado. Anil-
ton da Rocha, o "Cubano", e
Júlio Ceiso Lopes, vulgo
"Asa Branca", mediante gra-
ve ameaça, assaltaram Israel
Luis Pereira roubando-!he
um relógio d» puiao, crim»
pelo qual c Juiz da 21.* Vara
Criminal, Sr. Nel Cidade Pai-
meire oi condenou a 3 anos
fe reclusão e multa de 3 md
cruieiros.
FRANCÊS

Já está na Correpednria da
Justiça parti na nreWíma se-
gunda-teira ser mstributdo a
uma dai Varai Criminais, o
inquérito co: tra o france*
Oabrie! Dottietoy. acusado
tle ter falsificado vária» cau-
telas de penhor da Caixa
Econômica Federal.

ÉmmmraammWÊmmMmmWÊmmÊÊÊmm



'. ' ¦ *^*mrm^m*~^" .im ¦ ii" *¦ if"! ..' "i!"".

f

I

li'"1

Marcha da Favela Com
;

DeusPela Liberdade

vigília do desespero
CONSTITUIU 

um espetáculo ao mesmo tem-
po grandioso e contristador, a Vigília da
Oração, ontem promovida pelo Padre José
Artola, pároco da Matriz Santa Edwiges,
em Brás de Pina, a pedido de oito mil

favelados, ameaçados de despejo em massa pela
secretária de Assistência Social do Governo da
Guanabara, Sandra Cavalcanti.

Orando compenetrados, olhos fixos na ima-
gem de Cristo, velas acesas na mão, cerca de
cinco mil favelados de Brás de Pina, muitos
eom lágrimas nos olhos, sairam em procissão,
rogando a Deus que ilumine o Governador no
caso da extinção daquela favela.

"Ó Senhor, Escuta a Nossa Prece"
Diante de um frágil altar com a imagem

de Cristo, a procissão que levava à frente a pa-
droeira Santa Edwiges, parou para uma prece
comunitária. Orava o pároco:

 Para que o progresso se faça com com-
preensão e fraternidade .

E os fiéis respondiam em coro:
6 Senhor, escuta a nossa prece!
Para que Deus — voltava a orar o Pa-

dre José — conserve a confiança n'Êle, mesmo
nas horas de fracasso, rezemos ao Senhor...

E o povo, a uma só voz:
O Senhor, escuta a nossa prece.
Para que seja reconhecida a dignidade

de Filho de Deus . .
O Senhor, escuta a nossa prece.

"Sede de Justiça"
Após o Padre José Artola fazer uma pre-

gação, pedindo "para que reine na favela mais
justiça, mais verdade e mais amor", os fiéis
rezaram o Padre Nosso e cantaram o Quere-
mos Deus Auxiliado pelo Padre Daniel de Cas-
tro, vigário de Nossa Senhora Medianeira, em
Osvaldo Cruz, e pelo Padre Ângelo Barcelone,
vigário de Gramacho, em Caxias, o pároco de
Santa Edwiges oficiou, em português, a Santa
Missa que foi acompanhada pela multidão de
fiéis.

O sermão versou sóbre os versículos de 9
4 20 do capítulo 12 do Sermão da Montanha:

"qu* i vossa caridade nio seja fingida"; "«mal-

vos uns aos outros"; "abençoai os que perse-
guem"; "náo sejais sábios aos vossos próprios
olhos"; "chorai com os que choram"; "aplicai-

vos em fazer o bem diante dos homens"; 'não

vos vingueis, mas deixai seguir a ira de Deus";
"bemaventurados os que choram, porque serão
consolados"; "bemaventurados os que têm sede
de justiça".
"Agora só a Deus"

Dizendo que o vigário da paróquia i o por-
t«-voz da vontade popular e que \i agora, es-
gotados todos os recursos junto às autoridades
do Governo da Guanabara, só resta apelar a
Deus para que ilumine o Sr. Lacerda na solu-
çáo do problema da Favela Brás de Pina, o
morador Cícero Correia de Melo, presidente da
União de Defesa e Melhoramentos, contou a
UH a longa via crucis que tem sido percorri-
da pelos favelados daquele local. Narrou que,
primeiramente, todos se sentiram alarmados
quando os barracos foram numerados, sinal de
que a favela seria extinta. Os moradores fo-
ram então recebidos pela secretária Sandra Ca-
valcânti, que estava acompanhada de dois en-
genheiros, dos quais ouviram a informação de
que o local precisava ser aterrado para, em
seguida, ser loteado a preço compensador.

Apelaram para o cardeal D. Jaime Cama-
ra, de quem ouviram a promessa de que o
Palácio São Joaquim náo ficaria omisso (diante
do pedido. O cardeal esteve com a secretária
Sandra, que respondeu ser impossível ao Esta-
do aterrar, sem o auxílio de companhias parti-
culares, o local da favela para, então, urba-
nizá-la. Os favelados novamente foram ao car-
deal para explicar que metade da favela já ha-
via sido aterrada pelos próprios moradores
que, quando ali chegaram, haviam apenas en-
contrado um grande brejo. Mais uma vez o
cardeal procurou impedir aquilo que Tristào de
Athayde, em artigo de iornal, chamou de "fe-
nômeno trágico das displaced persons". migra-
ções forçadas que constituem problemas pelos
quais a Igreja se interessa, especialmente du-
rante as guerras deste século.

O cardeal resolveu entio falar diretamente
com o Sr. Lacerda, ponderando na ocasião se
náo seria o caso de urbanizar a favela, em vez
de suprimi-la pura e simplesmente com a remo-
çáo compulsória dos moradores para a Vila
Kennedy. Foi explicado, pacientemente, ao go-
vernador que "só se deve deslocar uma co-
munidade humana do sítio em que se encontra
enraizada, quando não há outro remédio". Mais
ainda: "Desfavelar um local apenas para em-
belezar a paisagem ou para obter recursos fi-
nanceiros é uma desumanidade. A regra deve
ser a urbanização das favelas",

Remoção
Embora sem concordar que "migração for-

cada é uma forma de tortura moral", o go-
vernador prometeu a D. Jaime falar com D.
Sandra e só tomar qualquer providência depois
de uma resposta a respeito.

Ocorreu, entretanto, que o cardeal seguiu
para Roma, a fim de participar da 3." reunião
do Concilio Ecumênico e funcionários da se-
cretária Sandra Cavalcanti apareceram no local
a fim de instalar o que chamam de "escrito-

rios de remoção", isto é, agências da Secre-
taria de Assistência Social para extinguir a fa-
vela. Os moradores voltaram a assustar-se, ante
a ameaça de demolição dos 1.300 barracos, e
improvisaram, da noite para o dia, a Vigília
da Oração, sob o signo de que a caridade não
deve ser fingida, e para a qual contaram com
o apoio e a compreensão do pároco local e de
mais três vigários: Padres José Artola, Daniel
de Castro e Ângelo Barcelone.

Afinidade
Enquanto esperam, rezam em eôro: "6 Se-

nhor, escutai a nossa prece!". E o pastor de
Santa Edwiges, com voz meiga, explica a UH:
"Há uma afinidade natural entre o homem e
o solo que temos de respeitar". E o presiden-
te da União de Defesa e Melhoramentos, fave-
lado Cícero Correia, exclama, cheio de espe-
rança: "enquanto houver Deus no céu, urubu
não come semente. Deus, que protege o lobo,
dá proteção também ao cordeiro".
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OS que têm sede de Justiça — e no caso específico da Favela de Brás dc Pina
são nada menos de cinco mil — seguiram, pelas ruas do bairro, o imagem

de Cristo, o pastor dos humildes. E c para Êle que sc voltam agora, desde que
fechadas eslão para êlcs a sua reivindicação comum as portas do Palácio Gua-
nabara.

MIGRAÇÃO FORCADA
FORMA DE TORTURA

FUMA + Cinco MU Favelados de Brás de Pina Rogaram a Deus Que Ilumine o Governador
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TyjUM altar rústico, levantado no meio da rua. a multidão congregou-se para
uma prece comunitária. O Padre. José Artola pedia ao Senhor, contrito: —

Que o progressc se faça com compreensão c fraternidade. Os fiéis em coro res-
pondiam: — ó senhor, escutai a nossu prece!. Ressaltando que o vigário é o
porta-vos. da vontade popular, o presidente da União dc Defesa e Melhoramen-
los du Favela de Brás de Pina ressaltou que agora "só resto apelar para Deus.
esgotados que foram todos os recursos junto ao Governo du Guanabara",

maoito mil favelados de Brás dJ 1DERADOS pelo padre do bairroJ nência no Local, movimento de advertência aos planos du
moção compulsória dos moradores. Velas acesas na mão. competi
massa rezou fervorosamente na Vigília da Oração.

Pina sairam às ruas na Murcha dos Favelados com Deus Pela Pet
Secretária Sandra Cavalcanti de pôr abaixo os barracos, procedendo a re*

dc Cristo e da padroeira Sanla Edwiges, aIrada, guiada nelas imagens

Coisas da
Vida a da Morte

PINHEIRO JÚNIOR ESCREVE
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verdade estamos em plena primave-
ra. Veiam o sol. Olhem a.s flores nos
jardins. A grama tão verdinha e ten-
ra que (lá até vontade da gente dei-
xar de ser burro-gente e ser de vez

: burro-bicho. Olhem, principalmente, o céu
. azulzinho da silva. E a água do mar que

já está gostosa às pampas...
A prova definitiva da primavera é a areia

da praia. O sol vai subindo, já com vontade
de ser sol de verão, e metendo seu maçarico

.. em cima. Entre meio-dia e uma hora, vol-
tar para casa já é duro. Principalmente pa-»'ra quem foi à praia descalço, iludido pela
íresquinha da manhã. Além do mais. tem

; o asfalto para atravessar. Mais duro ainda* 
é ir trabalhar tendo a transpor tantos
obstáculos. Tendo de abandonar tanta be-
leza. Tanta gostosura. Aqueles dois ali, por
exemplo, preferem ir ficando sob as pa!-
meiras. Gozando o ventinho. Lançando
olhos preguiçosos para as melhores flores

*:<jue brotam, na areia, com a primavera —

^as sereias, muitas de biquíni, orvalhadas pc-
jla espuma do mar. Elas chegam, encantam

e vão embora Deixando aqueles dois pre-
guiçosos a conversar coisas moles.

Paixão
Diz um:

Sabe que .sou capaz de me apaixonar
por qualquer mulher bonita?

Responde o outro:
Eu também.
Mas estou falando de verdade — re-

afirma o um.
F.u também — confirma o outro.- Vocc não me entende. Estou queren-

do dizer que me apaixono e .sofro, à pn-
meira vista, instantaneamente, por tudo que
é mulher.

Eu também.
Fui andando por um caminho .
Eu também.
Encontrei um passarinho...Eu também.

Com um bico de latão...
Eu também.
Beliscando um.., uma garota de bi-

quíni. Eu também.

Risos frouxos. Acanalhados. Sentem-se
velhos paru brincar.

Angústia
Voltam ao tema da paixão instantânea.

E o um recomeça:
Mas sabe por que qui ett digo isso?
Hum.
Pelo seguinte: quando vejo uma mu-

lher bonita, não me sinto feliz. Mc sinto
angustiado. E sofro. ..

Isso é doença.
- Deve ser mesmo. Mas vou explicar

Sabe por que qui eu solto? Sofro porque sei
que nem todas as mulheres bonitas podemser minhas. E dizem que a gente só se an-
gustia quando sente que vai perder ou já
perdeu o objeto amado. Logo. sou capaz cie
amar tíe verdade, à primeira vista, qualquer
mulher bonita. Às vezes nem precisa ser bo-
nita. Basta ter um troço qualquer que me
atraia.

Ah! Isso todas elas têm. Feias ou bo-
nitas...

PETRÓNIO ILUSTRA

Menos a minha mulher.
- Pois eu não acho.

Porque a mulher è minha Quando ela
fór sua, vocé me diz.

Está querendo dizer .
Estou querendo dizer coisa nenhuma

Estou e dizendo mesmo: vocé nào apanha a
Tininhn porque não quer. Porque é trouxa.

Sozinho
O outro se deu ao trabalho de racioci-

nar um pouco. Depois falou:
É. Vocé diz isso agora. Vai ver que

ate já apanhou uma insolaçào... Mas se cu
der um beijo na sua mulher vocé c capaz de
virar fera.

Viro nada Sirva-se da Tininha à von-
t ade.

Agora?
Se vocé tiver peito de atravessar ésse

arelão quente.É prá já1 Depois nào se queixe!...
O apaixonado por todas a.s mulheres,

menos a dele, ficou sozinho na praia. O ou-
tro saiu correndo, pulando como um can-
guru. Depois o um levantou-se sem vonta-
de. Foi até a beira da água. E mergulhou.
Saiu nadando. Nadando bem. Cortando o
azul como uma faca. Sempre mais para a
frente. Até perder-se. Ate desinteressar-se.
Ej deixar-se afogar em plena primavera.

U ml

' 'ai
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Foi ate à beira da água.
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JUVENTUDE E LIBERDADE

mpra os mais velhos.

COLDa\DOS coloridos marcharam no primeiro dia. "Indepen-
¦*-' déncia ou Morte" era o lema da semana... e, para inicio
de conversa, o Presidente pediu à Câmara que aprovasse a
compra das concessionárias (vulgo "ferro velho") de energia
elétrica.

A caçada a Cara-de-Cavalo varou os dias e as noites, com
muitos rebates falsos. Mas outros pagam por éle as penas que
não mereceram; pagam pelas mortes que não deram, pela fór-
ça que não usaram, pelo ódio que não mostraram. Milhões dc
olhos sc fixam na Ilha de Fernando de Noronha. O Tribunal
Militar dispensa mas o povo quer saber como vai — e quando
vem — o ex-Governador Seixas Dória. Como o filho de Miguel
Arraes, outras crianças perguntam: eles náo foram eleitos por
quatro anos? Então por que só governaram um ano? E' por isso
que estão presos?

E os julgamentos continuam com os advogados protestan-
do contra os privilégios dos promotores. Mas éste é o tempo dos
promotores e dos inquéritos que apartam famílias — ate chi-
nesas, internacionais que estamos — como se não bastassem
tantos brasileiros a abraçar sófregamente, em minutos vigia-
dos, os que lhes falam de vida e dos motivos de esperar.

Por falta de material subversivo, fala-se em corrupção,
assunto imorralouro nos países onde- o "toma Já. dá cá" é tema
de cartilha. Fala-se tanto e faz-se tão pouco que já começa
a enjoar. Libcral-conservador, enjoado ficou Silvestre Sampaio
com os sermões de um néo-moralista. E participou: minha -pró-

xima peça vai sc chamar "O Lado Positivo da Corrupção".

Os empreiteiros também reclamam contra a "moral" gua-

nabarlna, dizendo que cem bilhões é dinheiro demaif pira o
Governo protelar. Mag deixem em paz o Governo, o das rosas
e da Guanabara, para evitar em data próxima o mau humor do
"jardineiro" que de casaca e tamancos irá receber outro Car-
los. Para estudar o "clima" já estão aqui muitos franceses.
Roupa suja se lava em casa mas não na presença de visitas.

A carne continua faltando mas. não se preocupem, quan-
do o seu preço subir ela há de aparecer. Servissem as tabelas
de símbolo e orgulhosos diríamos que o Brasil está em franca
ascensão.

Também otimistas estaríamos se os nacionais movimentos
rie reforma vencessem como no CACO. Exemplo para os mais
velhos, para os ilustres congressistas, deram os estudantes bra-
sileiros. Independência ou morte. A Faculdade de Ciências Eco-
nômicas deu o primeiro passo. A semana foi encerrada eom
eleições democráticas — outras haja, caros leitores — na Fa-
culdade Nacional de Direito e com o grito de liberdade na
voz da juventude.

O aniversário da semana foi o da Rádio Nacional, a que
já foi popular mas cedeu à pressão da "Ordem do Dedo-Duro"
e expulsou do seu quadro tantos artistas nacionais.

E se o "sol da liberdade brilhou no céu da Pátria" em
momentos de esperança, a semana encerrou-se nublada, ain-
da nublada enquanto o verão não vem.

Aproveitando a falta de praia e tentando equilibrar a ba-
lança cultural da juventude, onde tanto pesa a televisão vista
durante a semana, coloquem no outro prato uma r»oçáo de tea-
tro: "Sonho de Uma Noite de Verão" é. no Tablado, o progra-
ma deste fim-de-semana.

mamm^^aamamaammmaalàaai^^amm.mmaaam^maamãia.

cine-ronda
LUIZ ALIPIO DE BARROS

líe-np-o

Antonioni Venee Com
o Primeiro em Cores

esqmna
JOSÉ GUILHERME MENDES

im Tiago
tem Castelo

o ní-TlNO me p6» em <-onta'° com 8an T,a'

fl nJL sempre fora desta cidade onde
U,*° 

e ond" raras vezes nos víamos. Os
VS,Ten8ed .««ar em que se vive .em-
tK " 

1,1maior carga emocional, como se as

JS£ZSSS» do «eu meio ambiente usual.

Smm apoio umas nas outras. São. as-

STSSSs mais emotivos do que de outra

Sc.Tf.ia do lugar onde vive. o homem

tuma ficar mais sentimental e menos inte-

igl Isto não era verdade com San Tiago

Da-ta» _ certamente porque isso nao e, mes-

mo, uma verdade.

A primeira vez que estive com San Tiago

Dantas (oi há mais de vinte anos, em Belo

Horizonte, após o concurso de Direito Tra-

balhlita realizado na Faculdade de Direito da

Universidade de Minas Gerais. Presidente da

Mesa Examinadora naquele concurso. San Tia-

go Dantas deu nota 10 apenas a um dos três

candidatos", o Professor Onofre Mendes Júnior,
meu pai.

Mali de 10 anos depois, voltamos a en-
contra--"!-* em Buenos Aires, onde San Tia-

go Dintai participava de uma reunião da Co-
missão Jurídica Interamerlcana. Como enviado
ttpecl.l de um vespertino carioca — e corres-
ponde-t, do Jornal francês "Le Monde" —
fazia eu a cobertura do 1." de Maio na Argen-
tina, o qual fora precedido dos primeiros aten-
tados contra Perón. Em demorados almoços e
conversas no Hotel Plaza pude admirar a ar-
gúcla e acuidade com que San Tiago Dantas
analisava a situação naquele pais. Tais encon-
tros tiveram grande importância no desempe-
nho de minha missão Jornalística.

Depois disso, voltamos a nos encontrar —
além de, ocasionalmente, no Rio — em Punta
dei Este, Genebra, Paris, Nova Iorque e
Washington. Em toda a minha carreira de re-
porter jamais conheci qualquer personalidade
com que se pudesse trabalhar mais proveitosa-
mente, Num rápido encontro de cinco minutos,
em corredor ou jardim, San Tiago Dantas diria
o essencial — tudo que ao jornlaista podia In-
teressar. Era simplesmente assombrosa a sua
capacidade de síntese e precisão. Pude sen-
ti-lo, principalmente, nos últimos anos, quando
-em Punta dei Este, Genebra ou Washington

¦fiz para UH a cobertura das missões por êle
chefiadas. Quantas vezes, entre um gole de café
ou enquanto êle passava os olhos por algum
documento, dizia-me tudo o que estava acon-
tecendo, a fim de que pudesse bem informar
o leitor.

A Inteligência de San Tiago Dantas era,"Um disso, adornada por senso de humor agu-do, Inextinguivcl. Lembro-me quando, antes da
Conferência de Punta dei Este, em seu primeiroencontro com os jornalistas brasileiros, alguém
perguntou a San Tiago Dantas: "Quo acha dasituação.» Cem entonação apropriada, usou êle* 'Ermo preciso hispnno-brasileiro ao respon-«r: - A situação está lõbrega.

Também em Genebra, comentando a atua-W" vacilante de Idoso chanceler ocidental, San"•90 Dantas haveria de ob-ervar com sabo-"«* malícia brasileira: — E': êsse velho não0J mais no couro.

I Dantas:
Assim me agrada lembrar de San Tiano

uma inteligência excepcional, mas n\-

Ienca 

t i j ¦"«•¦-¦¦yciniiH excepcionai, mas n\i
dl,.,. ~ tom° êle mesmo talvez pudesse*"«•• uma cabeça cheia de bossas.

AS MULHERES E 0 SEIO DA QUESTÃO
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ROSEMARIE SULQÜER — Tcrmi-
na hoje sua temporada nesta pa-
r/ina e vai dc dentro desse espor-
tilho para umas férias recreativas

WA- — (Foto Valentim, especial para
a FL).

VOCÊS 

não imaginam o bode aue

deu a declaração de um te/a-

no cocoroca, médico em Hous-

ton, que declarou a uma agén-

cia informativa que a mulher quanto
mais inteligente fôr menores terá 05

seus seios. Quem disse isso foi o Pre-

fessor da Escola de Medicina da Uni-

versidade de Baylor, naquela cidade:

Dr. Strassman. O telegrama espalhou-

se pelo mundo inteiro e lá mesmo, nos

Estados Unidos, uns ficaram a favor oc

distinto (que diz ter feito a experiên-

cia em 717 mulheres sem filhos e fr;-

sande esta particularidade de-
"\ ve 

estar explicando que, depois
. \ que amamentou uma criança,
'\\ 

uma mulher já não serve para
Z-y \% ilustrar sua teoria).

ZÉ Mas houve também quem fi-

Ijf casse contra. Vamos por par-
tes, porém. Nos Estados Unidos,

a favor da teoria 
"quanto maio-

res os seus seios mais burra é

uma mulher" (ou vice-versa)

ficou a peituda atriz Mamie Van

Doren, criaturinha que adora

uma publicidade, e foi logc

dando entrevista, para afirmar: 
"Exis-

tem mulheres secas e roliças com co-

eficiente semelhante de inteligência,
mas no colégio eu era uma das alunas

mais desenvolvidas e com mais baixo

nível de inteligência". Donde se con-

clui que Mamie Van Doren, num golpe
inteligente para quem vive muito mais

do busto do que do cérebro, prefere
ter fama de burra, mas conservar sua

fama de peituda. Em Lima, no Peru,

embora peru de fora não se manifeste,

está-se realizando, justamente agora,

um Congresso de Ginecologia e, quan-
do publicaram lá o telegrama com as

declarações do Professor Strassman, cs

stanisláw
PONTE PRETA

congressistas espinafraram a teoria, se-

gundo outro telegrama, de Lima para
o mundo. Nc Canadá, um cientista cha-
mado Hubert de Waterville afirmou

que é ilógica e anticientífica a declara-

çao de seu coleguinha, e explicou que
a inteligência da mulher nada tem a

ver com o busto, tendo, inclusive, c dis-

traido Rosamundo gostado desta decia-

ração, dizendo após tomar conhecimen-

to dela: 
"Pelo menos em praça públi-

ca só ganha busto mulher inteligente"
— no que tem toda razão.

Como a Pretapress está atenta e

colheu a reação em cada capital sôbre

a teoria ora exposta, eis aqui o aue diz

o 
"Diário de Notícias", de Lisboa-. 

"C

cientista afirma que existe uma opo-

sição fundamental entre a inteligência

e o sistema de reprodução nas mulhe-

res e auanto à inteligência, nas mu-

lheres de peito volumoso (sic) esta

não se baseia no pensamento lógico,

mas no instinto e na intuição". O jor-
nal lisboeta não diz se as peitudas são

mais intuitivas, mas insinua. Aqui no

Brasil, tirante a publicação de um te-
legrama em 

"O Estado de São Paulo",

matutino que raramente se envolve no

seio dessas questões, a imorensa não

fêz maiores ondas sôbre a burrice fe-

minina crescendo na reiação direta dos

seios, talvez poraue aqui meter a pei-

tos é um ato de inteligência comum a

ambos os sexos.

Fofocalizando
E EIS AS NOTÍCIAS: A

"John Birch Society", or-

ganização fascista existente
nos Estados Unidos, atra-
vés de seu presidente, um
cocoroca chamado Robert
Welch, prestou interessan-
tes declarações aos jorna-
listas franceses. Disse que
sua organização considera

perfeitos os regimes poli-
ticos existentes na África
do Sul (o país mais racis-
ta do mundo) e nos países
totalitários Portugal, Es-

panha, Coréia do Sul e Pa-
raguai. Afirmou que De
Gaulle é agente comunista
e que o falecido Presiden-
te Kennedy também era.

Para completar, afirmou

que o regime ora vigente
no Brasil dá muitas espe-
ranças a sua organização.
*** Em Minas só agora é

que as professoras mora-
ram no assunto. A Depu-
tada Marta Nair Monteiro
afirmou que as professo-
ras contratadas pelo Esta-
do vão ganhar menos do

que um soldado raso da
Policia Militar. Disse a

parlamentar m imprensa

que elas vão marchar em
volta do Palácio da Liber-
dade, em sinal de protes-
to. Que ao protesto delas
se junte o dos professores

acadêmicos, que estão ga-
nhando menos do que um
sargento, são os nossos vo-

tos, embora êsse negócio
de marcha de protesto já
tenha dado errado uma
vez. *** Pai que não colo-
ca o filho na escola pode
ir em cana — afirma Fie-
xa Ribeiro, Secretário de
Educação. Diz que o pai
de Ibrahim, com medo de

que a medida tenha efeito
retroativo, vai-se asilar nu-
ma embaixada. *" Decla-
ração do cantor argelino
Aznavour: "Música é para
francês fazer, italiano can-
tar e americano comprar".

ALEX

VIANY
filme éo
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A ÚLTIMA BATALHA

••-•«¦Irisía
Perdeu a guerra.

TANTAS 
são as questões éticas, sociológicas e políticas pro-

postas - nu apenas sugeridas - ao correr desta co-

produção flllpino-americana, tantos são os inexplicáveis
aparecimentos e desaparecimentos de personagens indeti-

nidas ou incongruentes,
Nesta "Última Batalha", se oetn que os filipinos parti-

cipem cio elenco e da equipe técnlco-artistlca. pratleamen-
te todas us responsabilidades cie autoria estão com eie-

mentos vindos cios EUA E deve-se reconhecer que a maior

responsabilidade pelo fracasso cia empreitada cabe ao ro-

telrista Bernard Gordon incapaz de resolver os problemas
do romance original em termos de narrativa clnemato-

grafica. O diretor Irving Lerner faz o que pode com o ma-

terial que llie foi fornecido. Mas está muito longe do rii-

retor que aprendemos a respeitar, há três ou quatro anos,

em ¦'Uma Vicia em Perigo" (Studs Lonigan*.

James MacArthur é aqui um jovem cidadão ianque,
bonzinho e simpático, que n guerra surpreende e envolve
nas Filipinas: Sou pai. ausente etn todos os sentidos, e um

poderosíssimo senhor feudal, latifundiário e negocista, que
manteve amistosas relações com os Japoneses ate a queda
de Manilha Escapando por pouco de bandidos a soldo dos
invasores, o rapaz vê-se ás voltas, dai por diante nao so

com os japoneses e os variados grupos de guerrilheiras e

bandidos, mas também com diversos segmentos da popu-
lação civil — e principalmente com um marujo sem navio.
Van Heflln. que já serviu a seu pai e que lhe serve de pa..
segundo os Indefectíveis cânones freudiano? cie Hollywood.

A.s relações entre o puro MacArthur r o vicioso Heflin

formam o cerne da estória. Heflin, um bom ator. em geral

maltratado nas contrafações comerciais em que se mete.

procura dar profundidade e vida a Joe Trer.t. aiudado pela
direção de Lerner. mas a insuficiência do roteiro de Gor-

don 
'termina 

por derrotá-lo E. assim. Joe Trente quase que
fica reduzido a um vilão tradicional - racista, corrupto.

inescnipuloso -. com um ou outro momento de coragem

e compreensão humana Em contraposição, o David Me\ey

de MacArthur é o herói ingênuo, que. seguindo caminhos

muito dantes trilhados, perde a ingenuidade 'e ate a vir-

gíndade' e por fim conhece os fatos ria vida e da morte.

Ficam assim, lrresolvidos - ou. pelo menos, insatisfa-

tórios — os problemas propostos a lealdade e a comum-

cacâo ent e os homen,. amigos ou Inimigos, o cnvilecimen o

e a purificação do homem em circunstancias excepcionais
ia guerra. ,10 caso», a dificuldade de distinguir entre o bem

e o mal quando o espirito humano e conturoario pelas emo

cões mais fortes e prementes É uma pena. pois * «peri-

eneta pVria ter «saltado positivo e útil: uma lição de

moral para os tempo" que vivemos

FICHA "Cry of Battle". Direção de Irvinç lerner. Ro-

teiro de Ber-wrd Gordon. baseado no ™™™'™™£*?
the Ricc" d* Benjamin Appel. Cmegrafia de Felipe Saeaa-

lan. Música de Richard Marionete. Cinco- Jam* MacM-

thur. Ven Heflin. Rita Moreno. Leopoldo Sa}Sf.d°'.M^{U
Mt/no-, Sidney Clute. Liza Moreno. Ongem El A <£• FtZipi-

nas. Preto c branco.

XflCHELANGELO Antonioni ganhou, fi-*¦¦**¦ nalrrtente, um Festival de Veneza. O
júri da 25.p Mostra Cinematográfica Inter-
nacional da atraente cidade áo Adriático
deu ao novo filme do famoso e discutido rea-
lizador, "II Deserto Rosso" (O Deserto Ver-
¦melho), o grande prêmio, isto é, o "Leão

de Ouro de São Marcos". Em "II Deserto
R.osso", Antonioni volta a seu tema -preferi-
do, à sua constante cinematográfica: a so-
lidáo. Trata o filme da solidão de tima mu-
lher (outra vez Monica Vitti). que passa a
sofrer dos nervos apôs um acidente de au-
tomóvel. Um amigo de seu marido perma-
nece alguns dias em sua casa. Entre a mu-
lher e o amigo do marido surge uma forte
simpatia e. irai dia. sucede o inevitável. Par-
tira ela cova êie para a Patagônia, onde tra-
balha? A mulher vacila e, finalmente, re-
solve ficar Com o mando. A ação da fila
passa-se numa re':nar:a de Ravena. "que

constitui um quadro adeouado ao àesespê-
ro e à alienação do m-indo moderno". Não
é a Itália do sol, mas das brumas — como
diz um correspondente de uma agência de
noticias. E acrescenta: "E tudo isto banhado
em luzes cinzentas; até as árvores e as la-
ran.as parecem cinzentas". Convém lembrar
que 

"II Deserto R.osso" é a primeira fita de
.Anto-uoni rodada em crjres. O papel do
amante é jeito pelo ator inglês Richard Har-
ris. que recebeu o prêmio de melhor inter-
pretação masculina no Festival de Cannes de
1963 pelo seu desempenho em "This Sport-
mg L;/e". um muilo bom filme inglês que,
infelizmente, até hoje não chegou ao Brasil.
Ainda sôbre Micheiangeio Antonioni. sóbre
"71 Deserto Rosso" e sôbre a vitória em Ve-
¦neza, é bom que se frise que o prêmio dado
ao realizador está sejido louvado pelos seus
adm-radores e olhado com restrições ou in-
diferença peLos anti-Antonioni. Pois o cine-
asta italiano ê colocado nas nuvens por
uns e odiado por outros. O que prova que
o homem tem um certo valor, mesmo.

DO MÉXICO
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COTAÇÃO : • • l

Maricrvz Olivier, bonita artista mexicana,
tal como aparece em um momento de "Sol

em Chamas" 'Sol cn Llamas . melodrama
rural mericano que a Pelmcx lançará num
circuito carioca pú na próxima semana.

ir ANSELMO VOLTA A FILMAR
Anteontem, numa fazenda das proxi-

miriades de Itu. Sâo Paulo. Ansclmaa Dutar-
te iniciou a filmagem de sua nova película.
"Vereda da Salvação", adaptação cinema-
toRrafica da peca de Jorce Andrade. A vol-
ta de Anselmo a direção estava sendo an-
siosamente esperada, pois. desde o sucesso
espetacular e internacional de "O Paeadaar
de Promessas", o antico galã e asora reali-
xador não fazia um filme. O principal pp-
pel masculino de "Vereda da Salvarão"*, o
de Joaquim, foi entreeue a Raul Corte*,
que já viveu o tipo nos palcos da capital
paulista. Varno*. esperar outras informações
«obre o desenvolvimento das filmagens.

it 
"OS DOIS GIGANTES"
Informa de Paris a France-Presse que.

na próxima primavera setentrional 1 segun-
do trimestre de 1965'. vai realizar-se um.-*,
fita intitulada "Os Dois Gigantes", sóbre o
nascimento de erandes imr-erios econômi-
cos. os Estados Unidos e a União Soviética,
baseando-se na "Historia Paralela", de An-
dre Maurols e Louis Araeon Como se sa-
be. o primeiro desses escritores dedicou um
livro aos Estados X*nldo- e o sr-çrundo. ira
livro à URSS. O orodutor. J B BelsoSell,
conseguiu a autorização dos Governos de
Washineton e de Moscou pnra -itMIzar seu*
respectivos arquivos clnematoeráfieos. Uma

parte da nelicula será realizada por um di-
retor norte-americano e a outra por um
diretor soviético. Deseja-se oue Mnurols e
¦\raron comentem ê!es prór-rlos o filme. O
conhecido repMzador francês F-'*íW:r Ros-
rl autor da fita de montp.**em "Morrer em
Madri" está ercarreCTtido de cnnrden*"- o*
comentários e dese-nria o"e ao lomro deste
afresco h'«*tÔTieo oue r-abrirá meto s-V-^o
de histár1-. contemporânea, se desenvol-
vesse um "match" M*-nrois-Ari--*on. ao mes-
mo ter-no nue um "match" Estados Uni-
dos-Unlão Soviética. André Mauro's. o fa-
moso acadêmico declarou: •"Sjsse "m-itch*'

assusta-me um nouco Acredito oue seria
melhor que existissem duas partes distin-
t?s cada uma delas cnm seu cnmi-ntArio
ia Veu ooment-rlst-t". Ar**ton. r-or sua -*•**"*,

r-jcs-P otie lhe dava grant**** pn*-*er em cola-
borar neste filme com Maurois

mmmm m ssMüKSES!;
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PERGUNTA RESPOSTA

INCOMPREENDIDO, GB — Tenho 28 ancs
e gosto de uma pequena que é um

amor. Porém, minha família quer impedir
o namoro, devido ao fato de a garota es-
tar separada de seus pais há mais de 15
anos. Os pais se separaram e ela foi da-
da a uma família, que a criou com um
pouco mais de consideração do que aque-
Ia que se dá a uma empregada dcmésti-
ca. De tanto ser pressionado pelos meus
familiares, terminamos uma vez esse aci-
dentado namoro. Foi grande o sofrimen-
to para ambos. Eu tudo fiz para esquece-
Ia, sem o menor êxito. Ela, coitada, me
ama realmente e se sentiu novamente
abandonada, sem esperança, sem amor e
humilhada. Voltamos, ê grande a nossa
luta e o nosso desespero. Que atitude a
senhora acha que devo tomar?

pSCUTE, meu filho. Com 28 «nos, você

já dev* ser considerado maior, vaci-
nado, eleitor, • outros bichos. Não é na-
nhuni bebê chorão, agarrado às saias da
mamãe. Deve assumir a responsabilidade
de seus atos e atitudes. Você gosta dessa
moça. Se o único empecilho é a pobre ter
sido dada feito um animal a uma família,
porque os pais a consideravam uma ba-
tata quente na mão e dela queriam li-
vrar-se, a culpa é dela? Isto a diminui aos
seus olhos? Ji não basta o sofrimento de
ter vivido quase da favor em casa alheia?
Pense bem. Agora, tome uma atitude •
agüente as conseqüências. Ê o que eu di-

go. A família. . . a família vai bem obri-
gada. Mande que cada um cuide de sua
vida, o qua já não ê pouco. Pílulas!

para quem fica em casa i RENATO

PORTELA

Horizontais:
1 — Acidental, fortuito.

— Patlçio ascrlta.
. — Vaso da madeira am

forma da alguldar, qua
serva para dar comida
aos porcos.

10 — Avistar.
12 — D* outro modo.
13 — Atração pessoal.
14 — Artefato de matéria

preciosa, metal ou pe-
drarlas.

15 — Lançar fora dc si.
17 — Casa de detenção, pri-

são (girla).
19 — Símbolo químico do

ALUMÍNIO.

Í8 — Perversa.
21 — Narração, por escrito,

do que se disse eu fêz,
numa sessão ou assem-
bléla.

22 — Tornar azedo.
24 — Surgir.
2» — Cidade do Estado da

Sío Paula.

Verticais:
— Dez vezes dez.
— Fruto da ameixelra.
— Posta em liberdade.
— Verme que aparece

nas feridas dos ani-
mais.

— Grito de dor.
— Obra de agulha feita
por desenho.

— Perverso. de um negócio, de
— Preceito que deriva uma campanha.

do Poder Legislativo. 16 — Passatempo.
— Não magra. 18 — Pedra em tupi-gi.ia-

11 — Raspar. rani.
14 — Casaco curto para 20 — Oceano.

homem e que chega 22 — Altar dos sacrilicios.
até à cintura. 23 — Desde.

15 — Situação transitória 25 — Aragem. brisa.

Horizontais:-iTeso^Ts
nome popular da veste simbólica dos mem-
bros da Academia de Letras. 7 — Monte onde
Moisés deu a seu povo o decálogo. 8 — Cidade
da Caldéia. 10 — Fileira. 11 — Lusitano.
13 — Fileira. 15 — Cloreto de sódio. 16 —
Rio de França. 17 — Levemente molhado.
19 — Relativo ao latim. 21 — Nome co-
mum a todos os pequenos columbiformes.
Verticais: - * - ,rarol; fach0'2

— Cólera, raiva. 3 —
Vereador. 4 — Pêlo que cobre o corpo de
certos animais. 5 — Estabelecimento su-
cursai ou dependente de outro. 6 — Arro-
jado; atrevido. 7 — Foge, escapa. 9 —
Cilindro mais ou menos comprido. 12 —
Grande estabelecimento de fabricação in-
dustrial. 14 — Abreviatura de automóvel.
18 — Dez vezes cem. 20 — Vento, aragem.
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Respostas do N.° Anterior - PC — IIOR.: tia — findo — hum — ôca
.. marombado — avaria — ou — ter —lis — ar — pisada — recomeçar — sim — lar datar — rir. VEIíT.: Timor — in — adoba —furar — oca — haveres — adoidar — matar — mirim — ousar — laçar — pomar — selarCid - li. CRUZADINHA - IIOR.: careta - nazi - ara - êle - amor - duro - Ogumira — sim — pois — zeloso. VERT.: cal — azedume — ri — tamoios — aro — neto»armas — ar - um - giz _ rio - pó. A INTRUSA: 1 — Antártica té um continente).i — copo. d — Lenha fe um vegetal). 4 — Octonário (não é fi£*ura geométrica) 5 — Por-co fe mamífero) 6 — "0 Moço Louro" iúnica obra que não é de José de Alencar). 7 -Batata (único tuberculo). 8 - Clavícula fosso do braço, os outros são da perna). 9 — Marybtuart (as outras sao esposas dc Henrique VIII).

Dois Problemas Para Resolver Rápido
PRIMEIRO — De duas em duas, sobra uma; de três cm trís, sobram duas; de quatroem quatro, stbrom tré-;; de cinco em cinco, sobram quatro; de seis emseis, sobram cinco e de sete em sete não sobra nenhuma. Quantas estréias veio da minha

lanela?

SEGUNDA — Já com a bonita vizinha defronte c diferente: me disse que de 2 em 2,
de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em fi. sempre sobra uma estréia!

Mas de 7 em 7 não sobra nenhuma c entãoeu lhe disse que era uma afinidade e vocêleitor diga agora quantas estréias ela viu.

amores históricos

garibaldi
'^manuela'/»

$® __________f?MH__l__s^

XVII — O p«5o
que trouxera Do-
na Ana e Manuela
se encarregou de
remuniclar os fu-
zis que Garibaldi
e Aguiar detona-
vam, dando Im-
pressão, ao inlmi-
go, que eram mui-
to nimerosos oa
homens que re-
sistlam. Manuela,
nao suportando a
emoção, desmaia-
ra. Os imperiais
tentaram recuar
um pouco, mas o
comandante orde-
nou-lhes que per-
sisUssem no ata-
que.
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65- Os homens de Garib;i!c!i, que se dirigiam â vila
rie Dores, interromperam a caminhada ao escuta-
rem a fuzilaria vinda das bandas do estaleiro.
Algo de muito grave deveria estar acontecendo
no reduto de Garibaldi. Voltar, à toda brida! Cor-
rer o quanto as pernas dessem! Oue Deus nos
alude!

W*\w**T3mmm\W». I ¦
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66 Um dos projéteis atingiu Garibaldi, perigosamen-
te, entre o ombro e o peito. Extremamente difícil
se tornava agora a resistência entregue apenas a
Negro Aguiar e ao peão remuniciador. Dona Ana,
tentando atender Manuela desmaiada, ficara tam-
bém fora de ação.

^fgy^PràSl! "dÊS ^vx*íP^

67- Os soldados de Moringue, com sua atenção con-
centrada nn resistência que o galpão lhes opunha,
jamais imaginavam que fossem surpreendidos na-
quele instante, pela retaguarda. Assim foram
apanhados desprevenidos pelos homens de Gari-
baldi. que, de arma branca, de unhas e dentes,
se atiraram a um corpo-a-corpo violentíssimo.

Oue Aliarererá ' Enegreça o. espaços assinalados com um pontinho e ve-yrwi. ^j.|/ui ui.k.1 u . ja uma curiosa cena.

CQ __ Carnlglla foi um dos primeiros a entrar no galpão,UJ gritando eufóricamente que os Imperiais haviam
dcbandsfJo, e tratou de acudir Garibaldi ferido.
Simultaneamente, Manuela voltava a si, e sua
primeira pergunta preocupou Dona Ana: "Tia!
Tia! Diga-me ... o capitão ... está vivo o capitão?"

(CONTINUA)
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O mais popular

Chateaubriand Conversa Com
Castelo e Faz Irreverência
Q Sr. Assis Chateaubriand fêx uma visita 00 M

chal Castelo Branco. Ficaram conversando"-?'
3 às 6 horas da tarde • falaram de tudo: polivimprensa, inflação, diplomacia • de gente. Ao 1um conhecido meu perguntou 00 Chato: '

O senhor já conhecia o PresiVe -<*..?
Não. Pessoalmente, não.
E qual a sua impressão?
Sem dúvida, um admirável velhaco.

Foi uma maneira carinhosa, mas sem dúvtí
bastante irreverente que o velho "capitão 

da i 
°

prensa" encontrou para classificar o Marechal. 
"*'

PINGANDO
Continuam as despedidas de Ramon e Marcela

Avcllancda, no Festival de coquetéis e jantares * Ste-
ia Leonardos lança o seu "Cancioneiro de Natal", ape-
sar de estarmos em setembro * A OCA lançou "Estação
Central" do não menos poeta Ledo lvo * O Ministro
Vasco Leitão da Cunha está recebendo montanhas de
telegramas de felicitações pela sua atuação na tele-
visão * A moça mais bonita de Ipanema chama-se
Marlse, segundo os entendedores * O Jóquei Clube está
pensando em acabar com as corridas noturnas * O
comércio de automóveis usados está superando a crise,
mas as cotações são miseráveis * Em São Paulo o nú-
mero de pessoas inscritas em excursões que irão ao
Campeonato Mundial de Londres está na casa dos três
mil * Hoje tem feijoada, sim senhor.

POPULARIDADE
O Governo pediu a unia

organização especializada
que fizesse um levanta,
mento sobre a populari.
dade dos Governadores edos ex-Governadores. 0jresultaidos parciais con.
cluem uma coisa: Jusce.
lino ainda é multo mais
popular do que qualquer
homem do atual Governo
O que inclui Ademar eLacerda.

ELI

HALFOUN

gente é "show"
Otelo Novamente no Hospital

DOR motivo de doença, Grande Otelo deixou o
elenco de "Tem Shakespeare no Samba", próxi-

ma produção de Nei Machado para a buate "El Bo-
degón" e que reúne ainda no elenco Maria Pompeu,
Cid Morais, Cléber Macedo, Ana Maria Sagres,
Leda Figueira e Célia Bandeira de Melo. Otelo vai
internar-se, pela terceira vez neste ano, na Casa dc
Saúde São Vicente, onde fará tratamento de sono-
terapia. As mil e uma atividades que desenvolve
em televisão, buates e clubes do Rio e de outros Es-
tados deixaram-no esgotado. E êle não está em ida-
de de facilitar, conforme fax questão de frisar. Em
scu lugar no "El Bodegón" deverá entrar o cômico
Cole, ficando Milton Carneiro na "regra três". Ote-
lo já está licenciado na TV-Excelsior.

POUCAS E BOAS

OÓRIS
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Pérlcles do Amaral
reassumirá mesmo a dire-
çâo artística da TV-Rio. O
atual diretor, Bonl, voltará
para a TV-Bandeirantes,
de onde nunca se desli-
gou. Valter Clark vai ti-
rar férias, mas continuará,
depois, na direção comer-
ciai da emissora. *** Chi-
co Anísio é o novo diretor
artístico da TV-Excelsior.
Está com uma série de
planos. *** Wilson Simo-
nai, Jorge Ben, Dalila, Dó-
ris Monteiro e Miltinho
serão os próximos contra-
tados do canal 2. Vão par-
ticipar da "Roda de Sam-
ba" organizada por Lúcio
Alves. *** Já está pronto o
primeiro "video-tape" de
"Noite de Gala" da Excel-
sior: "55 minutos de Mú-
sica". *** Paulo Autran
vai apresentar-se na bua-
te paulista "Ela, Cravo e
Canela" como cantor c sa-
pateador. O "show" tem
direção de Flávio Rangel
(que ganhará mais de
CrS 1 milhão) e recebeu
o nome de "Paulo Autran,
dc 1 às 2 horas". Ana Ma-

ria Nabuco também está
no espetáculo. Vai cantar
e tocar violão. Estréia
marcada para o dia 28. ***
Mais de duzentas pessoas
compareceram ao coquetel
da buate "Stop" para
aplaudir as cem represen-
tações do "Internacional
Sei". Rogéria e Marquesa
abafaram. *** "Descalços
no Parque" deixa o Teatro
Maison de France no pró-
ximo dia 11. Em seu lugar
entrará "O ôvo". *** Ru-
bens Correia já começou
a ensaiar "O Diário de um
Louco". Vai dar um festi-
vai de representação. ***
Abelardo Figueiredo está
disposto a abandonar a te-
levisão paulista e transfe-
rir-se de armas e baga-
gens para as buates ca-
riocas. Já está anuncian-
do que vai dirigir o pró-
ximo "show" do "Night
and Day". Aliás, èste é o
espetáculo que mais dire-
tores teve até agora e ain-
da não entrou nem na fa-
se de ensaios. *** Sucesso
mesmo fêz no "Beco das
Garrafas" o macaquinho

Vo Canal 2

— "Azevedo" — do Antõ-
nio. Outro sucesso é o do
Carllto como ator. ,,, \
TV-Excelsior precisa to-
mar mais cuidado com a
sua programação. Este
mês, por exemplo, envio.
a lista dos filmes que se-
riam apresentados no ci-
nema de arte. Para guin-
ta-feira, anunciou o íilme
mexicano "Seda, Smpie
e Sol" e acabou passanào"Fan-Fan" de Ia Tull.t",
filme que repete sempte,
Alô, lotando, esta progra-
macão é para valer mesmo
ou é só para constar? ••'
Luís Henrique escreveu
dos Estados Unidos para
o Armando Pitiglianl, con-
tando que o seu primeiro
contrato na terra do "Tio
Sam" foi para jogar fute-
boi num time de brasilei.
ros. Diz mais ainda: êle e
Hélcio Mililo vão gravar
com Stan Getz. ?** Come-
cam na próxima semana
os ensaios de "Rio Boa
Pinta". Derci Gonçalves,
que eslá em São Paulo,
mandou dizer que vai che-
gar segunda - íclra. '"

CARLOS

RENATO

luxes da cidade
Uísque Importado Agora é Luxo

CLUBES EM ÓRBITA
— Hoje, no Social, elei-

ção da Rainha de Vera-
ncio da GB. Os alunos da
Escola de Marinha Mer-
cante dançarão a tradi-
cional valsa da meia-noite.
Nada menos dc 26 moças
disputarão o titulo... Ho-
je, no Melo Tênis: eleição
da Rainha da Primavera
do clube... Amanhã: a di-
retoria do Unidos de Édcm
convida para as fe.stivida-
des programadas, que se-
rão iniciadas com um an-
gu. Obrigado ao Jair De-
lamarc Paiva... Desfile de
modas, logo mais, como
parte dos festejos come-
morativos do 39." aniver-
sário do Grajaú Tênis: O.s-
valdo Borba... "Festival
Cinematográfico da Me-
tro", hoje, no Castelo
Country Clube. Amanhã:"strogonoff"... Reunião-
dançante, amanhã, noFluminense... o Pontal
estuda a possibilidade dctransformar seu lago nu-
ma gigantesca piscina(mais de oltocentos metros
quadrados) tendo, inclii-
sive, praia artificial, com
areia e roqueiros.. . Rece-
bl convite para participardo banquete de anlversá-
rio do America FC: na
sexta-feira próxima...Baatc, hoje, no Monte Lf-bano... "Vamos Ouvir
Piano", hoje, no Clube l.c-
blon ... Hoje, no Riachuc-
lo Tênis: reuniáo-dançan-
te na base do bom con-
junto dc Valdir Calmon
Convite para integrar a
comissão que elegerá a
Rainha da Primavera da
Associação Atlética Mau-
ricio Vilela: no dia 26...

TíRAMÁTICA a situação
da míiiorie. dos bares,

tipo "amertean-bar", tio
ec-7itro da cidade. A ver-
dade é que, depois da "re-
volução" de 1 de abril, as
rendas caíram numa pro-
porção de 70 por cento.
Basta dizer que utn dos-mais famosos uísques na-
cionais, tios mais cotados,
eslá vendendo menos 90
por cento. Segundo o Hi-
lio Abrantes. do "Xaitie-
go", certo grupo de /rc-
gneses do uísque importa-
do passou para o nacio-
nai. Outro, qne prestiaiava
o nosso produto, verde, e
amarelo, está apelando pa-
ra o conhaque, o pin ou"Cvba Libre". Fivalmen-
te. "nasceu" um nóro ti-
po de freguês, nue passou
a adorar o Campari.

CLÊA

DE LIMA MARTINS,
filha do casal Cecília-
Francisco Gonçalves Mar-
tins, comemora, hoje, no
Mackenzle. o seu 15.° ani-
versário. (Foto Amaral).

ZANZANDO POR Al
— Almoço, hoje, na

Churrascaria Gaúcha, ofe-
recido pelo Clube Canave-
ral... Agradeço o convl-
te do Sr. Francisco Kégis,
no Motel-Clube SIL para
uns fins-de-semana n"-*
hotéis da rede, em Cam-
buquira, Poços dc Caldas,
Cabo Frio, Itatiaia etc...
Outro convite: do "Stop
Club" para comemorar ai
100 apresentações do "li'"
temacional Set"... Matr
Melo, que se encontra em
Montevidéu, resolveu an<
tecipar seu regresso: esta-
rá na GB na próxima se-
mana... Recebi o "Velei-
ro", órgão oficial do Ca-
rioca Iate Clube... Oco-
ouctcl de 2.° aniversário
da Administração Reíl»;
nai do Engenho Novo será
realizado no dia 3 de ou-
tubro... A Escola Tecnl-
ca de Comércio Bahia terá
sua Rainha da Primavera.
Angela da Costa Santos,
Delflna Piedade da Sllv»,
Suzana Fernandes Correia
e Nclde Gomes Bernardo
são algumas das cândida*
tas... A bela Vera Lu"»
do Amaral será uma d»'
candidatas ao título «
Rainha do Veraneio. >a»
poderei, Infelizmente, paf
ticipar do júri do com
curso do amigo Arnald»
Jorge da Silva. Claro Q»'
meu voto seria Par* .'
amiga VLA... O Grupo«
Teatro Paroquial «••> ü 

,
ria programou espeta***»»
em homenagem à& crian

ças da favela Tavares nas-

tos. Será apresentada *

peça "A Língua de N°e '

amanhã...
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SíOS
teatro*

•'l''"1'1.",." ' 
Marta 0)

IIA" Pe-
*#^'ii0d«"ww«« cl"r" *í**

ri ¦'»""' .*,rlo du Napoleâo "'"-

rV.r:cl c ^.onco ^ 
**0

HO*rl? W^gS^í!» '""''" .ií
Copara»»1"' ,. hI>ras. Telefone
''«f/kC"""1 d" leatro)'

*"' foi. •'"" • W '"'""I^
ber «". ..r,H De terça .a opi
.»»«'? ;«r«i •**¦*». «¦

ií,w.!ii' nt FRANCE
IM* " 

21 "iH ""r;is" '}'Tl.r

KPíSOAJ-V»» sjm„„, .(tradução
CoroWla dc > con, HeIe„, ig-

nls, «c", domingo, -suotoi-w
De I"'"''1,,,. sáliados, 20 « 22 ho-

'Ml US1 " 
16 noras. As quar-

Sc DE COMÉDIA
N d-TINIIO TORTO» OU WS"° 2nn SEXO". — Come-
»'5Tf K S"(comemora-

«*•. S. Antônio Gl.igoii.*tto. com
i-t'"" ln„«, Sueli Fran-
we5í,nlofo Bl»sl, Sérgio-Mam-
r0', ", 

o tr 
'. 

Dc terça a domin-
***_! 2130 horas (Crf 1.600,00):
'íí-SL-âí !W« e Z"" hora''
11 -«fònono) Veiperata às 16 ho-
fíffiíw l«í 1.500,00).
canTÁ ROSA"o, 

cASOUBtS- _ ,m Zlral.
í» Dircpão di* lóo Jusi. Com
ftüün Sei» Vera Viana. Dirce"cel. 

Cláudio Cavalcanti.
«/ I. Úranro, Guilherme nio-

„ Artur Costa Filho « Laban-
. j, terçai, quartas e re.xta» as

i 3o.horas:' nuinra* e domingos
ii 16 30 c 21.3(1 horas; sábado, as

,{30,'30 e 22,30 horas. Telefone:
IMMI,
COPACABANA

..QUALQUER QUARTA-. 
-IRA»

Comédia de Muriel Reitnik,

indução dc Tati de Moraes. Com

TõdIs Carrcro, Jardel Filho, Mar-

titula Rei. Sérgio Vlottl. Dlreçüo
de-Haurlre Vancau. nc terça a
domingo, il 31.30 horas. Véspera.*
ii quintas e domingos, a .preços
ttdoildos. às IC horas» Ingressos,

nl 3.000,011 (dias íitfls) e . CrJ
?,500,00 (Babados e domingos).
Tel.! 57-1818.
DE BOLSO

«A ONÇA E O II00I5" — Pl*o»
Infantil de Clébor lllbclro Fer-
nanclei. Com Clcbrr Mhrlro Fer-
nindes t Vanda Crisilkaya. Dire-
çâo. Sihados ás IS horas c domin-
ins ás 11.30. horas.

DULCINA
"AMOR A flTO IRMÃOS" —

Df Pedro Bloch, Com Artur Se-
medo, Msrla Pompeu, Liana Du-
ral . Sebastião Vasconcelos. De
terça a domlneo. às 31 horas. Ves-
perais às nnlnlas e domingos, àa
IB horas, sábados, as 30 e 22 horas.
Insrejsos: m kgOMO: aos o.
mlngos: Cr. 1,500,00; vsperal de
tiulnla-lclra: Cr} 1 0(10,00. Tel.:
12-5S1I.
GINÁSTICO

"A NOITE OO IC LANA", de
rcnnvsmv tflUiamf, em tradução
de Lígia Nunes t Carlos Laje. Com
Cacilda Berker r. Valnior Chagas.
De terça a i«ti-ffllfa e domingo,
ài>21,30 h»nu, Vesperais às quin-
Ul t riomiiK'*s ài lfi horas. Ao*
»ahado5. k*. 2Q * 22,1S horas. Tele-
tone U-M2I.
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Ai Vem o Circo — Filme
Moacir Franco Show
Sessão das Duns — Fllm»
Ouem Quiser Que Coote
Outra
Laramie — Filme
Tom Ewell Show —
Filme
Para a Fortuna
Novela (A Outra Face de
Anita i
Jornal da Cidade
Novela _ (Pecado de
Mulhori
My Fair $ i-ow
Novela (É Proibieio
Amar.
Ballingei dc Chicago —
Filme
Oois no Ringue
Cinema rio Arte: "A Garola des Olhos de Ouro"<!«ma fi.mcès, com Maria Lafoipt

TUPI
Crònic.i dc Austredésilo
de Atajde
° Homem Sombra
Filmo
Expedições Famosas
A. P. S|,0W
Grandes Lutas
Variedades
Circo

Corda Bamb/I
Patrulha Rodovliria
Diano de um RepórterReporlcr
Os Plinlstoncs
oonanza
Variedades
ST Irai da Noticia

jeatro d- Comedia
CONTINENTAL
Telrturto
Passarela
Ao'Encontro da Musicaccstival
Sliow
WM cm TV
Zorro
Silhuêla
Cfntinho da fiudkdi'ft tia, fl VerdadeL ."mandos

RIO
IV.-EseolaBriTsc"õ 8
Ara\''« DiscoOjic TV.13
Charlo IJ

RelV,a^5 Si0 N°'-i«

^.y-.'» o Sucesso
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• SEGUNDA.
FEIRA

Bife de fígado

Trouxinhat de va-
gem

Pirão de batatas

Bananas em calda

• TÊRÇÂ-
FEIRA

Sardinhas fritas

Pirão de farinha

Batatas e ovos cozi-
dos

Doca de leite

• QUARTA-
FEIRA

Bolinho de batata
P.echeado com carne
Fsijão preto
Salada de tomate e

alface
compota de péra

&tíf*ÍÁ-
FEIRA

Bife com batatas
fritas

Tutu com torresmo

Salada de agrião
Doce de coco

• SEXTA- •
FEIRA

Ensopado de carne
<^om chuchu

Farofa de óvo
Salada de beterra-

ba
Sorvete com Karo

• SÁBADO DOMINGO
Costeleta de porco Cozido completo,
e ••;,, u-.»,» n-*dim de chocolaterei|ao branco

Couve picada

Goiabada com quei

^j Sopa de cebola
Carne assada
Jardineira de legu-

mes"* Gelatina de moran-

Sopa de ervilhas

Carne desfiada

Espaguete com to-
mate

Torta de maçã

Rosbife

"Souflê" de queijo SoPa c'e massinha Frango assado
Espétinhos de mio
los Pirão de maçã

Chuchu na mantei- Arrcz. com "petit-

9a pois"

Pudim de leite Salada de .frutas Pudim de claras

Cenouras cozidas

Prato frio

Frios sortídos

Salada de batatas

Baba de moça
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um pequeno quarto na
casa para o qual você não
encontra grande utilidade.

Fica sendo mesmo o quarto dos
trastes, onde também está a
máquina de costura. Por que
não transíormá-lo num ambien-
te gostoso, misto de sala de cos-
tura e de estar? Basta um pou-
co de disposição e o resto fica
por conta de Grácia, da Santa
Paula Decorações.

Utilizando o Pequeno Quarto
Sala de Costura e Tv
- Medindo 2:50m x 3,00/íi
Constando de:

sofá medindo 1,75 m de comprimento com
fundo normal

mesa de costura com 1,20 x O.ôOm
banquinho redondo
abajur
banco retangular corn 0,45 x 0,°0m . . .
mesa para frente de sofá com 0,40 x 0,80* i
armário para retalhos com 0,50 x 0,50m
aparelho de TV ou móvel para embuti-lo

ESPECIFICAÇÕES
PAREDE: Côr de café com leite.
TAPETE: Castanho, tipo "bouclé".

CORTINA: Branca com grega côr de laranja.
SOFÁ: Estofado de escocês branco e preto,

almofadas nas cores br.anca, preta e laranja.
BANQUINHO REDONDO: Da mesma fazen-

da do sofá.

BANCO RETANGULAR: Estofado em tecido
côr de laranja (êste banco, quando nio esti-
ver sendo utilizado, será guórdído sob a me-
sa de costura).
MESA DE COSTURA : O lado que fica junto
ac sofá deve ser fechado. O tampo pede ser
de fórmica da mesma còr da madeira, que
deve ser escura.
BANQUINHO REDONDO: Acompanhando a
mesa (na mesma madeira) e cem almofada
ou assento estofado de escocês branco e prè-
to, igual ao -.sofá* ,..",

ARMÁRIO PARA RETALHOS: P.r.tado na mes-
ma côr da parede (fosco).
MESA PARA FRENTE DE SOFÁ: Toda em ma-
dejra.
ABAJUR: De pé. em madeira, com cúpula
branca, podendo levar um friso escocês.
DETALHE: Como há espaço, caso seja neces-
sário, o aparelho de TV pode ser embutido
em móvel feito especialmente para isso e que
será utilizado como armário de costuras.

i

l jm j

PROF.

PRAHDI

# O TEMPO E OS FENÔMENOS
No domingo"; Plulão comanda o Cosmo cm quadratura com

a Lua em grande formato iv quarto crescente. Temperatura ein
elevação. Or.relh.0. Visibilidade nf&tada e eerração. Violentas
tempestades magnéticas na atmosfera afetam a navegação aérea.
Tempo bom yo lüo.e arredores; instável no interior nordestino.
SP e Kxlreir.o. iSorte. Na segunda feira, Saturno comanda o
Horóscopo. Temperai ura elevada evolui pai" declinada no fim
do-periodo. Itessacas. Chuvas de noite ne liin <- diversas regiões
entie o Cehtrowe o Sul.

NO BRAML
Violentps aísaltos nas cidades de overnadas

e terrestres. Somente jornalistas
Funestos de-

saatres aéreos e terrestres. Somente jornalistas lutam pela li
berdade do pen.sanientü e direitos do Homem, enfrentando obs-
curantistas. Brasileiros notáveis e patnolas não estão ainda
sendo aproveitados pelo movimento dc 1 de Ahril. que fra-
cassará será sem o poder Jas idéias, do intelecto e do naciona
lismo.

® NO MUNDO
\'iolentos terremoto*! em torno da linha do Equador entre

as duas margens do Pacifico. Funesto desastre aéreo entre
Amei ira Central e Canadá l-errmnecem a-, lutas no Coní:o. Chi
pre e Sudeste Asiático como motivo pára a colocação de armas,
se houver pa* nésles ponto- as revoluções voltam a América
do Sul. poderosa cobertura ianque de propaganda diversificada
nos paises sem patriotismo.

Q OS FLUIDOS
No domingo, benéficos de dia. ajudam todos os empreendi-

mentos; misto de noite, não aconselham iniciativas. Nascidos,
ricos e intermediários. Aniversariantes, lutadores pela carreira
Os que adoecem devem curar-se dentro de 14 dias. Na segunda-
feira, adversoi de manhã ; benéficos-depois, favorecem as in*
vestigações. Nascidos brilham na arte. Aniversariantes vencem
nas realizações populares. Os que adoecem terão grave enfer
mídade, porém sem perigo.

/¦*> -^\f- AX. /-%- Ahl >^aavA

Tar? Domingo • Setundu-reu-».
13 r 14 df (.rtMnhro

CARNEIRO
(Nascidos entre 12 h dc 21 de marco

* 14 h dc 21 de abril) pomingo — Di.fi-
culdades dc manhã entre vlilnhos dese-
ducados. Decepção doméstica. Boas noti-
cias, a scnuii. Atritos e acidentes, pela
nòlte. Prcjuiios Inopinados. Seounda-fei-
ra — Insónia. Desespero dc manhã. Ajuda
inesperada para grandes soluções. Afclo.

LEÃO
.;Nascidos .nlre .0 h d_ 23 de iulho

e 2? li do 23, de agosto' Domingo — As-

pectos de dificuldades diversificadas. En-

ganos c prcjuiios nos contatos com vi-

galist.-.s c lafyos moaos cy cspirlas. Noile

de muitn afliçió. Palpitícòcs. Segunda-

feiro — Favorabilidade nas construções,

máquinas e agricultura. Prosperidade.

SAGITÁRIO
;N.iscidos entre 4 h de 21 de n°

vemb.o e 4 h dc 2' de d.ciembio) Cv

pírito multo preocupado com a marcha
dós ítontcclmeritcs. Decepção no capipo
do afi-lo Perigo cie prcjuiios piogre,ssl-
vos noi contatos com vigaristas eu falsos
espíritas ou aslróloaos. Segunda-fclr» —

Çer.maneccm as preocupações afetivas e
profissionais.

TOURO
(Nascidos entre 14 h de 21 de abril •

16 h de 22 do maio) Domingo — Sonho»
agradáveis Originalidade nas idéias e nas
rcilliações àrtisticas e lilerái.^s. Embai,»-

ço» pela noite. Tontejra. Contates com vi-

garistos que sc dliem espiritas. Segunda
feira — Atritos de manhã. Satisfação nos
nego* os durante o dia. Intuição.

VIRGEM
(Nascidos entre 22 b dc 23 de pgèsto

e 0 hora de 23 de fçtembrol Domingo —

Energia na execução dos planejamentos
Êxito na MatfmfHca e Engenharia. Erp-
baraç.is ro ambien'c. Alegria de tarçie.
Noite df ^fllcâo. Scgynda-feir» — Insó
nil. Atritos cnire paçèntcs.. S^ti^U.Çâo ge-
rí|l nos negócios c na carreira. Novas c»-

perançái.

CAPRICÓRNIO
IfJascIdcs entre t h de 2' de de-

icma.ò e S h dc 20 de janeicoí Domingo
— pL/eistficadas as dificuldades no sm
biente. Doenças e prcjuiios para colegas
o|ú parenies. Noite de espiritualidade »
pl/mcjamíniçis. íçso»df"'ei'» — Triunfo
em lodçs os empreendimentos. Prosperi-
dade n,»s especulações, êxito na «rtè. Fe-
ticldade afetiva.

GÊMEOS
INascidos entre li h de 22 de m«io

¦ 18 n de 23 de junho) Domingo — Tem
peiamentc irtüado Dificuldades criada»
pot intrigantci, ou tontraparentev h, l*
lidade no uso dos instrumentos. Atritos
pela noite, Segunda-ieiia — Insõnja. Fa-
vorabilidade nos cpntatos com pessoas io
(iuenfrs. Novas oportunidades lucrativas.

BALANÇA
,Nascidos entre 9 hora dè 23, d.ç Vc

temei o e 2 h de 22 de outubro) Domingo
— .Brilho nas realizações culturais, popu-
lares c Artísticas. Originalidade nos pia-
nc|amentcs. Felicidade nos encontios *f<
tivfls. Dificuldade dc npi'* com prcjuiios
iníieinados. .*"• <,^- ¦ ¦ i. •¦• ,¦ — Atrilcj inc-
pinados dc manhã. Palpitaçòes. Tarde be-
nèfíca.

AQUÁRIO
iNascido» entre i h de 20 de jíneiro

e 10 h dc lí de fevereiro) DViculdad-*4
supeiadas pela manhã. Felicidade nes cn-
contrós afetivos. Prejuiics Inçpinados pa
ra parentes. Assuntos de vlgariçtas. Sc-
funda feira — Triunfo pos assuntos afeti-
vos » prcfisslopais. Apilocs «iudam nu
rr.*'.' (,-¦(¦¦ Celebridade para artistas. In-
lúiçío.

CÂNCER
Nascidos enlre 18 h de 23 de lunhe

c 20 h de 23 de julhoi Domingo — So-
bicssaltos de madrugada e perigo para
os qoc pernoitam fora dc lar. Satisfação
afetiva e espírita durante o dia Boas no-
ticias pela tarde. Segunda-feira — Ajuda
inesperada nas realizações comerciais e
intelectuais. Elevação na carreira. Afeto

ESCORPIÃO
'.Nascidos entre 2 h de 22 de outubro

» 4 b de 21 de novembro Domingo —
Sapiência nas realizações sòr'ais e comer-
caU. Sen*ido da Matem*''" e da arte
teatral. Graves dificuldades p?la noile
com prejuízos inepinados. Seounda-feir»

— In>ônia Atritos pela manha Favorabi
lidade de tarde em todos os emoreendi-
mentes.

PEIXES
iNascidcs entre 10 h de 19 de feve

rei.-o e 12 h de 21 de março) Dominga —

£xilo en rr.eio de receios « calunas. Con-
ta'o con. vigaristas de sociedade. Bcas
ng.ticia». Amb çào pelo conhecimento. Per-
sppíhdadfc. Ssciunda-feira — Favo-abüi-

dí.de d» dia. Picípcridaçfe nos nepòdos
Aplicação profissional. Dificuldades pela
noitt.

.
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AVENTUREIRO DO PACIFICp
•lii.'in..i.' ««í| — AveiKuras

• 'i.T**'..t>, Af !'-i.h Ford). Com John
Waynr. Hi um-i ;.nii' u-u (Z-. 4,

«.. t r !«,. frstival, lírunl-fiM-
jaú, Brani-Mrifr, ,,-r>iuM. Süo
Pefirv. Parajuu. Ijvrr.

1*1: M 1 DOS iJinHi... n;..u:h
fmJl]l — lt au.* t....... in i, u. ito-
rothf -i,...... Capitólio (Cln.),
si« Luis. r -i... z. t. t, a. e i*.
Prvjb. atii W *....-¦
, MAI.UITA AVKNTLRA l:.m-
p.ft i — Aventuras nau ¦"•ívsí.
m.ií.ri .i.i. i:..in Vitoria, Vene-
za., leblon. ' arloca t Lr-opíildi-
na. 2, 4. í, K, 11). Proib. «te 14
XLDUb.

A* 8ITT1* MAGIA* Dt ALI
í; u: ¦. iLr : raticbe dr Ali IU-
ba)_ — Aventuras, ftud. Híi>c.
Plaza (mt-io-clia, Z. 4, * -8, 14),
U.aii (2, í, «, 8, 101 e "il...j of.
Prpib. alr JO anos.

ENFRENTANDO A MORTK
¦,1'aai'a Lu<Ui AJnarljch; — Dra-
nta potonêi.. Zffíavnt KestowJcz
t Tereza Izrwska. Pnii&maia. Z,
i I, I c lt. PrcJh. »té 18 azio».

CONFESSE. DR- CORDA*. (Oe»-
tenen Sít. Dr. Corda!) — Po-
làciai alemio. Hardy Krueer t
Kllzjibeth Moller. Parls-í-âlace.
:. t 6, 8, IU. Proib. su 14. axios.
, A. LLTIMA I5ATAI.HA (Crj of
lliitlle) — Ouerr». Van Htflin.
l*aMíé (nit-iu-dia, 

'>, 4, 6. ÍI *
10), Rua mar (2. 4. 6. 8 r 10).
Par» Tiidic t Mauá. Proib. at*
14 anos,

A NOITE DO 1GLANA (The
S-nhl o! Vbe líuano) — Da pe-
i^a. d<- I^uil<:»il>ei- WUllams. SJe-
trci-Pa»seio (ll»l'. 1.20. 3 40, 5.50.
( e W.lOi. Miaro-l opacabana.
Mctro-TUUca, A/teca, Caruso
11.30. 3.40. 5.211. 8 » 1H.10Í. Pa-
làele-Higienópoll*. Proib. ate II
ano».

Contmucccci

vivti: a vida (vim a vie»
— Drama. Anna Rari na- Coral.
Z, 3.41), 5.2U. :, 8.4U r 10^0. Proib.
até 18 arioi.

CAtANDO MARIDO (Cacria al
Marito) — Coméd!». Sandra
MondaiDi. scala. 2, 4, i. 8, 10.
Urre.

NOITES QUENTES DE COPA-
CABANA — Co-producáo. fcrltca
Remberç r Eva «lima. Império.
2. 4, 6. 8 e 10. Prolb. até 18
a&ofe.

LAWRENCE DA ARÁBIA (La«-
rence of Arabi») — Peter OTo-
olt. Koir (1.40, 53) e 9) e Ca-
rhambi. Proib até 10 ano».

PAVU-UJ.O ; (Capuin Ne»-
man, M. D ) — Drama médico-
militar. G«íor; Peck * Tony
Curtis- Presidente, America (2,
4.30. 1 e 9.30), Imperator r Brás
de P:na, Cascadura. Proib. aie
14 anos.

IRMA LA DOLCE (lrma La
Doncel — Shirley MacLakne r.
Jack Lenunon. opera. 2J0, 5J10,
S e 10. Pro'.b ale lí anos.

FCGINDO DO INFERNO (The
Great Escape» — Steve Mr..
Queen Bruni-Saenr Pena, Mar.
roço». Santa Hrlen*. Ppnha. R)a.
chuelo. Santa Emilia- Proib.
ate 14 anos.

AS AVENTURAS DE TOM JO-
NES (Tom Jone*,) — Albert Fin-
ury. RuiaL Proib. »té 18 ano».

O SATÂNICO DU NO (Dr. No)
— Espionagem, btan Conncrj.
llruiil-Copacabana, B r i tánla.
Viia e Matilde. Proib. ali 14

anos.
DON JLAN ERA APRENDIZ

i L nder tbe Inm-lum Tree) —
Jack Lemmon. Miramar, Alasca
<• «anta Alirr < 1.20. 3.30. S.40,
:.M e 10). Moça Bonita Prolb,
.tte 10 anot.

Reprises

AS NOITEê DE CAKjKU (Le
>.otti di Cabiri», — De l t-dert-
co Fellini. Com (üulietta Masl-
na. Alvorada. 2, A, S, 8, 10.
l*roib ate lí anov

OS SETE SAMIR.AJ5 (Shubtnln
no >»i>.;.-.. ¦ — Dr Alkira Kuri.-
«twa. Com Tosbiro Mrtune. Ari-
i*alatio-Cf 'pata batia, Art-Palácio-
Ti.iuca t- Art -1'aiatv.o-Mêier. -,

4. 8. 8. lll Proib. até 14 anoa.

H »TOS DO DESERTO (Thr
Kesrrt Ratai — Drama de guer-
ra. 4irhard Kuriiin e James
S&utou. Palar io, ("opacabana, Ma-
dn (2. 4, t>, í, 1") Proib. até
14 Uli*!..

A CANOA FUROU (Don't Gi-
»e Up tn* Ship) — Jerry Lewis.
Florida. Krll*. (2. 3.40. 5.20. 1,
X.40 e 10-?0». Hrum-Ipanema,
Bruni-Botalosií, lr%\. t;.. Branco,
Melo UTnha -Circular). SKIo
(Bonsticrsso), Brasília. Bruni-
Kncenho de bettCto, Rmilien. Li-
vre.

OUTROS CINEMAS

Centro

Cmeac. Mmt. ãc R»c das Mor-
tet Sao José, '"O EUipatíaciUm
Mercenário Rivoli. "Coniis.-ôi.'*i
oe Uma MLuiiiex Caiada"; F\o-
rianu. "Cte Tirano» Também
Amam".

Zona Sul

Politeama. *üi> Nuve Irtuauc";
Guanabara. "O C'«a.t^o Au-
Oaz . Boiafoçu. 'Um Càezuo
Euuou Xa enj Caa»"' Juuara.
•'Sal Dessa Recruta". Rivlera.
"O Testiúuecto dc Di Maouae":
luanema. O livra" e " Jaoio «
o Velo clf Ouro", rlraja. O Rei
P*.e' , Pax, "Candinhc".

Zona Norte

Tyuca. "Águia» cia Alerta":
Maracanã. "O Cavaleiro Auüaz';
vaiai. ¦ Ãzuia» em Alerta" «
••Feetivai de Deacuhoc' Klumi-
urnur, £.*>t Uundc r Mc-.:'

Subúrbios

Uuo-I*alacf, ' .Kc -. A.ttl-
iura» oe *. Canudo i%ei.atlet

O Cmví.1k^o Audaí" e "D Ho-
nieín Q ie Deaao-'; Vitoria
(Baujsui, "* Vuigaaca dü Cíti-
cou. JS*í!ro" . j; "O Serviço d»
\ iwm" Madureira; 

""Asáíla»

Camíiilin « HuriiHnidade"; ^»*
í.òlio. *Treí. Homena Decldiiloe";

.,. Josáo.ejO Velo dc Osihj,";:
ProtrcsM». se:» C.u*', Band'1-
nuiii-N. O futrèplite General
Cuntér" banü l'eÍ4lu. -O Pre-
tpíkor Aiopmdo", 4«urJ« .... '-,'0

^'. .K.r E:;i*.ia<-viUí Úh Tçrra";
Brum-Pieuade, Míjãcom Cont-ra
«^7": ilarabji. A Rpvol.a <k«f
Ftrbaroí-" Padre NÒbrt«a. "tf*

LX*w.'u«*.iKTt. Pilar. * Micis^e
Coii.ra o» Moiroíi*': >4o Lutas
"Onoicui A;c o rim .

Niterói

i.-.rT,. • Lnsv-rlot, e CavalUiçu
rt !*,-«>. Alameda, "PaviiitÊa
;•", l.-arai. "O, J.pm3»<*Wni M*í-
cçnanc odeon. "Don Juar E-»
Ap-etiÜ í". <**>-wl»o. "Á* SbT*

n .Vslenta*'. -fit* Jor»
t-, "v> Aiciüuseuu ao PackJioo".
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NÃO MORRA
PELA BOCA
COMENDADOR
VENTURA

| Ter -vigí*

Dança de Preços
é Sempre Loucura

4 verdade è que quem não costuma fre-
qüentar muito restaurantes quando o

fas, esporadicamente, toma seus choques e
não pode entender os preços. Aqueles, po-
rém, que estão por dentro da realidade na-
cional em matéria dc restaurantes, não têm
mais surpresas com a loucura de preços que
anda por ai. Diariamente o uelho Comen-
dador recebe reclamações de amigos e de
leitores sóbre o que cobrou tal ou qual res-
taurante. Algumas reclamações são justas.
mas há muitas injustas, também. E o ve-
lho Ventura fica sem o que dizer, já que
hoje em dia ninguém, de bom senso e equi-
Itbrio, pode considerar o que estâ certo e
r> que está errado em matéria dc preços.
Há autênticos botequins aí que chegam a
cobrar preço de restaurante de primeira ca-
tegoria... Ninguém pode falar com segu-
rança sôbre tais assuntos, hoje. Então o me-
lhor é jicar calado e deixar ao Presidente
Castelo, ao Ministro Campos c ao Ministro
Bulhões a explicação e solução dc tais pro-
blemas. Uma coisa è certa: seja no pior
botequim, seja no restaurante de maior ca-
tegoria, nunca se paga exatamente aquilo
que se devia pagar pelo que sc comeu ou
bebeu. Não tem escapatória: o freguês está
sempre pagando um preço alto.

9 SALADAS & CERVEJAS

Alguém pergunta ao Comendador co-
bio vai aquele restaurante-bar que fun-
eiona ali na Rua Sáo Bento, 9. perto da
Praça Mauá. Pelo menos até há bem pouco
tempo, estava bem. obrigado. Servindo, co-
mo sempre, umas boas saladas, uns bons
sanduíches c umas boas cervejotas. A casa
é de inspiração escandinava. Mas a dire-
ção é escandinava? Não sabemos ao certo.
Mas isto não vem ao caso. desde que a casa
serve direitinho as suas especialidade*

ft HORÁRIO

No feriado nacional, na segunda-feira,
o velho Comendador, que vinha arrastando
uma fome danada numa demorada viagem
de volta de um passeio a Itaipava 'havia
carro pra burro, na estrada, naquelas pri-
melras horas da noite I, teve vontade de
um jantarão na base de "coisaç do mar".
E foi ao "Real", que, além de servir res-
peitàvelmente as suas especialidades, tem
uma grande vantagem: não fecha nos sá-
bados, nos domingos e nem nos feriados,
apesar dc ser uma casa situada no chama-
do Centro da cidade. Nem nos horários do
jantar.

Q SEMANA À NORDESTINA

Dona Aurora, como sc sabe, agora co-
manda (com o sócio, o Fernando) o res-
taurante da nova sede do Esporte Clube
Radar (Rua Júlio de Castilhos. 61, Copa-
cabana). que só fecha às segundas-feiras,
dá também almoços nos sábados, domin-
gos c feriados e fica aberto até às 5 da
manhã. Como não podia deixar de ser. Dona
Aurora programou algumas atrações da
culinária afro-baiana c nordestina. Tomem
nota os comilões: terça-feira. s?.rapatel:
quaría-fe:ra, muaueca de neixe à baiana:
quinta-feira, xinxim de galinha: sexln-fei-
ra. frigideira de bacalhau e caruru; sábado,
galinha ao molho pardo e vataná. O do-
minrrn fica nor conta ria tradicional feijoada
(feijão preto) carioca.

$ BRASA...

Forno* informados de que as autor!-
dedes sanitárias andaram "mandando bra-
sa" em certos botequins da Cinelándia. A
fiscalizarão tem que ser constante, psra
não dar folç:a à morada que pensa que ter
bar e restaurante é ter chiqueiro para por-
cos. F preciso civilizar-se o Rio. neste par-
ticular. E "mandar brasa" nos incivis.

Q VÁRIAS

Confnír* cn forma a "vitelle tonné"
do "l.a Mole", o s'"mnático bistró rio l»e-
bi'»n <-i ca«n está funcionando uma bar-
b*»ri'1nrip). * Com e\r»cõ»»s rio "fonr."]»".

qne tem nreeos eyretie^pais. os pratos rio
rc-tniiranfe rio "Or.*'»1 Si*'S5"" (Casa ria
Suíça), ali na Rua Când*'1o Mmries. «no
crbrntfos em b0*"*"». rí»*j-oá.v*í»*<, E1 bou*» otie se
diga que a comirüntia rie lá é muito boa e
nne o ambiente é rios mais símnáticos. *
fonfnua firmo o restaurante. >sra»lita '<uie
Enjicíona, rm instalações s'mT>Tes mas lim-
pínbns. em um sot"""1.* ria Pna ria Cons-
tituirão): "ni-ns Pátrias". A ?ai<nha ou
carne cozidas «no sempre boas nedidai. ?"-
«¦rn como annêle ?'fniup em ronserva que
f. servirio com rodelas de cebola cr"?. *

Tíesir f'm rie semana vamos ao "Al Bnon
On«rtaio". nara um aiantarado. Prim»iro.
na bnse danuele antepasto e depois... bem
depois nn»i»i vni recomendar é o Ore"te.
Tomo iá fr'cqTr.0* ««nl. por várias vezes,
nuando se vr>! ao "Al Buon Gii"=ta;<>" é srm-
prp porto pí*clfr-*f a ST»*",p«tf-io tf o CMoYef-1 **"•*•¦
ou rin f)rr«tr. <""l«s sí»b"m o «iiii* fazem. *
f'nnt'P|ia-sc a brh«»r no R»o dr Janeiro nm
/•ns p'nrr«i c?fr«» d" mundo, fnm rxrtrõr-%
r>» ?1"-nn« W*)i«. forno o "S"r'-»í's", "nor
l—rr.mri\n. * V, Otir tal t«"»*»s «nr.llriln?.: a«*"a-
/'•»»; (pnrtii7nrs!i«»i no "Y:'i Melírarn" (P"a
Periro T. porto ria Prarn TirartpntoO? * <">U
P* *í>arn*. tf?*s niir*iH',*-f'*;rríC rtn "P^tiafí^l",
? -•¦..tlr^nal petisqueira da Rua Senhor dos
Passos?

Q OLHA A MAQUINA. . .

F finU" sompro dr ólhn. cam )p'tor.
niir-nHr, o 7rjrmtn lhe rntreear as notai

. frades em máruiina registradora Pera sem-
pre para éle. garçom, especificar antes o
nue veio nam a rr""*a e o preço nue se co-
b^a no carriáp'0. Notfnha do mâonina rc-
•ristrfrinra nptn rrmpre é lá multo eatn-

-Ilca. Não fimc com vereonha dr recla-
mar do garrom a especificação. Afinal de
contas, o rifnheiro é seu e você é quern
está pagando.

MÉDICOS ANALISAM A INFLUÊNCIA FRANCESA
¦¦flVQ »^»^k- ¦. ^^^^^^^^^^^^^^^^^ji^jjmj ^^b ¦

Dr. Abraão Ackerrnan: — No começo era a França.

FRANCA
>

A 

Medicina brasilei ra encontra-se brilhantemente represen-
tada na famosa dupla Ackerman-Niemeyer O primeiro
e neurologista, o segundo, neurociru.rgião. Os Drs.
Abraão Ackerrnan e Paulo Niemeyer, em perfeita coor-
denação, revezam-se na feitura do mesmo trabalho, na

busca do mesmo objetive: a cura rio paciente. Um descobre, o
outro executa. Um diagnostica, c outro opera. A especialidade
de c?da um afina-se com o seu temperamento.

O Dr. Ackerrnan é homem de pesquisa — científica e cultu-
rfii O Dr. Paulo Niemeyer é sobretudo um homem pratico. Pro-
FissionaJ e sociaimente, ambos complementam-se de tal forma

que a dupla entrevista, onde as respostas resultariam de um
diálogo entre os dois, me pareceu a melhor forma de apresen*
tâ-los ses leitores de UH.

O assunto era a França dos médicos, a França que — expli-
cou o Dr. Ackerrnan — foi a "mãe" da Medicina brasileira. A

Entrevista a THEREZA CESÁRIO ALVIM

sua maneira de homem erudita, c neurologista foi à estante e
consultou: José Francisco Xavier Sigaud (1776-1856)...

"Veja. Êste foi um médico francês que viveu no Brasil. Fun-
dou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro e presidiu a
Academia Imperial de Medicina. Por outro lado — continuou —

grandes vultos da nossa Medicina, do lempo do Império, for-
maram-se ern Paris"...

O Dr. Paulo Niemeyer interrompeu por aí o "aspecto his*
lorico" da entrevista :

"Acho melhor falarmos de agora..."
Mas para compreendermos o "agora", e. sobretudo O que

acera podemos esperar cia Medicina francesa, ambos concorda*
ram na necessidade de se encarar como atualidade o tempo ini-
ciado com a 1 .* guerra mundial, a "era moderna" da Medicina
brasileira. E contar corno aconteceram as coisas ate os dias de
heie, quando nos faltam médicos mas, em compensação, temos
n!cuns dos maiores valores da Medicina internacional.

No começo era s França. "Para

lá rumou, na 1." Giande Guerra,
uma equipe de médicos brasileiros
— conta o Dr. Ackerrnan. Iam pres-
tar serviço, c realmente prestaram.
Mas ce Ia trouxerôm grande lucro
para nossa Medicina, dando, inclu*
sive, comèco a um intercâmbio que
perdurou até o inicio da Scgunca
Guerra Mundial".

"Babinski esteve aqui nesse pe.
rioc'0" — lembra o Or. Paulo Nie.
meyer.

E os dois médicos vão enume-
rando as vistas que nos fizeram,
entre 1918 e 1939, os gran:'es vul-
tos da Medicina francesa: "Guülain,

Aleiouanine, Leriche"
"Nossa cirurgia — dii o Or. Nie*

meyer — sofreu especial Influência
de Go«ret".

O Dr. Aclcrman sorri: "Até ho|e
recebemos, volta e me;a .comunl-
epeão de que um americano "d-^s-
cobriu" alruma técnica cirúrqira
que, se a '"edic:na francesa hou.
vosse chorado aes EUA romo «o
P-^sfl, r^n s?r:^ ma!* ncvH*-**íe ppra
èlcs — Gersel iá falava nela no pe.
rÍof'i de entre-puerras".

"Com a Sequnda Guerra, perde-
mos cordato, também *?m Medicina,
cem a Fr-nra. R rrirhemcs o vio-
l-rrv-o rmtac'o ca MsHic^a r-merí.
cor,-»" — con'inuo o neurclonis'a.

"Tão violento — eom?leía o Dr.
Pnulo Niemsver — oue se hoie la-
lemes de Medicina francesa com

nossos estudantes somos olhados
como peças de museu".

Os dois médicos, de acordo quan-
lo á importância da Medicina ame-
ricana, sobreludo no selor da cirur-
gia, acham, entretanto, que as nos.
sas condições e o nesso tempr.-a-
mento aconselham a um maior con*
tato com a ciência francesa. Mesmo
ns soluções americanas seriam por
nós mais aproveitadas sc as recebes-
«**mos dpnois de "simplificadas" na
França. E-roüca o Dr. Paulo Nie.
meyer: "Não podemos, como os
pmericanos, contar com n riqueza
de material cirúrgico e humano a
que eles estão habituados, nas sa*
las de operação". "Quanto á rotina
médica — acrescenta o Dr. Aekcr*
man — é tão boa na França quan*
to nos EUA".

Falfa e Omissão
Perounto aos médicos f r:'a*

mos totalmente afaslados, hoje, do
movimento médico francês. Se eles,
através de contatos profissionais
realizados antes da última guerra,
não estebeleceram relações bastan-
te firmes com seus colegas france-
ses para que o diáloqo interrompi-
do pudesse ser reatado após essa
pausa ccmpulsória.

O Dr. Ackerrnan responde:
"Individualmente, êsse diálono

foi reatado, por nós c outros mé*
éticos brasileiros especialmente lloa-
dos, antes da guerra, á França. Mas

por nosso único t ifõrço. A convite
nosso, visitaram ultimamente o
Brasil os seguintes colegas (rance.
ses: Leriche (cirurgião, pesquisador
e professor do ''Collège de Fran-
ce"l; Alajouanine (professor de
neurologia); Her.ri Gaslaut lepllep-
tóloqo; Dell (ncurofisiologistal; La*
sorlhes (neurocirurnião); Wcilher*
mer (idem); Ajurrlaguerra (neuro-
logista); Hecaene (idem); Lharmittc
(professor dc neurologia); Rugglo*
ro (neuro-radiologista); Henri Ey
(professor de psiquiatria). Mas se o
objetivo desta entrevista e esclaro*
cer. é apontar as faltas para que
elas possam ser corrigidas, devo di*
ler que não houve, da parto da
Fr»nça, aparente interesse em man*
ter o Intercâmbio por nós desejato.
Nem direlo, através de um progra-
ma regular de visitas e bolsas, nem
por meio de livros (antigamente to-
do o estudo de Medicina, no Brasil.
era feito em livros franceses). Já
os americanos tem empregado gran.
de e constante esforço nesse sen-
tido".

Peço aos médicos que apresen*
tem soluções para um possivel pro-
grama de reaproximaçáo com a
França, no setor da Medicina.

Mostrando a importância dc ser
o programa estabelecido em conve-
nio com o Governo francês, eles me
dão um exemplo que, se regular-

mente repelido, nos traria Inflni-
tas vantagens. "A visita de Gastaut,
a nosso convite, resultou na eon-
cessão de duas bolsas a jovens mé-
dlcos brasileiros. Estes, após um
curso na França," voltaram ao Bra-
sil c aqui formaram um grupo ao
qual passaram os ensinamentos lá
recebidos".

"Esta é, aliás, uma obrigação
para o médico brasileiro c a provo
definitiva do seu valor. Médico que
sai do Pais e náo volta, dizendo
que náo conseguiu readaptar-se as
nossas condições dc trabalho, não
presla. Tanto na França quanto nos
EUA, na Inglaterra, c em diversos
lugares do mundo, podemos Ir bus.
car aperfeiçoamento. Mas aqui, on.
de o campo é vasto e a nccesslda-
de enorme, onde regiões imensas
não contam com um único médico,
estaremos dando sentido à escolha
da nossa carreira" — diz 0 Doutor
Ackerrnan.

O Dr. Paulo Niemeyer concor-
da. Foi no Brasil que a "dupla" se
conr.tituiu. Foi curando brasileiros
que a amÍ7ade e o entendimento
entre o neurolocisla c o neúroci-
rurgião se solidificou. Foi j seu
comum Irabaüio neste Pais què lhes
deu fama internacional. "Porque só
é internacional — completa o Dr.
Aclcerman — quem, anles de ludo,
c nacional".

Dr. Paula Niemeyer: — Gosset Influenciou nossa cirurgia.

fala o povo
Outras do Homem
da Lus Vermelha
IIÁ dias, cunlumos que o nóuo dire;Laboratório Farmacêutico da s*.. do
(Rua Teodoro da Silva, 62), (um m ¦ ?°
farmacêutico, filhinho da "revolucnj-X,
primeiro de abril), andava atacado rjV„„ do
gem das alturas. Não vê que, além doseguir funcionários, mandara colocar !»,V m~
melha no iado de fora da poria de 

''''"'
binete, com o seguinte auiso.'

se*í «a. [luz vermelha -.«Tive7Wac7sa"'ninfluem'?„,11
entrar neste gabinete, sob pena de sLSv*sao , querendo assim, bancar o imporSe o guarda de trânsito. ta,lt--

Aflora, entretanto, nouas iu/ormacín,
sobre as atividades do n/ianhanzin/iíW,
nos chegam, através de cartas. Uma ,!.,''era assim: o farmacêutico Alberto arraSo contrato de uma equipe de oito mocos to?maceuticos, para com è!e trabalhar Pri™ra providência: lóda a equipe usa 

'unUorl
branco, que tem, na altura do peito emrtrás dourudas, o seu nome assim- "Dr Flano", tratamento que não dispensa eon™isso ja foram avisados todos os seus «,h»iternos. «noa-.

Outra, conta este episódio: há dias ,„„„
funcionaria desse Laboratório entrou „ „'mr mal. Ih! Foi um corre-corre tíaqilTCom nove "doutoras", ali ninguém ni!!'acudir. Socorrida peio Pronto-Socorro tirem, foi posta fora de perigo. A consnénl'
entretanto, e o diabo. Vai dai, logo deSna hora do almoço, o Doutor Alberto senttu-se na obrigação dc "explicar" 0 jata dller mandado chamar o Pronto-Socorro cot,,tantos doutores no Laboratório. Então'mmu o pessoa!, puxou pioarro falou assim''— Olhem... Fiquem sabendo que exist,dois tipos de doutores com relação ò criatura humana: um diagnostica n ,va\ r\
outro, de igual importância, prepara ore*médio que o doente vai ingerir e qup X
dera curar ou matar, dependendo da ciência
de quem o fabrica.

Sendo assim, o danadinho tem ratão'
farmacêuticos fem direito ao titulo r/c doi/for. Ora.'

E já que estamos com a mão na mns'1¦ê inspirados pelo Doutor Alberto, uamoi
reconhecer que também os enferme'tros. rljrvin ciêncin. no euratitto, dependi n stilva-
cão dr. um dor.vte, merecem o titnlminho riedoutor. E como a comida que ingerimos no-
de> nos alimentar ou matar r. isso riencnrfí
rta ciência de quem: a faz, salve tombei! n-
doutores cozinheiros! Raios!

# MUDANDO DE ASSUNTO
As coisas andam feias no colégio parti

cular da Rua da Justiça 50. Não vê que, lal
vez influenciado pelo nome da rua, o diretor
Hilton, ou coisa que o valha, está faicndo |ui
tiça com as próprias mãos. No dia 4-9-64, por
exemplo, êsse exemplar educador agrediu a
bofetões e palmadas o aluno Jorge Gonçalves
da Costa, coisa, por sinal, que já fõz com
outros alunos.

Explicação cientifica para e procedimento
do delicado professor: i neurótico de guorra

Ah! Então está explicado, O que não eití
í por aue não botam coleira e fucinheira no
danadinho. Arre!

m PARA O GOVERNADOR
FINGIR QUE NÃO LEU

— Na Hua Elias, em Turiaçu, tstá uma
beleza. Imaginem que, enquanto guardas es*
vaziam pneus, a.çachadinhos. ladrões esvaziara
o bolso dos moradores. E' uma média dc ciiv*
co assaltos por dia. Os ladrões vivem tão con*
lentes, mas tão mesmo, que a tôda hora ficam
prometendo: "Deixa estar que, qualquer di)
desses, a gente vai inaugurar o retrato do Ro*
vernador aqui no muro". (Ah, louvado seja
Deus! Êlcs nãn são ingratos)

0 ABANDONADA
A Ilha do Governador está » imagem dt

abandono. Quem vai lá fica contristado com oi
capinzais imensos, as valas infectas, os lama
cais, as buraqueiras, o lixo amontoado cm todo
o canto. Se, porém, decorridos dois ou três me
ses, volta lá, na esperança de que tudo me
lhorou um pouco, ao menos, que decepcáo! Tu*
do muito pior! Capinzais mais altos. Valas err
muito maior número e mais infectas. Os bu
racos transformados em crateras, sem contai
nuvens de mosquitos e moscas, as praias imim

das e fedorentas. Um recanto que podia sei

-l

-3

uma |oia.
Êta Governador ruim! Sai pra lá!
— O Mercado Regional de Santana (Ave

nida Presidente Vargas) está uma vergonhi

com sua sujeira. Quem vai lá que o diga: sa

correndo, pra nunca mais voltar, por causa dl

catinga que vem dos "tem gente", Oh genll

porca!

# Af, DONA SANDRA
No sábado (29-31 farreavam na Zona NM

te, à tarde, o aulo de chapa branca 85-33
com quatro nhanhanzinhas; a limousim: u
ordem, 3-120 fíaixa amarela), com duas.',_
docas; a limousine n. de ordem 2-265, ia**
amarela, com uma dona: uma "perua", n*
ordem 2-30. faixa amarela, com alegres o

mas, e a Kombi n. de ordem 2-863. faixa am

rela, à disposição da família. (Ai Dona San*»-1
Finja que não leu esla! Eh. eh. chV.v

O café-bar FrameMa
da Rua Uruguai 2C9. encan
ta a freguesia pelos «ce
lentes empregados qut? *»

sui. Quem uai iá que o m
Sai contente pelo trata

L>üido, pois todo

garçons são eficientes^

di
don

•jjfò*. 9"
?iie)iío
os-
educados. Sendo assim

ceu. «es"1
nio ca boa casa a«

data. com merecime
estima dos que a /requentam.

Em compensação, na "Pes-

queira" (Barra da Tijuca»,
freguês chega. Espera uma
hora. para ser atendido. Pe-
de um praio dc peixe. Es-
pera mais uma hora. Vem,
Come. Bota a mão na bar-
riga. E sai correndo. Pra
onde não interessa saber.
Desce, portanto, às pro/un-
rins a gerência désse restau-
rante, cantarolando a valsa"Soucaradebode", do maestro Kissujo

<0 CORRESPONDÊNCIA
MARIA — Foi porque a coluna nao M

na segunda-feira, 7 dc setembro. Oe modo qy

* que dnverií sair na quarta-feira p*>*s°u 
"

a quinta. j..,
JUSTINO OE SOUSA — Vamos aprove'

na próxima segunda-feira.

•A- RECLAMAÇÕES , .
34-8080. ramal 40. das 12 às 18 horas,

por rarU. para éste endereço: 
"ra'a 

fi
na ULTIMA HORA", Rua Solero dof, iws»
- GB.

,do q*¦*¦''
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ossa: Barbada Com História
_ TURFISTAS ACREDITAM MAIS 0 - MANUEL SILVA FALA CLARO 0 - CONCLUSÃO PARA LEITORES Adivinhar Não é Proibido

í
«mal é provável que »eja

>tí J0RN.f„tica "bossa nova". No.
u^Ure. do turie, J4 nSo 6 t»n-
"*' M.. I verdade é que sa um

i *°- Tttiea "coruja", "sabido",

U wM,nrad r ou até um proprietário
P' "' «d lôbre uma "barbada" e

í l»««rrSl.mente um animal, mes-

><»,tar Se" de 15. »em nialoree co-

» un,,a 
"«r* 

acreditado na medtda do

fntárioi. 
•"" 

^ d turfista pelo páreo
*"? '? 

voíto. Mas se, ao Invés de
i P«l(> " .In da "barbada", o en-
'V&rtlrChl.tôrla», af, entio,
"«""fZr alé um tremendo azar e

Ut lnd,rar,.rá profundamente respel-
U PalJ,|(Cabar panando de boca em

"'" .m da arquibancada, em to-
0 "^ 

do mundo, raríssimas ex-
„ oi pradoi oo turfo anteí de
'*"' q„«te 

ou naquele parelheiro. E

Poslar nito mali, num palpite, quan-
*dltt t'««ado das clássicas e fa-
lêldXrm 

çôe. de cochelra", quan-
0,!*. h.sâo eltadoi ou quando um
1 ittíhll escuro", que teria esca-

rf 
"corujas" di Jornais, lhe fBr

mfidenclado.

o Antônio Ricardo poderemos derrotá-lo
na estatística, t 16 esperar para ver. De
minha parte tenho multa fé.

•alo "Bequinho"

u,nuel Silva Já teve os seus diat

Sd ™da"' dono »b«oluto,da
li, stcda. montaria, e da. carreira.

. -i. rertas Êste ano cedeu o

«tn« Para o José Portllho,

C tio íntimo, a gente sente que o

lllnbo" não se deu ainda por ven-

i. Vsoera. mesmo, surpreender o

ll mineiro, roubando-lhe o sucesso no

tlmo momento.
j0Sé Portilho é jóquei bom — diz

.nuel Silva a UH — e seus constantes

howi" de vitórias estáo perfeitamente
Veado» pela sua categoria profissio-

ll Nem porisso. entretanto. Já o con-

riéro o campeão do ano, pois há muito

mpo ainda pela frente e tanto eu, como

RETROSPECTO DE

Começa a História
O repórter diz ao "Bequinho" 

que
quer saber de «ua. montaria., ma. "com

história". Éle rl e responde:
Bom me.mo para fazer um "ro-

mance" de aua. montaria, é o "Zé", 
que

e.tá até "Inventando" em certo, páreo..
Ma. vamos lá. Montarei tré. animal.
e.ta tarde: Ethel, Egmont e Dlábolo. A
história dêete último é «impllclma e a
UH tem para èle a fra.e certa: risquem
do jogo... Ou será que o "bicho" 

po-
dera enfrentar com êxito o Plnhelral,
Joby, Cisne e o Araqulrl, é.te, por .Inal,
vindo de vitória em 62? NSo creio.

Ethel e Egmont
Ethel • Egmont, êste. tim — pro».

••gue o "Bequinho" — tèm me.mo uma
hi.tórla. A potranca. .ofreu tremendo,
contratempos em tua última corrida a »ò-
mente porli.o nèo corre.pondeu. Está
agora numa carreira bem melhor a mal.
tranqüila. Nèo fòise a presença de Arpad
a diria mesmo que a Ethel é uma "bar.
bada". Ela tem 93 multo fácil • 45 no
apronto, a puro galope. Vai correr multo.
Egmont é ótima Indicação e dificilmente
perderá. Pos.ui dois exercício, e.plén-
dldoi, um há cerca de 15 dia., em 89 a
pouco para o. 1.400 e outro, e.ta semana,
em 90, mas com reservas. É um potro
corredor e em que pese o valor de teus
dois principais adversários, Ebro e Al
Jabar, estou certo de que os derrotará e
até mesmo, com relativa facilidade. O Jos*
Portilho monta neste páreo o Quenal, mas
aí é que eu quero ver êle "inventar",..

Três, Amanhã
Minuel Silva olha o programa ae

amanh;. e diz:
— Tenho cinco montarias e três delat

"UH" INFORMA:
Barbada do Dia: DOMINÓ

reputo magnífica.. Vou começar mentan-
do o Rincon Bru|o, ma., no páreo, tem
uma "barbada", com hl.téria: Monteleene.
t.te pupilo de Rubens Carraplto chegou
do Sul algo avariado e foi preparado ca.
rlnhosamente. Ganhou uma carreira fraca
e fracassou depois duas véxcs, dizem que
em virtude da rala molhada. Voltou e per-
deu em "cima do laço" para Baby Face
e Trováo e pegou «gore uma "sopa".
Nèo creio qut o meu possa derrotá-lo. Es-
theta, minha montaria seguinte, é òtlma-
mente apontada. Na última levou uns
trancos no melo do caminho a nada me
foi possível fazer para recuperar o ter-
reno perdido. Agora o potro tem 77 J/5
qanhendo fáell de Edlelé e, oritleim»nte,
apenas um rival perlgoto qut do Espa-
lha Brasas. Sou mais o Estheta. Acho que
vou ganhar. Logo depois vou conduzir
a Escolha, em parelha com Engra. Aí nèo
é preciso história nenhuma, pois se fael-
lltarem vai dar a "dobradinha" 11 e ainda
pagará razoável rateio. Vem, pele ordem,
o Prêmio "Alfredo Santos" a o Dominó
vai ganhar tranqüilamente, pois é um
cavalo multo útil e notável "grameiro".
Discutam a dupla, pois o vencedor á mes-
mo o meu. Quanto a Docket, último anl.
mal que montarei na domlngueira nèo
há multo que dizer, pois tudo dependerá
de como éle estiver no "cantar", pois é
animal "baleado". Como azar é uma boa
Indicação para os turfistas. Mas só mes-
mo como azar.

Concluindo
Depois de ouvir Manuel Sllva é pos.

sível chegar às seguintes conclusões em
matéria de palpites magníficos para esta
tarde e amanhã: Ethel e dupla 23; Egmont
a dupla 23; Monteleone; Estheta e dupla
12; Escolha e dupla 11; Dominó e mal.
as duas do Portllho, Babão e Cascavelero,
Banza, Boliviana (pronta para ganhar) e
Quertlle, do "Miro", favorito que mere-
ce ter jogado.
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RIMEIHO rAREO -
Anlm»l> Mii

-1 Unitna .
2 Chisanta

-3 butíia .... »i
i Cmlina M. . • 56

Clumsy . . . . ¦''
Skindô .... 56

¦7 Vol&ma . « • "¦'
I Aialía M

<mo palpite: DATCH

AREIA — VARIANTE —
Si. Cl. Jóquei:iu A. Ric.udo

6tíf) N. Liniii
Bl) A. Custa
liAJ U. Ricardo
ími c. R. Carvalho

6 IDO I. Amaral
uj J. fcSoubii

b 1U0 J. Uniica

MIL E DUZENTOS M — KEC
Poíslbll Idades

Um nome penyosu na carreira
Dizem que volta melhorada
uUia dua íòrças. Em lonn»
Pode repetir pois mfeUiuiuu
Anda bem e pode sufprei nder
Na pista leve 6 de corrida
Mesmo aqui hua enance c positiva
Chegou mal na última

Inimigo: VULANIA

CABINE 72" 4/5 -
Treinador

Eeijo
I. P. Nunes
Burlonl
F. HeiE
Corre»
W. Viana
L. Pedrosa
Abreu

G.
C.
J.
O.
A.
J.
J.
F.

IMIEMIU: CM 400.000,00
Clt. "Performance"
2." p. Aracena
9." p. Skindô
6.° p. Aracena
1.° p. Rosírib
7." p. Abuléa
U. p. Azaiea
1,° p. Rívabela
U. p. Aracena

— LARG.: 13.50 II
Dist. Tempo Haia

Surpresa: SOTÉ1A

1.400
1.000
1.400
1.200
1.200
1.200
1.000
1.400

«0
63 3,5
eo
78
76 3, 5
76 2,5
64
90

iuLNUU PAREO
¦1 Monleleune .

* Monteiioie . .
-2 Kliu.011 brujo

3 Bonàmbulo .
-4 Le Uailuii . .

5 Tawny . • .
--6 Deapm hu , ,

1 tantall . , .
fi am uaetano

o»»u pafpíte; i,l

- AREIA
.67 1 50

57 'M

. 11 2 2110

. 57 4 60
'. 

57 " IDO

.Ncu.V Ulll

— M
I U.

A.
i M,
t M.

F.
I A.

P.
I ¦'

A.
.lü

IL E QUATROCENTOS M. — REC: URCJE 84" 1.5 — PRÊMIO: Clt$ 500.<JOU,00 — LARGADA: 14.20 HOKAS
P, ciiiVtt ferueu la em cima. Inimigo certo R. Carraplto
Üod»íCii.t;r Levam muita ia. Anda tinindo *V. Pedersen | 6.° p. Tubi |
ativa .\ turniii ugrada. Deve correr mais J. L. Pedrosa
Andrade Vai íicar na lila. Azar W. ü. Oliveira
Pereira Qualquer hora vai dar um "tiro" vv. Alves
fcmnlus Aguru é mais dincll. Nao cremos J. Morgado
Aivts | .-.ume periyoso na carreira Z. Gueues
bantus \ Pode repetir, pui.s mtmuiou í... Ferreira
Reia | tio para o placo A. Araujo

tíaby-Pace
Tubi
Baby-Face
Trov.o
BjOy-Face
Across
Trováo

1.° p. Alíredo
3.° p. Trovão

2.» p
5.» li
4." p
5.» p
6.» p
1.» p
2.» p

Surpresa: UEbPACíIO

400
300
.400
200
400
500
.200
600
200

87 3 5
84 3 5
87 3,3
75 3,5
87 3 5
Ü6 1,5
7õ '4, 5

102 l/S
75 3,5

eng
bur

\<n\

sil
idL
mlfll

al»EXT0 PAREO¦1 Nlhull
Decli . . 

', '
Cadmo ,írneuii
lua N'E|;ks

Ç Le tui.sn,., ¦

ERCE1R0 PAREO -
-1 L^ültu Brasub 50
2 líoyal CapuH.v aü
¦J t.MiKítft i6" tdjeie . * . , 5(í

-4 LacuiLiio .....
õ Luuia V * (
6 JlDíll . .

•1 stuc . . .
8 Otan . . ,
S Amir-EI-Jab:
uitii liaipik; t.allli. 1 A

.mii. i:

l 2uü |"" 
I

DUZENTOS METROS
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NA RETA
FINAL

WILSON NASCIMENTO

6 17

5(i

17 I

80 i

66 3 100 |

ItlíUI UO
Húmus
allva

ft. Mala
lí. Cunha
A. Mamado
A. Azevedo
C. R. Carvalho
L. ban loa
J. Juuau

M

— RECORDE: CLAUSTRO
üc4.e para un.a dupla
tiô como azaiuü
força destacada na grama
1'uoe formar a dupia
Correu pouco na intima
Eitreia bem preparado
Vai esperar um pouco

, r. iraqumho. Uificll
j Não confirma carreiras

| Nem de bicicleta. Itisnuem
Inimigo; LUJii.Lt*

7U"
l J-
, C.
i E.
I «:•
, A.

I •¦

15 — prêm:
L. Pedrosa
berreira
t reltas
Freitas
Araujo
Mor ij ado
Coutinho
ti. tillva
1'lOttO
Attianesi

Oi Cll$ 600.000,00 —
I 4.» p. Elmer

7." p. Este
10.u p. Predomínio
ESTREANTE
6.» p. Titular
ESTREANTE

j ESTREANTE
, 9.» p. Titular
{ 7.° p. Arkepan
I U. p. Este

LARGAU
| 1.500
| 1.200
I 1.300

A: 14.50
96 4 5
73 3,5
82 4,5

II
AP

UM
A.\l

Manuel Silva "meteu um turbante."fe'.to às pressas pelo "Lagosta", "que compare-
ceu também" com um globo transformado em "bola de cristal", e "mandou bra-
sa" na história das "barbadas", falando de tódçs suas montarias.

i 1.300 79 2,5 GL

1.300
1 500
1.200

79 2,5 GL
96 1.5 AL.
73 3,5 UM

surpresa: EbPALHA BRASAS

LARTU PAREO
Engra ...." Escolna , , ,
EIvm ....

J Jtaijuara , ,
1 Urquua . , ,
i Dollytíell , ,
i Araqueen , ,
1 üban ....

Upinda . , ,' Coaranéa , ,
¦ Ardenz» ,
I Upuit» . , 

',

Uivone . , ,1 Esculiuru .

i Escandalosa
usiu paipnt: 1.SC li.

15
13

11,1

I. E
3U |
30 |

2lMJ i
buli |

(i'iò ['.o) 
;

666 i
• 666 j¦ 1110 i

l>66 |
1110 |

200 |
-uu ,

DUZENTOS ME
A. oanioa
M. Silva
Li, tialitua
J. Jüllau
U. Cunna

Machado
P. Sllvu
Samoa
Sousa
Neto
Darroso
Vasconcelos
Portu no

Não corre
A. Kicardo
A. Hodecker

rilOS — RECORDE: CLAUSTRO
| Mais aguerrida agora

Adversaria temível
Verúuiiiu. ainüa. Vai esperar
Nem dc bicicleta. Koquem
Meíhorou muito. Diatil perder
lív.in de bomba II. Risquem
Na areia tem chance

| Nein oe motoneta. Hisquem
i Nem dc bomba atômicu. it.i;.quem
| Nem de mu tor de p^pa. Histiuem
| Endureceu o pareô para esta
j Nem üe moiioiiuini. Kisquem

Correu uem inui o pareô e duro
I Nao correrá

Melhorando devagar. Difícil
I Boa llllaçáo mas vai esperar
AuiniiRu: t„\ i.ii.V.

70" 4

I J-

iu.
I u-
I M.

I M.
, G.
I O-

I A.
I C-

í.
O.

1 w

— PRÊMIO
L. Pedrosa |
Morgauo 1
b. Lopes I
C. Dias i
Morgauo j
Ull |

P. Kilva |
Mendonça
L. Ferreira
L. Ferreira j
A. Lavor I
Morales |
Gomez
Abreu 1
M. i-ernand. |
Pedersen j

aurpres

: CHS 600.000,00
2.» p. Eblinsra
2.° p. Raure
ESiREA.S IE
U. p. Urtézia
4." p. Estlnga
U. p, Etnei
y." p. hj.iniía

| U. p. Lucinea
4.u p. Haure
7.u p. Eslinga
3.° p. Haure
3." p. Eidotela
3." p. Eilnifía
6.° p. Esln.su
5.1* p. Raure
ESTREAN l'E
i; llti)il/..v

LARGADA: 15.20 II
| 1.300 Bl UL
| 1.300 80 UL

1.2UO
1 300
1 300
1.300
1.200
1.300
1.3U0
1 300
1.500
I.IOO
1.300
1.3«0

77 3, AL
81 UL
66 4/S AP
81 UL
77 AL
80 UL
81 UL
80 UL
64 AL
81 OL
81 UL
no UL

MII.
57 10

LTNTt) PARKO
-1 Haíiiih» .

leram . , 
'_

tjucoradu . ]ljOuceintnt .
6 Ninabela ,

S. Marguerllu
II* hunectt •,;

' Oca-Yea: . 
' 

S7Sana Mme 
',.! 

,,
btiroí ... s710 üoraighera ' ',,

11 Ubki, .' tlarence
'') Ex-NabUL

«su paiuur: uCA-YEAIt

53

67

luO ,
80 |

1 id
100 i

ll luü i

TREZENTOS
i j. corre»

Lima
Mucnado
P. tiilva
Barroso
Cunha
Fontoura
Hodecker
A. tiousa
Alves
Silva

N.
A.
IJ.
rt.
L'.
P.
rt.
C.
P.s.

METROS —
i

1-
57 6 Wl u. Caruoso

RECORDE: OKAVAMA
i.nirou em carreira. Inimiga
A turma anda forte

IKeata 

saber se ccmiirmara
Deve correr mais na raia seca
Falhando sempre. Difícil

| Não vai dar pe aqui. oillcll
I üo como surpresa
I Levam le nesta estreante
| candidata ao placo

IAos 
poueos vai pegando

jeve esperar ainda um
i Potranca corrtuoiu
[ manteve a lorma e ha

Inimigo: UAI PINHA

H

rarreira
pouco

lt!

— PRÊMIO:
Pereira
Attianesi
O areia
Cai i <tpito

A. Araujo
A. Araujo
J. Coutinho
W. Pedei.sen
S. Câmara
c. i. p. iVunes
U. F. Keis
W. Aliano
W. AUano

C 115 500.000.00
j." p. Quinada
9.° p. Domitua
2." p. Diaía
7." p. Dtmuria
8." p. Quinada
1." p. 1- alr Biruta
3.° p. Quinada
ESIREA.N lt.
3.- p. Decretai
3." p. Diala
U. p. Truiy
1.° p. Happy Baby
l.< p. Pocaliontas

LARGADA: 15.50
| 1.510
i 1.400
1 1 OoO

1.2I.M
1 500
1 400
1 5U)

1 51X1
1.000

j 1 31.0
i 1.200

98
91 3 5
62
77 1,5
98
91
98

04 1 5
63
85 4 5
73 2 6
63 2,5

11
AP
AP
UL
AP
AP
AL
AP

GM
UL
AP
UL
AL

''Bira'
Está
Melhor

rblra.lar» Cnnha passoo
uma noltf tranpÜila. ama-
nhecrrdo bem melhor apii»
a delicada operarão a que
fo! submetido )>«'•> eqütr"'

"A" do Hospital alienei rou-
to. O conhecido Jóquei vem
reagindo bem. Indo indlran-
do que dentro em breve pos-
sn deitar aquele nusocômlo,
transferindo-se para o IIos-
pitai Central dos Acidentados,
onde continuará o tratamen-
to.

Secundo Informes colhidos
pela reportagem de lll. a
lnatlv dade do bridão minei-
ro será das mais longas —
cerra de !i meses —. mas fi-
cará "novo em folha" pira
voltar .ia atividades lurfis-
tir.is.

"Seffing"- UM Vais
agora €r$ 300 MSI

São os seguintes os postos receptores de cupões do "Pai-

satempo Turfista", que estarão funcionando todas as sextas-
feiras, das 9 ás 18 horas, e aos sábados de 8 ás 12 horas,
sendo que o Posto Central estará aberto aos sábados até cs
18 horas:

POSTO CENTRAL — Avenida Presidente Vargas, 1.988.
LIVRARIA SAO JOSÉ — Rua Sào Jose, 33.

CATETE — Drogaria Catete — ao lado do cinema São

Luis.

MADUREIRA — A Esplanada — Av. Edgar Romero. 55.

MÉIER — Banca de Jornais e Revistas do Sr. Francis-

co, na Rua Dias da Crui, em frente ao REI DA VOZ.

PENHA — Lojas Regai — Rua Jose Maurício. 262.

NITERÓI — ULTIMA HORA — Rua Visconde do Rio

Branco, esquina de Sáo Pedro.

GÁVEA  Ea2ar São Vicente — Rua Marquês de Sáo

Vicente, 9-A, quase esquina da Praça 3. Dumont.

Surpresa: DOLCEMENT

'U/O

Aponta
Corrida de Hoje

Primeiro Páreo — à« nh50 — 1
1.-I00 metros — CrJ 600.000,00

MII. 15 SEISCENTOS M

ll«
•ati'
,.cé.
JOS'

di
ita'
ido,
•s
¦ob»

" a htoi,e,u
'"amado

10 Tonta
"OKIrand,'.

Domino

ftaoiuuvàr ''aliiihii
5 Hwdaino'
U5!0 P»lp»e: lioiuÁo
TIMlTTT^
1 ntmidan

í nm i

56 10 150

«ll
;i ^.„.

12J
1511
2011
0ti6

ll oil
60

11 666
IsO

nthMiu
RLCOUDii:

56
56
56

iviachudo
Iiarrobo
Corrêa

o corre
Bnílca
Mon ira
tiantos
Purtillio
Machaao
Alves
Ramos
.Sllvu
Pereira
Ricardo

'ALFREDO
UAKÇA a.'

J. Neürelo

| Nho ó de confirmar. Senão
I iJenguso rival. Ha ie
I Frelere pista de areia
j Nao correra
j correu pouco. Deve melhorar
| Nem de bomba II. Risquem
| Nem de motor de popa. Risquem
I Estáo levando le. Cuidado!

Atrevido, niaa a turma e furte
Cavalinho enyanador
Nem de bicicleta. Risquem
Numa grama leve e a força
Tinindo muã é manhoso. Perigoso
Nem de biquíni. Risquem logo
t: grameiro mas a turma é lorte

inimigo: EL l.l.Vt.UO

SANTOS"
,l.i — PRÊMIO: cr; 60o.ooo,oo

aules
t-d ros aL.

bOUMl
Morgado
I. 1*. Nunes
Carvalho
Pereira
Morgado

A. Corrêa
G. Feijo
I. Piiuieiro
E. Kreltus
W. AUano
ü. M. Fernand.
E. Cuutllllio

1/
4.»
1."
2.»
5 •
5."
6.
1."
1."
6.»

11"
3.»
3."

- (BETTING)
Cami
Hudson
Hudson
El Asterôtde
Nihuil
El Piconero
Gramado
Domino
Curuçna
Nihuil
Lac
El Plronero
Nihuil
Ll Asterulde

LARG.: 10.25

U. p. Piuvençal

1.600
1.300

3110
-'1)0

1.600
1 30<l
1 400
1 300
1.400
1.600
1.600
1.300
1 6»U

2iAl
1.400

100 j 5
83 3 5
82 2, 5

143
100 3 5

80 1 5
HS 4 5
80 3 5
65 4 5

100 3,0
103

60 3 5
100 3,5
143
83

11
AL
NP
NP
AL
AL
rt i

Ci.NI
AL'
GM
AL
AP
AU
AL
Al
AP

as ii
OOS

//

O nosso "coruia" Válter
Leal selecionou os seguintes
animais como possuidores dot
melhores exercícios pura esia
tarde e amanha:

!—1 ElSctíln. J Sousa
3 — 2 Arpud. A
3—1 Ethel. M

4 Plr.ha. J.
4—5 nantdrolí

6 Ft:nk A.

Hoje

nurprék*: lil.l.lL

Sea

Our

3 Blu
lionio

H Dictis .*s«iilio de

; {-''"iiKuero .

ü F»lltH»tlC

gUltllo ' 
•

11 Doeket " 
"

uuro(ul " -
""» P»lplle "

MII
67
è7
67
«^7
57
57
57
57
57
67
67
57
53

I. TREZENTOS M — REC.! OKAVAMA 77" — PRÊMIO: CRI 500.000,00 — (BETTING) - LARGADA: 17.00 IIOIÍK»

H AMAI) AN

30
200

lll 200
7 60

606
13 2illl
11 llll)

II 60
666
1S0
15l|

1 411
13 100

Pereira
Moreado
Alves
Souau
Cardoso
Machado
Ricardo
Portllho
M. Caminha
Vasconcelos
Kels

M, Bllvu
A. Rumos

í*v0 PARI;,,
i Cochilo

"MT» Sica' B"rneiu .
"* Bani 

' " *

ÇBri.n.n." 
'

¦ ^r* Loók
fiihroro

Km pista leve é a força da prova
Sô como grande surpresa
Trabalha bem e não confirma
Volta com algumas "fumaças"
Nem rie bicicleta. Risquem
Vai esperar na fila. Azar
Jogaram multo na úl tiniu
Um dos grundea nomes
Nem de bomba atômica. Risquem
Pode chegar colocado. Ganhar ¦ . .
Decepcionando sempre. Difícil
Inimigo certo na pista leve
Km grandn forma e hA le

Inlmliu: DICTIS

Q. Felió 2." p. Halmito
C. Morgado 1 ' p. Tawny
L. Mewaros 6." p. Halmito
J. L. Pedrosa L'. p. Preíix
R. Coita 8." p. Halmito
W. Coata 15." p. (Juellne
A. Corria 4 ° p. Halintio
W. O. Oliveira 4 • p. Tawny
B. Carvalho U¦• P Jrune Prince

H. Sousa I 3." p. Halmito
II. Sousa í." p. Kanlnll
W. Aliano 7 • p. Cantllever
T. Morgado 3 • P Platter

1 OOO
1 500
1.000
I.6U0
1 ivo
1 4110
l ooo
1 500
1 400
1.000
1 600
1 500
1.400

60 4
S6 í
60 5

101 ò
«14 5
i.)
60 5

5
DO 5
60 .->

103 .s
03 5

5

AU
UL
Al.
GL
AL
1,1.
AL'
AP
UL
NL

G.M
AU

Surprè«a: DOCKET

'Uídel
"" Donain

- MIL
. . 56

. 56
. . 58
. . Í8

. 58
. 56

.. 54
. Sfi
. 58

48"'»»«> IHIllNÚo

DUZENTOS M —
60 ! A. Hiimoa

P. Alve»
L. Acufla
A. Costa
A. Bantoa
L. Bantoa
B. Santos
L. Curiós
J. Portllho
N. Lima

mo ;
30 |150 |
40 |

6 160 |666 
j:nn |

160 |
150 i

REC: CABINKl 73" 4 I — PRF.MIO
Um rival de respeito. Chance
Pode arranjar colocação
Korça destacada da carreira
Anda correndo menos atualmente
Largando )unto pode ser
Honllo mas correndo pouco. Atar
Nem de moior de pop». Risquem
Ligeiro, mas eni páreo forte
Prefere grama. Dlflrll
Em forma * sua chance é enorme

lniiiil„„: BADI

CRS MO. umi. mi
M. Cane}o
F. P Lavor

Morg-tdo
Burlonl
Freitas
Piotto
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BOLIVIANA tem dois 6tl.
mos exercícios e um apron'o
dos mais promissores. Há cér.
ca de 15 dias passou os LOCO
metros cm 63 2 5 com açèo
esplêndida e esta semana os
1.100 metros em 78 3 5 corren-
do muito e mostrando que vol*
tara a atuar cm plena forma.

Aprontou suave a pucHa de
llton Pinheiro: 600 em 33 1 5
com sobras. Como a turma es-
ta fraca, a Boliviana devera
dar um çolpe de síúde.

EGMONT, com o Manue. Sil-
va r.o dorso, tem esta semana.
90 para os 1.400 metros cem
muitat rvstrvat,

Vas na out-a tem»na éle
se deu ao luxo de passar a dis-
tàncla em 88 1 5, "voando ' c
deixando bem claro que ie o
relógio valer éle e imperdi-
vel.
Amcmhã

DOUCEMENT tem ildo mui-
to ajeitada pelo "Rublnho"
Carraplto e outro dl, num»
raia seca, vimo-la trabalhar
com ótima açio: 1.300 tm 83
cravados com o "Lelé" no rio--
so. Esta semana trabalhou
multo suave, marcando 87. Se
penar a gram» é ótima Indi-
c»ç»o.

DICTIS. puollo de José Luis
Pedrosa, tem «Ido visto em vá-
ries exercícios e vai reapare.
cer na Gávea com um traba-
lho que lhe garante ótima
• ?uação: (4 com sobras para
os 1 300 metros. Dlctls é me-
lhor que a turma e nos parece
muito bem apontado.
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Vergonha
do Turfe
1TABIOS jornais, noticia-

ram o íato durante a
semana. Comentários ío-
ram feitos e as criticas jácomeçaram a aparecer
com toda razão e a mais
inteira justiça. Sócios do
Jockey Club em aconteci-
mentos sociais, inteira-
mente fora da paixão tur-
íística, ventilaram o as-
sunto e o fizeram com tris-
teza e revolta. Sócios da
entidade, diga-se, que ra-
ramente aparecem no hi-
p ó d r o m o, mas, orgru-
lhosos de sua entidade,
não compreendem possam
certas coisas acontecer. E
tudo, porque, há dias. al-
guns animais foram obri-
gados a dormir ao relen-
to. amarrados em árvores
dentro de determinados
grupos de cocheiras, mas
sem ter um "box" para
eles e, outros, diz-se, fica-
ram soltos na pista auxi-
liar, popuiarmente cha-
mada de "prado Bront-
Brill". Nós, de UH, estamos
perfeitamente á vontade
para falar do episódio. E
isto porque, inclusive, já
havíamos previsto, numa
de nossas reportagens,
que chegaríamos ao ponto
de ver os puros-sangue co-
mo há dias. vivendo n»
mais completo abandono
de uma sociedade que dê-
les tira. através as após-
tas. quantias realmente
fabulosas.

Foi bom, de certa forma,
que a coisa acontecesse. O
problema das cocheiras é
a vergonha atual do turfe
e diante do lamentável
episódio é provável que
providencias sejam toma-
das.

GENTE & TURFE
& BARBADAS

Catedráticos err. dúvida
para a marcação dos pro-
gramas de hoje e amanhã.
face à ameaça de chuvas
violentas. Na Gávea, ate ãs
14 horaí ae ontem havia
uma esperança grande de se
ter grama. í que o morro
que é o "oarõmetro turfista"
está limpinho. * Aristides.
"barman" do "Sacha's- e
Nilo. o "garçSo diplomata",
andam com uma tal "boia
branca" nas "barbadas'* qtie.
ás vésperas das corridas, são
procurados por muita gente
boa para apontar os ganha-
dores. Dizem que o Aristides
esta recebendo " barbadas"
especiais do "Bolonha" e do
Celmar Padilha. » Dois ou-
tros turfistas da noite. Ar-
raldo e Elv. do "Samba
Top" nc Posto 6. estSo or-
gan:r.anrio todas as quartas,
sextas e sábados verdadeiras
mesas-redondas de cátedra-
ticos, sob o comando do
treinador José Venáncio.
Conciusõe? para hoie e ama-
nhã: Banza. Boliviana 'di-
zem que esta vai larga- e
acabar1 Quertilr e Aranuiri.
Para amanhã: Datcha. Mon-
teleone. Engra. Doucement,
Dictis e Badi. éste também
falado como "poule" certa.
* Até ontem o único "for-
fait novo" que entrou foi o
dr Pear! Harbor O de Snor-
ting Life jã estava publica-
do. * Comentário do popu-
lar Monteiro pagador o>
acumuladas das sociais "o
ptor Ca-'os Alberto e a atriz
Te-pca R>>aue! estavam aoer-
tand" tudo e bem informa-
do< Bastou o f~atr>lsno oihar
o i.igo e a.s "barbadas" se-
cprarr." *
"BB" DE UH

O nosso "serviço secreto
de barbadas" funcionou tòc'a
t «emana para que tivesse-
mos uma "BB" de UH em pie-
na forma. Para logo mais:
BANZA, que e mesmo imper-
divel e BOLIVIANA, que re-
aparece com excelente exer-
cício e numa turma que mui-
to a agrada Para amanhã:
ENGRA e BADI. que, desta
feita, vai acabar com o "re-
bolado" cedo

ENTERREMOS
O BONÉ. . .

.>"I
diante da pou-

ca sorte do bríclão
1'birajar» Cunha,
que sofreu peri-
goaa rodada nos
exercícios exata-
mente quando já
começava a ga-
nhar suas corridi-
nhas na Gávea.

TIREMOS
O BONÍ

com o maior
respeito e admi-
raçio à equipe
ciaaniflca do Hos-
pita! Miguel Cou
to. c u j » dedica-
çào. competência
e carinho salva-
ram o "Bira" na
hora evata. Pa'»
bén\ V Montes
ro.

$p-'yyw
-dU.



FLUMINENSE QUER VENCER PARA VIRAR O TURNO NA PONTI
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"flki Teme
o Ifosco

— CUTEBOL é uma escola, mas sem exames finais;
* a gente continua aprendendo todo o tempo, e

a cada partida novos ensinamentos se acumulam pa-
ra a experiência do treinador. Por este motivo não
posso antecipar qual seria o resultado de um clássico
como Vasco e Fluminense, por exemplo. Quem viu o
Vasco jogar de igual para igual contra o Flamengo
e Botafogo, inclusive com maiores chances de gol,
nunca poderia supor que perdesse. No entanto, a
equipe do Vasco continua sendo perigosa e todo
cuidado será pouco — declarou o técnico Tim, on-
tem, nas Laranjeiras, após o apronto do Fluminense,
quando os titulares derrotaram os aspirantes por 4x0.

Evaldo
O atacante Evaldo foi o artilheiro da prática,

cuja duração foi de 50 minutos, com três gols bem
trabalhados, muito embora, a partir do primeiro ten-
to, o goleiro Edson, como sempre faz, tenha se desin-
teressado de novas defesas. Os titulares formaram
eom Castilho, CaTlos Alberto, Procópio, Altair e No-
nô; Oldair (Joaquinzinho) e Denilson; Amoroso, Ubi-
raci, Evaldo (Oldair) e Mateus. Evaldo marcou o
primeiro gol e os dois últimos, enquanto Oldair fa-
zia o segundo da goleada. A nota pitoresca do apron-
to foram os calções rasgados de Altair, por Casti-
lho, quando defendia um chute de Renato; e Eval-
do, por Edson, no momento em que o atacante fa-
zia o último gol. Nono também teve sua camisa rom-
pida, mas não se recorda Dor auem.

Especial
Depois da prática, Tim exigiu piques em torno

do gramado, de Amoroso, Evaldo, Antunes e Oldair,
para treinar velocidade; e também bate-bola para
os goleiros Castilho, Márcio, Jorge Vitorio e Squa-
rizzi, com os atacantes Ubiraci e Joaquinzinho. Este
último, por ter treinado e pouco sentido o músculo
adntor, teve ordens de ficar concentrado, mas difi-
eilmente será escalado pclo técnico. Os jogadores,
terminado o treino, foram para a concentração e à
noite, assistiram um "show" programado por Bob
Nelson e Duarte de Morais. Tim marcou para hoje,
revisão médica e recreação, indo à tarde, com seus
comandados, a um cinema ver "bang-bang".

0 
técnico Eli declarou ontem a UH, antes do Ini-
cio do coletivo para o jogo 

"de 
amanhã, contra

o Fluminense, que "é hora do Vasco acertar" e afir-
mou sua esperança numa atuação segura contra o
lider do campeonato.

O Vasco necessita de um grande resultado
para reabilitar-se diante de si mesmo — acrescen-
tou. A oportunidade é única. O Fluminense é o lider
e. até o momento, o melhor time da cidade. Derro-
tando-o, ofereceremos uma satisfação a nós mesmos
e teremos condição para pensar no returno com
mais otimismo.

O Destino
Eli do Amparo assumiu a direção da equipe com

dois sucessos imediatos: vitórias sobre o Porto e Bon-
sucesso, a maior revelação do campeonato. Seria o
inicio da reação, logo cortada por uma derrota para
o Botafogo, não fósse uma brincadeira do destino,
tirando o triunfo daquele que mais o merecia. De
lá para cá, vitória sóbre o Olaria, derrota para o
Flamengo e nova vitória sóbre o Canto do Rio, mar-
cando outra vez o compasso da irregularidade.

O jogo contra o Botafogo era a primeira
oportunidade para a recuperação do Vasco da Ga-
ma. como o é o de amanhã, contra o Fluminense —
acrescentou Eli. Ganhássemos naquela ocasião, ho-
je seriamos uma equipe de moral, certa de suas pos-
sibilidades. Tivemos o jogo na mão e a sorte lm-
pediu que o vencêssemos. O abalo foi violento e ti-
vemos de reiniciar o processo de recuperação, que-
brado por um insucesso diante do Flamengo em que
as circunstâncias voltaram a prejudicar nosso tra-
balho. Passamos regularmente pelo Canto do Rio
e para que voltemos ao melhor caminho teremos de
derrotar o Fluminense. É a hora, portanto, de o
time acertar. E porque a ocasião é única, estou cer-
to de que os jogadores saberão aproveitá-la.

O Time
Ontem, Eli completou os preparativos com um

exercício de conjunto, de excelente aproveitamento,
e que confirma a disposição de todos" em derrubar
n liripr. Oi titulares triunfaram por 4 a 1, marcan-
do Célio (2), Saul e Zèzinho e Rubilato para os as-
pirantes. As dúvidas para a escalação definitiva es-
tão no ataque, embora tudo indique que permaneça
Célio. passando Mário para a direita e entrando Saul
no meio. e na meta, entre Ita e Miltão, escolha que
será resolvida tipos um teste esta manhã. O quadro
provável será, portanto, o seguinte: Ita ou Miltão;
joel. Caxias. Fontana e Barbosinha; Maranhão e Lo-
rico; Mário, Saul, Célio e Da Silva,

No primeiro turno, o Flu venceu com certa, tranqüilidade, por 2 a 0. Ama-
nhã, é maior a responsabilidade do líder, porque cresceu, também, o inte-
rêsse do Vasco pela vitória que marcará sua grande reabilitação. A amea-
ça é seria.

A 

TRADICIONAL rivalidade que marca Vasco x Fluminense, clássico
número um da penúltima rodada, desautoriza prognósticos e im-
pede que se aponte um favorito, mesmo quando tecnicamente um
quadro vem-se conduzindo melhor do que o outro, como agora,

com a campanha do Fluminense melhor do que a do Vasco. A verdade é
que o lider corre sério risco, lutando, é claro, para vencer, porque estará
definitivamente classificado como campeão do turno. Só êsse fator jáaumenta o interesse c a importância do jogo dc amanhã, no Maracanã.

Maracanã vê a Beleza A TÁTICA DO "DIABO"
O América lança sistema totalmente ofensivo para sua difícil ba-

talha, amanhã, em São Januário, contra a Portuguesa, Os rubros apre-
sentarão novo ponta-de-lança, Carlos Pedro, porque Fernando Cônsul
náo melhorou e Paulo Leão não correspondeu.

A tática girará em torno de seus homens de frente, eom Zèiinho
na função dupla de municiador para as "Iabelinhas" com Carlos Pe-
dro, podendo, entretanto, inverter entre os dois. Os trabalhos de ata-
que são na base da rapidez, criando um estilo ofensivo forte e peri-
goso, porque os "diabos" querem liquidar a partida com os lusos o
mais depressa possivel.

O treino de ontem, em 75 minutos com titulares marcando 3x0
(gols de Zélio, Zèzinho e Abel), mostram o bom funcionamento dos pia-
nos ofensivos. A única dúvida, para Zizinho, é a extrema-direita, que
éle oscila entre Isaac e Zélio. O time escalado: Pompéia; Luciano,
Flodoaldo, Leonidas e Itamar; Amorim • João Carlos; Isaac (ou Zélio),
Zèzinho, Carlos Pedro e Abel.

O Vasco está mal, vem pro-
curando reagir agora, mas ainda
sem encontrar forças. Mas o Flumi-
nense, que aparentemente é melhor,
terá mias dificuldades e poderá ser
surpreendido se não fôr a campo
com o mesmo espírito de humilda-
de com que jogou domingo con-
tra o Botafogo: se se julgar mes-
mo em condição superior e conside-
rar o adversário como fraco, poderá
ser derrubado. Time grande respei-
ta time grande o sabe que fase ruim
pode desaparecer em noventa mi-
nutos, quando menos se espera.

Uma "Escrita"
Todos o.s grandes clássicos do

futebol carioca tem suas escritas.
Vasco x Fluminense não foge â re-
gra, o que aumenta ainda mais o
interesse e a importância do jogo
c a esperança de uns de ver que-
brada a "escrita". Diz a história, pe-
los números, que o Fluminense ga-
nha sempre do Va.sco. Mesmo quan-
do está mal. Tiinto que, nas estatis-
ticas, o Fluminense tem muito mais
vitórias sobre o seu tradicional ad-
versário. O clássico iniciou-se em
1923. em campeonatos oficiais,
quando o Vnsco obteve as duas pri-
meiras vitórias por 1x0 e 2x1 (tur-
no o returnoi. E' sempre um clássi-
co a empolgar. Num jófío desses, tu-
do pode acontecer. O Fluminense é
lider e pode perder, embora, é cia-
ro, jamais queira a derrota. O Vns-
co, se perder, perde pnra nm lider.
porém tem necessidade extrema dc

um triunfo para marcar uma fase
nova de recuperação e reabilita-
ção.
Vice em Perigo

Mesmo na condição de franco
favorito, o America, amanhã, à tar-
de, em São Januário, correrá perigo
enfrentando a Portuguesa de Gen-
til Cardoso. Jogo enjoado, arriscado
e que pode apresentar surpresa. O
perigo para os rubros, vice-lideres
do campeonato, é de que o time
de Gentil, sedento de uma reabilita-
ção, faça dar "zebra" no campo do
Vasco. O compromisso não é fácil,
ainda que, aparentemente, o Amé-
rica surja com todas as honras de
franco favorito.

Forças Iguais
O resto da rodada apresenta jo-

gos iguais com os times brigando
por melhor colocação e os últimos
colocados tentando fazer presença
no campeonato. O Bangu vai en-
frentar o Madureira, em Conselhel-
ro Galvão, onde pode ganhar, mas
seu time é tão misterioso, por cau-
sa das "chanchadas" de seu técnico
exibicionista, e pode acabar mal. O
Rão Cristóvão, hoje, sábado, em Fi-
.gueira de Melo, deve ganhar fio
Canto do Rio: o Olaria, que enfren-
ta o Bonsucesso. na Rua Bariri, pas-
sa a ser "fantasma" 

para os "fan-
tasmas" do campeonato, depois que
surpreendentemente ganhou do
Campo Grande. O Bonsucesso é o
mais cotado, porém, com favoritis-
mo diminuído.

MA das coisas que
te a beleza do e.

culo do futebol é o centras!
do uniforme das equip
que disputam uma
Nada mais monótono qus.do o tom de ambos é o ma
mo. Olaria e Canto do
por exemplo. Tudo
azul. Separados, têm boniti
cores, (aliás, feio mesmo,[
o uniforme do Madureira
mas quando jogam não j
destacam um do outro.

Agora todo o mundo de
para querer uniforme brar
co. Não é a primeira vei
Anos atrás, se não me engi
no, na altura de mil novi
centos e quarenta e pouco:
houve um bocado de en
crença porque todo o mund
queria jogar de branco c
quase branco. Só o São Cris
tóvão tinha prioridade, i
o resto dava galho. Arranjj
ram até jurisprudência s}
bre o troço. Mas agora
começando de novo,

Acho que se dois dubei
aparecessem com uniformei
que colidem, no dia do jogo,
deveriam ser punidos. Afi-
nal de contas, os represen-
tantes dos clubes passam a
semana inteira juntos baten-
do papo na Federação. Não
custaria nada, no meio rio
papo, até mesmo na hora
de ir ao buteco tomar urn
cafezinho, um representante
perguntar ao do adversário:
"Escuta, meu chefe, com qut
uniforme vocês estão pt*-
tendendo jogar amanhã?',
Depois, era só dar um tel!-
fonema para a sede do c!i>
be e ajeitar o negócio.

Nem chegou a Loteria Es-

portiva e todo mundo esti

querendo participar do bolo.
Não é do bolo das aposta;,
é do monte, da renda bruta.
Segundo haviam dito, o oV

nheiro seria para desenvol-
ver desportos vários que náo

tém renda própria. Para isto,

andaram dizendo qus ü-

riam tirados cerca de d*

qüenta por cento dc Druto.

Agora estão anunciando Çi'!
também morrerão mais qu*
renta para outros fins. Cafr

dade e coisa e tal, Q"3""

sobrará para o acertsdor?

Perigo Ronda a Mela de Castilho, "o Eterno"

FUTEBOL EM TODO O BRASIL

O Maracanã terá, hoje, um espetáculo
diferente. O futebol cede o lugar ao des-
file dos "Jogos da Primavera", realização
do "Jornal dos Sporls" que já se tornou
uma tradição. Vinte mil jovens, repre-
sentando clubes e colégios de vários Es-
tados do Brasil, vão exibir a sua graça
e beleza numa festa de brilho invulqar.
O desfile começará às 15 horas e terá a
presença do Presidente da República e
de alias autoridades civis, militares e
eclesiásticas. O ingresso nas arquiban-
cadas será franqueado ao público. Na¦foto, uma das candidatas ao titulo <fe"Rainha dos Jogos" do ano passado.

São os seguintes os jogos pro-
gramados para hoje e amanhã, por
todo o País, segundo informa a

SP-UH.
Hoje Campeonato Paulista —

Portuguesa de Desportos x S. Pau-
lo.

Campeonato Gaúcho — Cruzei-
ro x Pelotas.

Campeonato Amazonense —
São Raimundo x Olímpico.

Campeonato Paranaense —
Britãnia x Irati.

Campeonato Paraense — Júlio
César x Combatentes.

Domingo — "Taça Brasil — Em
Florianópolis — Metropol x Grê-
mio (segundo jógoi.

Campeona;o Paulista — Em
Pac&embu — Coríntians x Palmei-
ras, Em Araraquara — Ferroviária
x Prudcntina; Em Sorocaba — São
Bento x Botafogo; Em Guaratingue-
tá — Esportiva x Juventus; Em RI-
beirão Preto — Comercial x XV
de Novembro: Em Ribeirão Preto— América x Guarani.

Campeonato Gaúcho — Inter-
nacional x Flamengo; Brasil x Ju-
ver.tude; Aimoré x Floriano; Gua-
rani x Rio Grande.

Campeonato Mineiro — Atléti-
co x América; Vila Nova x Pedro
Leopoldo; Guarani x Democrata;
Uberlândia x Cruzeiro; Siderúrgica
x Uberaba.

Campeonato Baiano — Vitória
x São Cristóvão.

Campeonato Paraense — Pais-
sandu x Avante.

Campeonato Paranaense —
Atlético x Guarani; Operário x

Acua Verde; Rio Branco x Prima-
veia.

Campeonato Amazonense —
Nacional x América.

Campeonato do Vale do Parai-
ha — Barra Mansa x Entrerriense;
Valenciano x Rezende.

Campeonato Pernambucano —
Santa Cruz x América; Central x
Náutico; Centro Limoeirense x Es-
porte.
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O Vasco fez alterações cm seu ataque para reabllitar-se da derrota contra Castilho O duelo entre os OtoCO"'
tes vascaínos e o "goleiro eterno" promete ser sensacional.
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pauio Niemeyer

FRANÇA FOI A MAE DA
MEDICINA BRASILEIRA

Em mntrevjsto concedida a Thereza Cesário Alvim e publicada na página nove, « médicos Abraão Ackerman e Paulo Niemeyer deslocaram a con-tnbutçao da França à Mediana bros.1e.ra, lembrando que foi um francês quem fundou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, no século passado. Abraão Ackerman
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lais um Escândalo na Compra Das Concessionárias

OVÈRNO VAI FINANCIAR
MPRÊSAS ESTRANGEIRAS

Polícia Pôs Uma
Cruz na Foto de
Cara-de-Cavalo

Residência Invadida 4

ANO XIV — Rio de Janeiro, Sábado, 72 de Setembro de 1964  N.° 4.557 B
PREÇO DO EXEMPLAR: —ÍEEfE^SÍllíEz. çrs- nQ 7? a^'%

X_gioi_3|* NOVO PRESIDENTE DO CACO

—Minhn Ileiccio é
Vitoria do Powo

RASÍLIA — (UH) — Em portaria ontem publi-cada, o Ministério de Minas e Energia autorizou
a Eletrobrás, a título excepcional, a subvencio-
nar com recursos financeiros as empresas con-

cessionárias de serviços de energia elétrica, entre as
quais a Light and Power. Justifica o governo federal
essa concessão, como necessária à redução de tarifas,"«esde 

que o preço médio resultante dessas tarifas,
scido dos adicionais legais vigentes, ultrapasse anijsitro vezes o valor da tarifa fiscal, fixada pelo Con-

. io Nacional de Águas e Energia Elétrica. Os recursos
esfinados à subvenção serão retirados do Fundo Na-cional de Eletrificação, na cuoia do empréstimo com-

pulsório, até um limite de 75% dessa receita.
(Leia noticiário sôbre a compra da "American Fo-reign Power" e editorial na pegina 4.)

GUARDA ASSASSINO: - EU SÓ
QUIS ORIENTAR 0 TRÂNSITO

~-.': ¦••'¦' . Wk, if \ ¦ "i
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AFIRMANDO que a vitória conseguida nas eleições do CACO "não foi apenas
dos estudantes, mas de todo o povo brasileiro", o terceirenista de Direito. Fer-nando Barros disse a UII que "a luta do Centro Acadêmico pelas liberdades de-

mocráticas vai recomeçar". Já na madrugada de ontem, estudantes da FND 'fo-
io) festejavam a derrota da chapa apoiada pclo Ministro Suplici. (Página 3)

VAI SAIR FAÍSCA NO FLU x VASCO
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foto cie Cura-dc-
Cavalo falto). num

quaâro-negro bem à
üista, na Delegacia cb:
Vigilância, foi marcar
du com uma cruz. on-
tem à noite. No simbo-
íisino policial isso quer
dizer que o matador
dr Lc Cocq foi elími-
nado. mas o Detetive
Daniel Letrinha, men-
tor da grande caçada
ao bandido invisível, d
de opinião qur êle está
bem vivo. cm lugar não
sabido. Entre as infor-
macões as mais desen-
contradas, ressaltava-
se que o cadáver de
C a r a-dc-Cavalo seria
jogado fora dc um car-
ro, pela madrugada.
vn mamo lugar em
que êle matara Le
Cocq. em Vila Isabel
Na foto an lodn, cnm a
empregada Elia. a co-
merciária Maria José.
cuia casa em Olaria
foi invadida p^r uma
turma quc sc dizia da
lnvernada r gue pro-
curava Cara-dc-Caralo.
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-y/M prega humildade para seus pupilos (foto), no ensaio de ontem, preparatório do Fluminense x Vasco, dc
amanhã. O lider corre risco, o quc foi bem acentuado no treino dos cruz-maltinos. com a cbseri-ação dotécnico Eli: "Ê esta a hora dc acertar". Do Princi pado de Mônaco chegou telegrama para o Botafogo, ofe-recendo Cr$ 150 milhões por Didi ou Arlindo. (Leia completo noticiário esportivo na página 7 desta edição'

/~\ çuarda-civü Josafá
Corrêa Barbosa (fo-

to ¦, acompanhado de seu
advogado, confessou on-
tem no 17.° Distrito Poli-
ciai o assassinio do moto-
rista José Cândido dos
Santos, morto com um ti-
ro na nuca, quarta-feira,
ao volante de um lotação
Praça XV-Quintino. Dis-
se o policia! que atirou
para o alto. atingindo Jo-
sé involuntariamente. Mas
a testemunha Fernando
de Oliveira, que viajava
no lotação, afirmou no
distrito, cara-a-cara com
o guarda, que o viu che-
gar à porta do carro, de
onde disparou depois de
fazer de alvo a cabeça do
motorista. Outra teste-
munha acareada com o
criminoso foi o feirante
José Pinto de Carvalho,
jue declarou haver visto
o policial guardando o re-
volver no coldre. O guar-
da. com uma escoriação
no braço direito, foi a
exame de corpo de delito
no Instituto Médico Legal.
(Leia na sexta paginai

Déficit em Mhms Para 65
AfikWffe a €tr$ SW lSefi im

(LEIA NA PAGINA 3)
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l*«ú ü lü1 BílHi sento Que Acusa Sei ix< 13 lado
(LEIA NA PAGINA 2)
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ZERO ¦4

I. HORA NELSON
"Qaçtelo Tira
Patentes de
llilitares

HUNGRIA: - NOVA
CONTRA SEIXAS DÓRIA FOI

^h rlnriimAittn e» » ....

ULTIMA HORA

BRASÍLIA (UHI — 0
Presidente dr República, por
prcpcsta do Ministro da
Guerra, assino 47 decretos
demitindo das fileiras do
E ército, ou reformando, ofi-
ciais e praças acusados de
implicações previstas no Art
7 do Ato Institucional.

Reformando: Cel. Art. Os
valdo de Mello Loureiro;
Ten. Cel. Herculano Augusto
Virmound; Ten. Cel. I. 3.
Agrícola Beterraba Cardoso
de Aiéa Leão; Ten. Cel. R/l
Wpnkes de Arag.io; Ten. Cel.
A-'.5o Prestes do Monte: Ten.
Cel. eng Q. E. M. Américo
Batista i.loreno: Ten. Cel.
Jo-é Carvalho de Figueire-
i-o; Maj. Eng. Eddie Carlos
Castcr da Nóbrega: Maj. Inf.
Rijul Martins Samoalol Maj.
Prof. R/1 Enéns Paiva Fer.
reira; MrJ, Vet. Osvaldo
Sc; res Chrgas: Mrj. I. E
E*-?,yartío Leme Brizola: Cap.
Art. Jospuim F.anci-co o-
di-çues de Freitas: Crp. Jo-
sf Wiliam Pereira: Cap. I. E
Jí.iro Amorim Chaves: C-.o.
Ir.v. Utlguassu Lima Portu-
QElí C.ip. I. E. Mauro Mota
Vale; Cap. Jorge Cavallero;
Cap. Hamilton Amorim dc
Lima' 1.» Ten. Carlos Au-
gurto Garcia da Fonseca;
Sfbt-n. Joio Araújo: Sub-
ten,'Marcirio de Souza Car-
M?; 1." Sgto. Ariovaldo Fer-
ra*: 2.» Sgto. Arlindo Corme
«e Brito; 2.» Sgto. Amir Mi
guei de Nader; 2." Sgto. An-
tônio Arn«miro d- Souza-
?.a. „Sgto. Mãric Muen: e'3.°
Sgto. N.-riir Moreira Almei-
da A b rrno.

Demitindo: Ten
Danato ferrara

O 

documento apre
sentado pelo IV
Exército, em que
se fundamentam

as novas acusações
contra o Sr. Seixas Dó-
ria, foi forjado exclu-
sivamente para preju-
dicar a defesa do ex-

governador de Sergi-

pe — declarou ontem
a UH o Advogado Nel-
son Hungria, contra-
riado com a decisão

das autoridades milha-
res de manter o Sr.
Seixas Dória na cadeia,

sob a acusação de que
o mesmo participou de
uma "tese 

comunista",

já em poder c!o Minis-

tro da Guerra.

— E«sa nova acusação, dis-
ío pin:';» o advoçrdo. é inlei-
rsmente inverossímil. Cor-o e
ca'.ae uni homem preso om Fei-
liando cie Noroni-p. stm comu-
n.cação com o continente o sob
constante vigilância, poderia
ter participado .da suposta
reai-Uculação das "forças sub-
vorsivas"?

Werneck Cassado é Par de Castelo

ACUSAÇÃO
INVENTADA

«^ ' ^il./oi recebido, ontem, com,Cas'e'o Branco, um elos fundadores da instituição, ao tempo em oue era LcV.w n 
SeM, pa,r'Z0 Marechal Humberton. Cavalcanti Proença. quc observou c,ue sanções pó^tait" ZesX, '' ReJP°ndendo a saudação do Generala sua conduta dc patriota, o General Nelson Werneck <õrirr /«£ „w '* "?° at">P(m ° obra do escritor nemo maior inimigo do progresso, -porque aprolimlioho%em do anZJ*^ tZ?™0- 

° 
ffuerãa> 'e«<"*»' <?"« " medo éos nomes cie- Tasso Fragoso, Rondo,, e Atentar Aran- entre outros " 

'' "r" ""'"'' "° *''"*"' "m*"»»*»

Documento

Cel. R/1
Machado:

Ten. Cel. R'1 Joré Me-ice da
Silva Filhe Tea-. Cel. R/1
Kardec Leme: Maj, Cav.
Hancho Trench: C=-o. I. E.
Nelson Gomes Ncgurira;
Cap. R/1 Cândido José de
Siqueira: 1.» Ten, Antônio
Dias Teixeira: 2." Ten. Bo-
livar Marinho d- Meireles;
Arp. Jf. Sílvio Cláudio Pon-
te? Eueno; Snbten. Bmeditr
Biai.co: Srbt«n. Alvacyr
Gonçalves Bellis: 2.° Sqto
Ltony Lop-s: 2." Sqto. N«|.
son de Souza: 2." Snto. Nil-
ton Prtlro da Silva! 3." Sgto
Ubirajara S-rra d; Sou.--a:
3.° Fg»o. Antônio de Soi'za'
3." Sjto. ítrlo de Sou.-.,-, Rr
cha; e 3.» Sgto. Firmo Cha-ves.

Poioi ua
O Govêrno Federal deseja

anii,ar o contrato firmado
..pelo Ea-ovcrno anterior com

8 PoJo.-ia. pnra construção
de di-as usinas termelétricas
cr.. Santa Cr'--i-ina e no RioGrande do Sul. Hoie o Ma-rocha' Castelo Branco assi-
n ¦ i riecre >. constituindo c-o-
nvssao espeet-i! na,-a reexa-
Minar, em 41 dias. aou«le
contrato. Será presidente dacomissão o Marechal DuboisFerreira.

Desmentido
- Ç Gabinete do Ministro Ex-traoedinário para o Planeja-
mento e Coordenado Eco-nomica desmentiu, ontemtfue o Ministro Roberto Cam'
pos tenha prestado declara-
çoes i Imprensa sóbre a com-
P<-a das concessionárias de
I1nr?.\3 -'étriCa °U SÔbre «^v.nculaçao com flnanciamcn-

to d0 Governo ê aquele quc
do Presidente Castelo Branco ao Congresso e que tem
!ro0dTa-M'f"tad0 pel° M'"l" ¦
tro de Minas e Energia, em«eus Pronunciamentos Púbr

Segundo o Sr. Nelson Ilun-
grie. a "tese comunista" de
que fala o General Mourão
í ilho rtn seu telegrama ao
presidente do Superior 'Iri-
i una! Myitar. será. cerlnmen-
tt. um manifesto apócrifo, for-
jsoo' p ot pf 5Ucio-comunistns
espalhados no Nordeste, os
quais cometeram a grosseira
fr.ísidade de apontar o ceu-
uomif-a Sérstio Cidade de Re-

. a clc L. ,, Governador Seixas
I-iória como lideres do movi-
i -r.io contra-revolucionario.
Ar?um: .i ainda qic a ncu.a-
Cflo. em relação r.o econonvs-
u-. não íoi aceita pelos mi'i-
tares, que puseram o mesmo
em lib.-rdicie. usancio-a ime-
nas contra o ts-. Seixas Dória.
apesar rio "habeas corpus"
concedido pelo STM

Depoimento
Proibido
Conckiinoo. afirmou ,a ju-

ns:a Nelson «Iungria: "I'or ou-
t:o lado. as autnridaiies do Sn-¦j-ior Tribur.p.l M:litar ainda
n.-o oei- m pubücicàade a-o de-
noimento cio comandante ria
6." Kc»iâo Militar, contendo
provas reais da suposta -•>,-
"vrãâô do Sr. Seixas Dória.
Lste depoimento é fundamen--..-'' no processo de defesa

.Aeronáutica:
- "Viscowil"

Fora de Rota
O gabinete do Ministro

ci Aeronáutica distribuiu
ontem comunicado no qu«il
d es m e r. te noticiário da im-
prensa, atribuindo o aci-
dente ocorridr cnm o "Vis-

count" da VASP. dia 4
ú.timo. à falta de regu-
rança da navegreão aérea.
O comunicado é assinado
pe'a Ciretoria de Rotas
Aéreas, e segundo afirma,
o FP-SSR estava inteira-
mente fora de rota.

No comunicado, diz a
Diretoria dc Rotas Aéreas
que o comandante do "Vis-
count" solicitou e obteve
do centro de controle a
aprovação do plano de vôo
na aerovia "verde um", al-
t:'.ide de 1.800 metros, com
sobrevôo obrigatório dos
fixos de posição Campes.
Mac.é e Rio Bonito, cujos
-íquioarr entos de proteção
Ju vôo se encontravam m
p'rnas condições cperacio-

Situação de Jango Adiou a
Declaração Zorrilla Vasco

A assinatura da D»rhrarãn r^n;.,„», d...hn .A assinatura da Declaração Conjunta Brasll-Urugual marcada para ontem, só hoje será efetivada, em Brasília, porquecs Chanceleres Alejandro Zorrilla de San Martin e Vasco Leitãoda Cunha ainda estão discutindo os problemas pendentes entre
os.riols países, entre eles a situação do presidente deposto Joáo
Goulart, do ex-Governador Leonel Brizola e dos demais exila-
dos políticos em Montevidéu.

O Chanceler Zorrilla de San
Martin embarcará às 9h de bo-
je para Brasília, onde almoça-
ni eom o Marechal Custeio
Branco e assinará a declara-
cán conjunta. O visitante, qne
viajará paru .Montevidéu às 13
horas de boje, manteve no rie
correr de ontem demorados
contatos reservados com o Sr,
Leilão da Cunha, no Itamarati.
A noite, recepcionou o Chance-
ler do Brasil com um banque-
le. no Copacabana Palace,

Mo Panteão
As Dh30m da manhã de nn-

tem, o Chanceler Zorrilla pres-
lou homenagem ao Soldado
Desconhecido, no Monumento

Nacional dos Mortos na Se-
gunda Guerra Mundial, no
aterro dn Glória, onde depo-
sitou umn palma de flores.

Durante a cerimônia, inicia-
dn com n execução dos hinos
do Uruguai e dn Brasil, um
contingente do Corpo de Fu
zileiros Navais prestou as hon-
riis de e.-liln ao visitante. Após
o toctue dc silêncio, a banda
do Corpo cie Fuzileiros exe-
eutou a "Canção do Expedicio-
nário".

Acompanhavam o Chanceler
Zorrilla o Presidente dn Co-
missão rie Assuntos Interna-
cionais do Senado do Uruguai.
Senador Venáncio Flores, o
Consultor Jurídico cio Minis-

tério do Exterior do Uruguai
Ministro Gross Spiel, o Encar'
regado de Negócios da Em.
baixada d„ Uruguai no Rio.
Sr. Manuel Areosa, e o repre-
sentante do Itamarati. Minis-
tro Alarico da Silveira Júnior.

Direita Aplaude
A comitiva de 15 jornalis-

Ias uruguaios que acompanha
o Chanceler Zorrilla esteve
onlem na ABI. onde manteve
contato eom ajs seus colegas
brasileiros, entre eles o presi-
dente de Honra da entidade.
Sr. Herbert Moses. que saudou
os visitantes.

Durante o encontro, o jornn-'
lista Fernando Caputti, de "El
Piá'", elogiou o movimento mi.
litar de 1 de abril, dizendo
que a tendência geral em seu
país "é favorável à nova si-
Inação no Brasil". O jornal"El Dia", rie Montevidéu, è da
exiiema direita.

Ws *^^V _W*^ Ü Ar àtr^^k Ifi f? ^« da Carne Taveira ¦ r

om Ato

Cadáver

aem IV cencon,râtío a mar.
Uns, próximo ao Km 37 um«orpo de mulher apar^^mn

ei. H VV: br,n"' A poli.
«V 

• PefróP°'i» recolheu o«daver, que estava nu, en.
rê°'\° em P'«"co e lençol etendo marcas de facadas norosto e na reniâo glútea. oInvestigador Paulo Rib-ironotou a.nda vcs,ígios de cio.lofoim o.

Embralel
ri..?(V 

Co"pessoda Te'e.\or.
deste,, realizado no inicio devta, semana, nesta capitai
aprovou uma recomendação
ao Governo Ferie, al no sen-tido da criação urgem, da
©IBRATEL, emprega estatal
que irá (.aontro'ar os tronco»
ihterurl-ano^ e para o e-te
nor. no Brasil. A Tele-Nor.
deste e uma entidade quecongrega as cmpr£«as rie te-
l"-comunicacão no Norte e
no Nordeste brasileiro de
serviço local e interurbano.

Parque Laje: Governo
Revogou os Projetos

O Governo do Estado revogou, ontem, todos os proje-tos que permitiam o loteamento e a construção dc eclilí-
cios.de apartamentos no Parque Laje, Jardim Botânico.

O decreto baixado proíbe, ainda, o parcelamenlo c iárea do Parque c estabelece permissão para a existência
de apenas um imóvel, em toda a área.

O.-, projetos tornados sem
(feito peio Executivo ria Gua-
nebàra haviam bido aprovados
1-elo Depártamei to de Edifi-
eóções (là-íjecrel;uia de Obrai
Públicas.
Cs Projetes

Os projetos revogados man-
trrhem int;-cta a área "noo
sedificandi" ria encosta do
Corcovado. a ínin cia cou, l";j
'eomo manda a Lei) e rescr-
^evam para loteamento —
ven-'a de lotes grandes oara
mansões — a área de 93 M
metros qrarirados. entre n-
colas 60 e 1(10.

Xa área restante, que vai ii;,
frente sóbre a Run Jardim li,--
lir.lrn até a cana (12. o pioje-.a
visava erigir r,< seguia o .
rr,|,>t: i có< s: ;, > ,,,-,-. rcinjunto
ae lojas de comércio, com
área construída de fl 170 rne-
tos quadrados: bi quatro edi-'•cios rie apartamentos, con:
rltuia de (12.4 metros, com uri,
toml de 288 apartamentos.

O Parque Laje. segundo a
justificativa apresentada no
oecreto. estava tombado pelo

Senghor;
Comitiva
Formada

ja
Institucional

O Supeiintendente demissionário do SUNAB, Sr. GomesTaveira, revd&u, onlem, oue encaminhará oficio segunda-feira
ao presidente da Comissão Geral de Investlnacôes, Almirante
Paulo Bosisio, sugerindo a aplicação da Lei de Senajranca Na-
cional e do Ato Institucional contra os responsáveis pelo"lockout ' no abastecimc-nio da carne.

Patrimônio Histórico e Artis-
leo Nacional, cio Ministério
(¦;. Educação. O Banco do
Brasil pleiteou o "destomba-
nu nto" para valorizar a pro-
priecade. que não ficaria li-
!¦ e para loteami n:o nas con-
' çôls usuais .No entanto, o
uquerimciito foi indeferido
i quan''o o calque loi coViii:-
i rio peia Comércio e Indús-
ira M.-m a. c.ta requercu o"ri's'a.mbamer,to". 

o que eon-
seguiu, por decreto do enlão
Presidente cia República, me-
rlipnte parecer rio Secretário
ca Viação.

Indenização
A desapropriação do Parque

obj' 'o cia- outra mensa-
«<m "" Sr. Ca |,,s |.ilct,--:;,
'.- a rindo estimada pelosdeputados oposicionistas na-vendo possibilidade rie que>t-Jü 

fprese: lada emenda im-
poss oilnando a indenização
..traves de terrenos urbaniza-

V,;. 
a Aveniri" Presidenlev ."gas. coma, pretende o Exe-CUl lvo

Jã está definitivamente
formada a comitiva que
accmp?nh?rá o Presidente
Leopold Senghor, do Sene-
fal, em sua visita ao Bra-
sil, -cuja chegada está pre-
vista para o próximo dia
19.

é a seguinte a comitiva-
Sr. Doudou Thiam, Minis-
tro dos Negócios Estran-
oeiros; Coronel Jean Al-
fred Di.ille. chefe do Esta-
do Maior das Forças Ar-
madas; Sr. Pemba Dion,
deputado; Sr. André Gou-
bary. Ministro plenipoten-
ciário. chefe do cerimo-
Hal; CapitSo Amadeu Bé
lai Ly. ajudante de ordens
do Presirierte; Sr. Mama-
deu M'Baye. conselheiro
técnico; Sr. Durante, pro-
fessor da Universidade de
Dfkar; Sr. Alioune Fali. |
jornalista; Sr. Dominique
Mendy. f o tó g rafo: Sr.
Vieyra, cineasta; Srs. Papa
Dora Tall e Iba N'Diaye.

O Sr. Taveira confessou quc
on em a situação do abasteci-
menlo permanecia a mesma,
após (, li." cia do "lockout".
cnm o> .'içaug-ies vendendo a
ca ne verde no câmbio negro
e apenas a carne congelada
pelos preços da tabela. Asse-
verou que solicitaiá Insfau u-
çào de nquérilo policial mili-
tar para apurar as causas o
os responsáveis pela crise, ca-
su nté o inicio da próxima se-
mana a situação nau estiver
noi malizasse".

Violência

Fi"Cl

0 Presidente Castelo Bran-
e-a confirmou ontem que as-
sisttrá à po?sa? do Pa-esiden-
t» do Chile F^ujrdo Frei, re-
gundo informa tel'nraana de
Saníla-"o. A coPnacão de so.
Calistas e comunistas parti-
d.lrla do candidato Salvador
Allende anunciou que fará
oposição ao Governo demo-
erata-eristão do presidente
eleito chileno.

TemiH)

E a jcgi-nite '. prev.cij dot"n.p';. ffníx-ria vio Ser-riço Nacional rl" Meteorolo-
P'.c. pa~r>. Kio-Niterôi- T-un-
£> Ir.s-tcc-l com ch:iius.Temp'.rat'i et cr.ii'.i>irUrá o-,,r!'clínio. Venios tíe ••ua-
drrnt'. .•:.'(, niA.üerotíos. 7,1-cuidade rednztaa.

PSD Unido
(.oulro

Usurpação
Após atai público realizado

ontem. „ primeiro após o mo-vimento rie abril, o PSD ria
Guanabara, com a pre-ença (leturio.. o, lírie-cv a',. Onr^a-ào
nai v^.r.ni hléia ..e'.<i-i,-it;éa
aorovou a deliberação para or.
ganizar uma Comi."-ão Provi-
soria de Defesa ri;, Guanaba-a
contra a üsurpaeã". em pro-testo contra a [mpa-arão alu
Art. 4 do Ato Inslitucional peloSr. Carlos Lacerda.

O ato loi presidido nelo
Deputado Amaral Peixoto, pre--s-.dente do PSD guanabarinn
e <ccretai-ado pa-|>, n- oulnria,
Gonzaga da Gama Filho Amesa direi,,-.-, eU,s trabalhii*
est-iva a"'iii constituída: eepti-
la-Jos .(.-ml flPddad. líric ria,
PTB; Pau'o llil-eirii. alai PT11
reircí eni ando o Diretório Re-
sfonj»1: o Coronel Ardov no.
Sr. Teriiin Barreto e a repre-
sentante da Deputar',-, i.í„jn
Lessa Bastos, ria UDN.

'/¦>,-#

Assinalou, a seguir, o Supe-
rintenrienlc demi sionArio ria
SU.XAH que sua decisão é rir-
co lência da advertência lei
la aos atacadistas, varejistas
e dis.iibuidores da carne, na
úit ma reunião ra SUNAB,
quando anunciou que "o 

Gu-
vérno agiria c,.n-, violência
sem precedentes no mercado.
caso o abastecimtnlo não se
normalizasse

Colapso Total
No ofic o que i Sr. <i une-

Taveira leu pa-a os jornal,-
ias, afirmando quc se o"lockout" 

pc;sistir 0 enviaria
ao Presidente da CG1, eslá
assinalado o agravamento do
problema rio abastecimento
da carne, notadamente nos
grandes centro-, consumidores.
manifestando o .emor de que

o colapso Kiial sobre ven h,i

hreve. Afirma que as distor-
ções se verificam desde a
venda do l-i i-em-pé alé a
venda no varejo e invoca a
iu eessidade ri;, aplicação da
Lei de Sa-.u anca Nacional e
riu Ato Institucional, paiaiesponsabil./a- os responsa-
veis pela crise. Entende que a
aplicação da legislação especi-
liei do ilmbito ria SUNAB náo
basta para enfrentar os sone-•¦'adores e' sugere a aplicação
do artigo 13 ria Lei dc Segu-
rança iW-innai. contra os in-
Iralores, O citado artigo cias-
s fica como crime inafiançá-
vel "ajurlEr 

p'epnrar ou diri-
gir paralisação dc serviço pú-

(1 Sr Cii.i.c < Taveira anun.
ciou ouc o a disposto a espe-
rar alé o p óx mo dia 28, no
cargo, a possa de seu subsli-
tuio, á". Ou lhfime Borghoír.

Conferência

fife W^mS^ t>*&0$0®>

Onlem. o Ministro da Agri
cnllui-'., Si. üugo Leme. e o
novo S u p e r i n te ndente Ja
sr.NAI!. Sr. Guilherme lio.
tlinlf. foiam recebidos peio
Governador Carlos'1 aeerda. no
1'niácio Guanabaia. para con-
ferônc a oue durou quase 2
horas. N:i sairia, o Ministro
declarou que o Governo Fede-
rai c o Sr C;."los Lacerda es-
tavam "com os ponteiros acer
lados paia vincer a batalha
da produçáo".

Hei Foi
Buscar Sua
Fui ura Ti ai nha

A1ENAS - O ftt-l Con:>-tantlno cUt Giéc-ia e '-.ua noi-ra, a lutara Rainha Ana Ma-lia. da Dinamarca, passamcn carro aberto pela), nie:,;
centrais da Capital r,ci Gr,-
ela, <-m desfile realizado, on/ in leic/o apus elicfíiireiu ele
Ccpcnlwcjue. Constantlno -ot
e*nc.clc\'menle a Dinamarca
liv.scar a prtncisa e e.sprrncie suas preocupações, de so'"-lano nc',:, aumentem norocasião tias niipcias. n& qual-ciii.-r lorma, Constanimo mtem tido bastante problemascom t/iie sr meocupcir, sobre',tudo o questão cipriota, a guri'em sido um sírio moino tlee-'r-.l-i- com ii Tuiemiii Une-Varia ..sic definitivamenteco lodo dr .¦..,, futuro marftiac certamente poderá, comi.uma hon esposa, dar algumconvlhos cio jovem soberano

ou pelo menos animá-lo ,-vihoras clc ten.do. r/wc não senraras pnra c chefes de. go-vento (Beidleifolct UPI )
.¦

ECONOMIA ^i

Rui Rocha

Governo Diz que Estrutura
Mantém o País em Atraso
03 

Ministros Daniel Faraco, da Indústri- ,e Luiz Viana Filho, Chefe da cil. fí f, 
Conié'ci»

dência da República, disseram, ontem 1°'"" da PW
diferentes, que a má formulação -lT'rlZsP"nunii>"ti
preaados e as empresas, e •• loIuçVe. d!S V 

en,re £sas empresas, que continuam .end, ."i"'"1"" leianos atrás, sâo fatores decisivos ente TnT" de «•"vãmente no processo de deianvoltlmentod"'? ,""»>O Ministro da Indústria e Comércio Lí° ^a,s'ta-de na redação de uma revista desta cldad. 
"^ >homenaaeado. a. riic. „- ,,-.  ' ciaade, onai. ,.:e' °nde f0i- disse, no discurso que fí, . 
or -

aos promotores da homenagem, que o Goví 
ngrad«en(|0

conVencld0 , M hecísaTáade de uWa re°f0°rtUalt,tradical nos métodos de comercialização no 
"""'»««•

dar aos brasileiros a mentalidade de eni ""«ido d,
cados externos, ao mesmo tempo que , Tds* 

"' m'"
- dificaçao na estrutura das emorêsas Z "ma m"'

atualmente, tão -fechada," 
quanto hl um ,< T1"»*».nistro afirmou que a tarefa da democwto.r"\ ° M|!

presas é tSo importante quanto a. reform' 
dat ""'

O Sr. Luiz Viana, por sua vez falou T 
de ba"'

almoço que lhe foi oferecido pela AssocWrV""^'' ""
merciantes de Aparelhos Eletrodomést co 11° f°' Ct'
'melo. que êste Govêrno tem posição rt.f-'•! 

dlsse' *
da iniciativa privada, embora consfder 

'^«"«V "dD
xar claro que esta posição de nada adiant! r'° dli'
presárlos não resolverem democratizar so, 

" " ""
permitindo ao, trabalhadores participarem L'"1'5'''"1'vestimentos, e de seus lucros Para o £L? I"" ln'
Civil da Presidência da República a demore V"" Ca"
capital das empresas, partlcSlarmeVe da^nddsW *
titui fator importante para a recuperação ecõní'C°n!-para o desenvolvimento do Pafs. oorauef .„m! «m'M !
P-ta. investidor, a poupança doa J.«fl»ri«d«? 

* °° «"
O, pronuncimentos dos dois Ministros revela™novo a.pecto da formulação, nos quadros g!'"*dos problemas de recuperação das finanças .£'nomia do Brasil. Pe,o que disseram os Srs 

'oân 
e, Far?• Luiz Viana Filho, o Governo atribui ao 

" 
íem, 2funcionamento econômico e financeiro, às relações L,o empregado e a empresa, alguns dos males e at m. 1'o que há de negativo na situação da economia braSA verdade é que ,imp!es apelos do Govêrno nâo d'terminarão a mudança dessa estrutura que os Mln,t,aoontam como culpada pelos acontecimentos. E prdêncas do Estado oara "atualizar" as empresas. tercomo respostas, sem dúvida, as mesmas criticas que ffram feitas ao Govêrno Goulart, acusado de subversiv.apenas porque defendia a necessidade de reforma,

"¦ ° .Governo «"««rior nem sequer pensou em impnovo sistema para a organização estrutural das empréta

CONSTRUÇÃO CIVIL

A elevação continuada
dos preços dos diferentes
itens componentes dos
custos da ('(instrução civil
eslá se refletindo nos pre-
ços dos imóveis em escala
nunca registrada. Não es
tão resistindo ao impacto
altista nem mesmo os con-
tratos de construção "a
preço fixo c irreajustável".
A silungào chega a amea-
var dc colapso a indústria
da construção civil, levan-
do à crise umn infinidade
de outras indústrias que
trabalham para fornecer
equipamentos ãs construiu-
ras. Enquanto algumas em-
presas estão reformulando
os preços dos imóveis em
construção, em niveis de
até 100 por cento de rea-
justamento a SUNAB, res
ponsável peln fixação dos
preços de alguns compo-
nenies dos materiais mili-
zados nn construção, ainda
não 'oinou qualquer inicia
tiva sôiue o assunto.

ELETRICIDADE
A Elctrobrás, em agosto,

aplicou mais dc Cr5 8 bi-
Ihões em suas empresas
subsld'árla? — Furnas, Che-
vap, Chesf e Charqueadas

e Cri 790 milhões em
empresas associadas, a
exemplo da Eletrocap, Es-
celsa, Celusa e Cohebe.

RESOLUÇÕES DO FMI
A reunião dos governa-

(Io es do FMI. que se en
cerrou ontem, adotou as se

i oUiotc- resoiuçôts:
— pedirá :i Junta Dire-
lota rio Kttndo que eleve
bs contribuições dos mem-

I bros. e que o aumento se-
j ia de cerca rie 25 por cen-

Ki corr. excessões parn al
guns [a-iises;

-- recomendar às ins ilui
ç >cs que redijam um con-
vento 'rtcrnacional paia n
nr'i '. ;.'.'¦. m voluhtár a em
disputas ii propósito rie in-
vestimenfos estrange ros '.-i-
nações latino-americanas, e
as Filipinas, votaram cnn-
Ira esta pnposta);

modificação nos Esla-
tulos do Fundo, para pus-
slbilitá-lo a receber em-
préstimos do Banco Mun-
dial. e apresentar aos Go-
vemos membros, unia pro-
posta de mod fieação dos
Estatutos do Banco, que o
possibilite fa/.ei os empres-
limos ao F.Mi.

entregar USS 50 mi-
limes rie lucros do lllllli.
no nno fiscal de lülil. a-,
associações de desenvolvi
mento internacional;

eieger três novos
membros da Junta Direto
ra de cada un.a das Instl-
tulções reunidas (FMI.
lilliu e As-, (iação Inter
nacional fura o Desenvolvi-
incuto

MERCADO
DE COMPRA

A SUMOC vai fixar, den-
Iro das próximas horas,
através de cartaclrcuiar di
FIBAN, os critérios queorientai áo a conta cspa-clal
na qual serão lançados os
montantes das verdos de
moedas convcrsiva«ls, coan
depósito obrigatório de ICj
per cento do valor do cor.,
trato de câmbio.

O Diretor da Carteira di
CAmbio, Sr. Luli Blolchlnl,
reuniu ontem, em seu gabi-nele, os operadores de cám.

blo dos bancos particular»
para explicar os ob|ellvti
do Govêrno no setor à
mercado da moeda e Itu
tar uma atuação mais uni
forme na venda de dólani
através dos bancos.

Para estudar as medida
das autoridades flnanctlra
o Presidente do Slnd/íili
dos Bancos da Guanabara
Sr. Jorge Mello Flores, reu-
nlu os- banqueiros, que, dl
modo gorai, consideram rí».
lizávcls as disposições de.
cretadas pelas autoridadei
financeiras, mas acreditam
que só o aumento das ex
portações de café podciii
trazer o equilíbrio das laiai
de câmbio.

A fórmula provavelmente
a ser adotada pela próxima
circular da FIBAN consit.
te em permitir o obtenção
de cruzeiros, pelos empreija
rios, mediante repasse di
duplicatas aos bancos par-
ticulares, que as aplicarão
afé o limite dos dólares ne-
gociados. Mas a SUMOC,
terá, por sua vei, com a
nova conto especial, uma
porcentagem sobre as ne.
coclaçõus, que seiá rec
da ao Banco do Brasil, em
prazo a ser ainda fixado
(provavelmente 90 difsl.

O Diretor da Carteira de
Câmbio do Banco do Brasil
procurou dizer aos banquei.
ros que o Govêrno quer et,
tlmular as exportações e li'
mitar as importaçóss. a fim
de alcançar o equilíbrio na
balança de pagamentos. A
intervenção do Banco du
Brasil é mais próotianicnli
no mercado de dólar traba-
lhado pólos bancos, oara al.
esnçar equilíbrio Indl.elo
no mercado manual.

COTAÇÃO DO DÓLAR
E a nota oficial ontemI

divulgada peln Carti ira dei
Câmbio, reiterando o pro-f
pósito rie intervenção '0
mercado de moeda, .ileati'
cou o efeilo p icnloptfO dt-
í jario, com a rerii" 

"'i drs
cotações no merc: riu nta-l
nual, que chegou no fiT, 'A.

expediente a CrS I.73C.C9I
paru os vendedores e
CrS 1.740,00 pnra os t'om'|
pradores.

Querpm ns autorida*!
financeiras evitar a ev;i.-a'|
de mercado de moeda «-'
ra o manual eom medida!
concretas e atravé; °el
campanha psicológica. o°l
tipo da nota oficial divul-

gada ontem peln Carteir»!
rie Câmbio do Banco co|

Brasil.

GARRIDO NA ADV

O Presidente do Bancol
Nacional de Deíenvolvl-I
ma-nto Econômico, Sr. G'raj

rido Torre', falará r.o pp'
ximo dia 21 diste més, di

rante almoço °''rl, I
pela A!soc:ac3o do? 0're'l
tores de Venda, sóbre <P

questão de finariam"1'"!
à iniciativa privada.

I
A BOLSA

Na Bolsa de Valore.'
Rio (le Janeiro foram tv-

goclados ontem 354.251
tulos. no valor dc — . ;
CrS 717.2H3.611.00. o '"f".
BV regi trando bii^a de»

pontos. Entro ns n«õ« " '

goclados em al»n desi
c.-m- e ns da Brahma
Cr* (i.20n.(ií>: Estréia
CrS 3.100 c Petrobrás
.7r$ 330,(10.
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Borges Ataca o
Dono do Canal 2

0 

Secretário de Segurança cia
Guanabara, Coronel da reserva
remunerada Gustavo Borges,
investiu com todo o seu ódio

contra o proprietário da Televisão

Excelsior, insultando-o publicamente,
ontem, durante a reunião em que o
Juiz de Menores do Estado, Sr. Al-

berto Augusto Cavalcanti de Gus-

mão, debatia com os representantes

das emissoras de rádio e televisão a'
nova regulamentação de seus pro-
gramas.

O Coronel, que chegou à reu-
nião, no edifício do IBGE, com qua-
se uma hora de atraso, interveio pe-
Ia primeira vez para saber se havia
representantes do Canal 2, os quais
se identificaram imediatamente, sem
supor que uma tempestade desaba-
ria sobre eles. Para constrangimento
de quantos se encontravam na reu-
nião, disse o Sr. Gustavo Borges:

— A classificação de cada espe-
táculo é feita pela Censura da Poli-
cia. A ela cabe dizer se um filme de-
ve ser proibido até 14 ou 18 anos,
etc. Funciona com erros e acertos,
mas a responsabilidade -é tôda da
Secretaria de Segurança. O Canal 2
é dirigido por um indivíduo chama-

do Mário Wallace Simonsen, que tem
um titulo protestado no valor de Cf$
13 bilhões. Êle utiliza a televisão
conseguida com dinheiro do IBC, do
café, para criticar as autoridades.
Agora, passou a divertir-se com cri-
ticas ao Juizado de Menores. Sugiro
à Televisão Excelsior que tenha mais
coragem e passe a dirigir as críticas
à Censura, à Secretaria de Seguran-
ça, deixando de atacar o indefeso
Juizado de Menores. Isto, até o jul-
gamento do processo do IBC e do
Banco do Brasil, para se ver se a
posse da Televisão Excelsior é justa
ou não pelo atual grupo detentor.

A intervenção grosseira do Secre-
tário de Segurança causou mal-estar
entre os participantes da 'reunião,

que se destinava ao estudo de me-
didas, para o melhor cumprimento
das "Normas 

para Classificação de
Espetáculos para Menores". Durante
o encontro, o Juiz Cavalcanti de
Gusmão leu a portaria que fixa os
horários para os programas de rá-
dio e televisão, que vigorará a par-
tir de terça-feira. O documento, po-
rém, não é definitivo, pois poderá
sofrer alterações no curso dos deba-
tes.

UM Cisco no Cerimonial
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nREOCUPADO com problemas ciue escapam à sua competência — como o desaber sr o pais A ou D vai romper com Cuba —, o Chanceler Vasco Leitãocia Cunha tem-se descuidado cie pequenas questões que o zelo diplomático im-
põe. como os çjestos que. faz cn público. Na recepção ao Chanceler do Uruguaiontem. Sua Excelência excedeu-se em deslizes: ao cumprimentar o Senador B<=-ne.dita Valadares, o Chanceler Leitão levciu o dedo ao olho esquerdo c pôs aoutra mão sobre, o ventre, a ampará-lo. como se tivesse digerido o próprio nomeem pantagruélico pasto. Com a gravidade quc lhe emprestavam a casaca a lu-Sida faixa e os crachás, espalhados por todo o peito. Sua Excelência era' qua-cuma igura saída das páginas irreverentes de Eca de Queirós E não são ra-
m? 

"/ ' COm° na senten^a imortal do Conselheiro Acácio. (Foto dc Rodolfo
Ifl CiC/í (1(10)

Jaguar e a Moda
Dos Pés Descalços

i

i

Juscelino
Embora segregartn do

convívio dns amigos e pa-rentes pelo ódio de seus
adversários — que nele
sempre encontraram ges-los de generosidade e o
perdão constante —, o ex-
Presidente Juscelino
Kubitsehek estará bem
presente no Brasil, hoje.
data de seu aniversário:
na Guanabara, São Paulo
e Belo Horizonte, seus inú-
meros amigos farão reali-
zar missas dc ação de gra-
ças pelo acontecimento.
Na Guanabara, a missa se-
rá realizada às llh 3ílm de
ho.ie na Igreja da Cande-
lária, e para ela estão con-
vidados todos aqueles que
admiram a obra do cons-
trator rie Brn-ilin. A ma-
nifestrçno não terá cará-
ter político, mas será uma
reafirmação rie solidário-
dade a um dos grandes li-
deres nacionais, que n "re-
volução" condenou ao des-
torro.

M'lór Fernandes conse
BUlu o terceiro prêmio no
Festival Internacional dc
Caricatura — calegoria du
humor — realizado err.
Montreal. Cerca de 27 na-
"es participaram da Mos-
tra e o prêmio especial
coube ao sueco Martin
Lemm, que ganhou USS 5'"il com uma caricatura do
Preslderte De Gaulle, em
Proporções giga ntescas.
•Tendendo a um telefone r
«m a legenda: "Europa?
tneaklna". O Brasil e a
Checoslováquia foram o.i
dois únicos paises queapresentaram no Festival
obras despidas de comen-,íir'os políticos.

Inquéritos História

Wãgaios
A Condèssa Pereira Car-"««•'.í. o Embaixador João"antas e o Professor Aus-'fogesllo de Ataide desta-cavarn-se na recepção quo«Ministro e Sra. SteíanovOfereceram pela dala uni-versaria i20 anos) de li-oertaçao da Bulgária dol"r.o nazista. A festa foimuilo concorrida, com nP'oscnçn do numerosasPorsonallda-ie» diplomai!,«s. sociais e políticas. In-<' reiiinis. artistas, poetas.Jornalistas e senhoras.

A fúria inquisitorial de
1.° de abril tem lá o sou
lado cômico. embora se
destaque mais o seu cor-
tejo de coisas trágicas, que
variam dos suicídios às
prisões degradantes, rios
pedidos de asilo às dela-
ções de amigos que traba-
liiaram juntos anos a fio.
Uma das componentes rio
lado caricato dessa princi-
pai realização da "revolu-
ção" é a numeração dos
inquéritos, que tiveram cio
ser identificado.; por al-
garismos, tantos são os ciue
se encontram om anda-
mento. O do ISEB. por
exemplo, tom o número
4H1, pelo qual é citado in-
cHisive no noticiário ofi-
ciai rio Ministério da Edu-
cação. O diabo é quo mui-
tas vitimas não podem
guardar todos Os números
dos inquéritos a que res-
pondem. *

Embora ainda Inspire
cuidados, melhora sensível-
mente o estado de saúde
de Maneio de .Paiva — o
homem que assassinou Pi-
rheiro Machado —, após a
intervenção cirúrgica a
que foi submetido no Hos-
pitai Carlos Chagas, de
um abeesso no abdome.

Tiremos
o Chapéu

OU
Telegrama de Lisboa, da

UPI, Informa que fl Socie-
dade Protetora rios Ani-
mais, de Portugal, r.encí
ri-u m"d.-,|ha de ouro ae
Sr. Carlos Lacerda. Gnver-
nador do Estado da Gua-
n.-bara. por «ua firme po-
»lção contra as touradas.

hoje. aos estudantes cia Fa-
cuidado Nacional dc Direito,
prla ImIo rspetArnlo qiif pro-
por< íona fni ao País .'o e\*x-
çrr para <» CM O umn rlia-
pa çirt t r'»« 'l-a rm» rt''-
vindle.vft » rt** todo o povo:

Déficit de Cr$ 47 Bilhões no
Orçamento Para 65 em Minas

f^. ELO HORIZONTE f UH 1  Fni HA. „. A...~- |.

MÉDICOS: DERRUBADA
DO VETO DE CASTELO

BELO 

HORIZONTE (UH) — Foi lida na Assem-
bléia Legislativa, ontem, a mensagem do Go-
vernador Magalhães Pinto, que encaminhou
o Orçamento para o exercício de 1965, apre-

sentando uma receita de Cr$ 272,751 bilhões, con-
tra uma despesa de Cr$ 319,642 bilhões e revelan-
do déficit de Cr$ 46,1 bilhões de cruzeiros.

A proposta orçamentária
para 65, que tem elaboração
diferente dos outros anos,
destina à Secretaria da Fa-
zenda 8 maior verba, vindo a
seguir a Secrtaria de Educa-
ção e o Departamento de Es-
iradas dc Ilodagem.

A receita do Estado de Mi-
nas para 19H5, está assim or-
cada: 1 — Keeeita tributaria.
CrS 184,4 bilhões; 2 — receita
patrimonial. Cr$ 2.040 bilhões;

,8 — receita industrial, 
CrS 6.048 bilhões; 4 — trans-
I ciências correntes CrS 79,1
bilhões; 5 — receitas de capi-
tal, CrS 1.085 bilhões.

São as seguintes as prin-cipais destinações: 1 — Assem-
bléia Legislativa. CrS 1,7 bi-
lhões; 2 — Tribunal de Con-
tas, CrS 466 milhões; 3 — Po-
der Judiciário, CrS 3,4 bi-
lhões; 4 — Gabinete do Go-
vernador, CrS 2.084 bilhões;
5 — Imprensa Oficial, CrS 2,4
bilhões; 6 — Departamento
de Estradas do Rodagem, ..
CrS 48 bilhões; 7 — .Secretaria
de Administração, CrS 24,6 bi-
lhões; 8 — Secretaria de Agri-
cultura, CrS 15.6 bilhões; 9 —
Secretaria de Viação, CrS 25.2
bilhões; 10 — Secretaria do
Desenvolvimento, CrS 2,6 bi-
lhões; 11 — Secretaria de
Bducação, CrS 48.8 bilhões;
12 — Secretaria do Interior
CrS 6,2 bilhões; 13 — Secre-
taria da Fazenda. CrS 68,9 bi-
lhões; 14 — Secretaria da
Saúde, CrS 16 bilhões; 15 —
Secretaria de Segurança. ..
CrS 14.1 bilhões; 16 — Secre-
taria do Trabalho. CrS 3.5 bi-
lhões; 17 — Policia Militar,
CrS 33,2 bilhões.

O Orçamento 'terá a sua
tramitação iniciada na próxi-
ma semana na Assembléia o
até o dia 30 de novembro te-
rá que subir à sanção gover-
na mental.

. Funcionalismo
É esperado para as próximas

horas uni acordo entre o Go-
vêrno c a Oposição, para a
votação do projeto constitu-
cional que possibilitará a uni-
ficação dos impostos cm Mi-
nas, para que o Executivo pa-
gue o aumento de vencimen-
los dos servidores estaduais.
Tanto o Governo como a ban-
cada do PSD estão dispostos a
transigir para ser encontrada
uma fórmula que atenda aos
interesses comuns o. ao mes-
mo tempo, possibilite uma rá-
pida solução para o aumento
de vencimentos do funciona-
lismo.

A bancada do PSD já lem
pronta fórmula de unificação
dos impostos, elaboraria peloDeputado Hugo Aguiar, para
discutir com o Governo. En-

quanto isso, o líder governistaAtaliba Mendes mostra-se ton-
fianle numa rápida solução
para o "impasse, 

vez que en-
irou em discussão no plenárioda Assembléia o projeto cons-
lltucional que- permitirá a ro-
forma tributária. O ac&rdo po-de ser alcançado até segun.
da-feira, segundo acreditam
os porta-vozes do Governo.
Críticas

O presidente da Assembléia
Legislativa, e o líder governista não interpretaram como
pressão contra o Legislativo
as declarações do Coronel Jo-
sé Geraldo, Comandante da
Policia Militar, que reclamou
contra a demora na aprovação
do projeto de aumento dc ven-
cimentòs dos servidores esta-
duais.' ü presidente VValton
Goulart disse que manteve
contato com o Comandante da
Polícia Militar e saiu plena-mente satisfeito, porque oCoronel José Geraldo afirmou
que não teve nenhuma inten-
ção de atingir a soberania daAssembléia Legislativa.

O líder pessedista Murilo
Badaró, da tribuna, declarou
que ficou surpreso com asdeclarações do Comandante
da Polícia Militar. Afirmou
que -'percebe-se, 

pela leitura
das declarações do Coronel
José Geraldo, que êle foi mal
informado sobre o que ocorre
na Assembléia. Tanto é ver-
dade. que não houve obstj-u-
ção por parte deste Legislali-
vo ao projeto de aumento de
vencimentos", Aer escentou,
ainda, o lider pessedista: Ape-
sar do respeito, da admiração
c da amizade que nos merece
o Coronel José Geraldo, nâo
poderíamos deixar passar sem
um reparo às suas declara-
ções. que reputamos profun-damente infeliz e precipitada,de vez que. esta Assemblé;a.
somente hoje inicia a dis-
cussão da emenda constitucio-
nal, através da qual — diz o
Governo — eriar-se-ão condi-
ções financeiras para a con-
cessão do aumento ao funcio-
nalismo estadual.

Estudantes
O Professor Emanuel Bran-

dão. Diretor da Faculdade de
Filosofia da Universidade Ce
Minas Gerais, acaba de baixar
Portaria determinando a vol-
ta de todos os alunos e pro-fessõres que tiveram seus di-
reltos escolares suspensos pe-lo interventor Expedito Osni
Pimenta. O número dc bene-
ficiados pcla Portaria é de 17,
entre estudantes e professo-res.

Oi Presidentes da Associação Médica do Estado da Gua-r.abara e da União Nacional dos Médico» Credenciados SrsMauro Lins e Silva e Rooseveli Ribeiro, divulgaram mani-festos de suas entidades, ontem, apelando ao Congresso Na-
cional para que rejeite o veto do Marechal Castelo Branco
ao Projeto 1.137 63, qut permitiria » acumulação de dois car-
gos públicos pelos médicos, desde que um seja na Previdén-
cia Social.

O manifesto da AMEG con-
cita os médicos de todo o"ais a desenvolverem, atra-
vés de suas associações, in-
tensa campanha para a der-
rubada do veto, a exemplo do
que foi feilo em 1954. no com-
bate ao veto do então Presi-
dente Caíé Filho ao Projeto
! 08250. O documento d.i
UNAMEC acentua que as co-
missões técnicas do Senado e
da Câmara opinaram, por
unanimidade, pela constitu-
cionalidade do projeto.
Hora de Angústia

Em seu pronunciamento, o
Presidente da União dos Mé-
oicos Credenciados assinala
também que a classe vive, no
momento, "uma hora de in-
ouietaçâo e de angústia",

acrescentando: "Premida pelai
circunstâncias f i n a n ceiras,
aceitou, até agora, o creden-
ciamemo como solução palia-
tiva. Entretanto, só a permis-
são da acumulação de dois
cargos possibilitará ao rnédi-
co uma situação, estável e
digna".

A Associação Médica cia
Guanabara, por sua vez. frisa
que "a classe médica, que re-
cc-beu. com desapontamento o
:'margor. o corte- das gratifi-
cações de risco de vida e de
nivel universitário, determi-
nado pel? Lei 4.345. de 25 de
julho de 1964. não poderá ficai
indiferente a mais esta ten-
totiva de rebaixar o seu já
minguado poder aquisitivo".

Pelos cálculos da UNAMEC.
foram prejudicados pelo veto

do Marechal Castelo Branco
dez mi! credenciados em to-
do o Pais
Assembléia

A UNAMEC convocou as-
sembléia-geral extraordinária
de seus associados para a»
21h de terça-feira, no auditó-
rio do IAPC. quando os cen-
tros de estudos dos Institutos
de Previdência e sociedades
médicas profissionais e cientí-
ficas vão examinar os proje-tos de unificação dos serviços
médicos da Previdência e de-
fi.nir a posição da classe. Só-
bre êsse projeto, disse b Sr.-
Roosevelt Ferreira:

— O atendimento por "ani-
dade de serviço", como é pra-'ticado no IAPI e está mesmo
preconizado como medida a
ser adotada na projetada um-
ficação dos serviços médicos
assistenciais. não representa,
em absoluto, fórmula aceita-
vei-de retribuição do traba--
Ibo médico, pois traz cm seu'
bojo uma série de desvanta-v
gens. traduzidas na instabtli-.
dade com que se caracteriza.- ,.

Novo Presidente do CACO:
-Nossa Luta Recomeçará

A 

nosda vitória no CACO foi uma vitória do povo
brasileiro, que pretendemos ampliar não somente
no meio estudantil, propugnando pela anistia a
todos os colegas suspensos ou expulsos das Facul-

dades do Brasil, mas também na luta constante pefas li-
herdades democráticas, tese vitoriosa que bem demonstra
nossa disposição de manter acesa as tradições do nosso
grêmio.

Castelo Recebeu as
Professoras Mineiras

BRASÍLIA (UH) _ O Presidente Castelo Branco recebeu,
ontem no Palácio do Planalto, uma delegação de professores do
Estado de Minas Gerais, representando o Curso de Administra,
çáo Escolar do Instituto de Educação de Belo Horizonte, último
estágio de especialização para o ensino elementar.

O grupo de normalistas rea-
liza uma excursão de caráter
cultural à Capital da Repúbli-
ca e conta com representantes
das cidades de Belo Horizonte,
São Gonçalo de Sapucai, Pas-
sos, Oliveira, ltajubá, Diaman-
tina, Bambui, Pará de .Minas e

Sabará.

Bom Turismo
Depois de ouvir da Srta. hu-

bei Torres, em nome das de-
mais, uma pequena exposição
sobre os objetivos da excur-
sào. o Presidente da República
agradeceu a todas pelo inte-
résse demonstrado em visitar
o Chefe do Governo o desejou
bom turismo e bom trabalho.

Lei 2.098/61
O Presidenle da República '

enviará, na próxima segunda.

feira, mensagem ao Senado Fe-
deral comunicando ter resolvi-
do vetar, parcialmente, porcontrariar os interesses nacio-
nais, o projeto de lei da Cama-
ra dos Deputados n.S 2.098, 64.
que estabelece normas para a
licitação de serviços e obras eaquisição de materiais n0 Ser.
viço Público da União.

Comando
Por decreto de hoje do Pre-sidente da República, o Coro-

nei Ernani Moreira de Castro
foi designado para „ coman-
do do .." Regimento de In-fantaria, sediado em Lorena,
no Estado do São Paulo. OCoronel Alfredo Barros da Sil-va Rei';, para a Comissão Mi-
l'tar Mista Brasil-Estados Uni-
dos.

Ministro Busca Ajuda
em Washington

Com estas palavras. Fer-
nando Barros: novo presiden-
te do Centro Acadêmico Cân-
dido de Oliveira, da Faculda-
de Nacional de Direito, defi-
niu a vitória obtida pela sua
chapa "Liberdades democráti-
cas". na segunda derrota con-
secutiva do Governo ia pri-
meira foi na Faculdade de
Ciências Econômica:-' em ciei-
ções estudantis.

Anistia já
Fernando Barros ainda dor-

mia quando a reportagem de
UH o procurou em sua resi-
dõncia. no Leblon. ontem pe-la manhã, depois das comemo-
rações de praxe pelo triunfo
obtido na noite anterior.— "Nosso programa — afir-
mou ainda — contará tam-
bém com o apoio- de grande
parte do Corpo Docente da
Faculdade e mesmo de muitos
eleitores da chapa contrária,
que, embora tenham votado
contra nós. mostram-se iden-
tificados com os pontos prin-cipais do nosso programa:
obtenção imediata de anistia
para nossos colegas suspen-
sos. E?sa luta só terminará
com o prevalecimento da nos-
sa tese, que, afinal, provou ser
a tese vitoriosa, a qual nin-
guém tem o direito dc con-
testar ou negar.

Vitória Política
Não sendo conhecido na po-litica estudantil da Faculda-

de de Direito, apesar da vi-
tória que alcançou, o tercei-
ranista Fernando de Barros
chama a atenção para ésse fa-
to. para explicar melhor o seu
triunfo e o de seus compa-
nheiros:

— E.-tá claro que somente '
teses de alta envergadura co-
mo as que apresentamos, te-
riam condições de vencer
Elas provam a receptividade
que hoje encontram, não ape-
nas na FXD. mas em todo o
Pais. dai ser uma bandeira
que precisamos su;tentar.

Colocando como pontos
principais do seu programa a
luta pelas liberdades demo-
cráticas e a anistia. Fernando
rie Barros reafirma que seu
programa não se restringe
apenas a esses dois pontos e
que tão logo essas conquistas
sejam uma realidade, partirão
para a defesa de outras te-
ses, destacando-se a manu-

tenção do ensino gratuito nas
universidades, o que se pre-tende derrubar através de
projeto ainda em fase de es-
tudos. "O Govêrno pensa aías-
tar os estudantes da vida po-
litica. sob o argumento de
que nós só temos uma obn-
gação a cumprir: estudar. Mas
esquece que a grande maioria
dos universitário, é gente quetrabalha, tendo participarão
nos destinos políticos da Na-
ção e. dessa forma, não pode
ficar desligada dos rumos que
os dirigentes pensam impor
ao povo.

Posse
Referindo-se ao fato de que

a data de pos=e da nova dire-
toria não foi ainda marcada.
o novo presidente do CACO
afirmou que. vencida-- as elei-
ções. eles náo abdicarão des-
ta segunda etapa: a posse, que

Participação

será realizada de- qualquer
maneira.

— "Vencemos por 172 vo-
tos e poderíamos ter venci-'
do inclusive por mais — dis-'"
se — Derrotamos exatamen-
te aqueles que haviam se '
aposcado do poder e que con-
tavam com todos os meios
para influenciar a campanha.
Na Escola
de Administração

Por 104 votos contra 52 da
chapa situacionista, a Chapa
Nacionalista venceu as elei-
ções para escolha da nova di-
retoria do Diretório Acadê-
mico da Escola Brasileira de
Administração Pública.

A corrente derrotada, mes-
mo contando com o apoio da
Junta Governativa. imposta
pela Diretoria da Escola .após.
o movimento de abril, não"
conseguiu vencer os que ha-
viam sido afastados da dire-
toria.

A chapa vencedora é enca-
beçada pelo estudante Jorge
Pinto de Oliveira e integraria
por José Carlos Cabral. Car-
los Magno Gonçalves. Eduar-
rio Papiezo. Euro de Carva-
lho. Eduardo Babo e José
Alves.
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"O estudante nâo pode ficar alheio ans rumos que a po-litica àos dirigentes pretende impor ao povo: deve par-tu-ipar dos dcs.tm >s da Sacão" - dis.se o novo presidentedo CAVO a UH. . ,' \

"IJhr-riTlt * IH Minrr:itl«-;)s

O Ministro Raimundo do
Brito, da Saúde, chegou on-
tem a Washington, onde per-manecerá até o próximo dia
10, a fim dc avistar-se com
o presidente rio Banco In-
teramericano rio Desenvolvi-
mento, Sr. Felipe Herrera. vi-
sando pleitear ajuda do BID
para o saneamento dc 11.600
ciriaries brasileiras quc não
possuem sistema de água nem
esgotos. O Sr. Raimundo de
Brito é hóspede rio Embai-
xador Juraci Magalhães.

No dia 15, em West Vir-
ginia. o Ministro da Saúde rio
Brasil falará sobre o progra-
ma dc ação do Govêrno bra-
sileiro. no tocante à saúde e
ao incremento ria indústria
farmacêutica do base. a con-,
vite da Associação de Indú^-
trla Farmacêutica dos Esta-
dos Unidos. Sua excursão de-
verá terminar riia 21. rm
Nova Iorque, onde lem en-
contro marcado com os re-
presentantes da Fundarão Ho-
ckefeüor, pina tratar da pes-
quisa de esquistossomose cm
seu pais.
Explicou

Ao desembarcar cm Wash-
Ington. procedente do México,
o Sr. Rain undo dc Brito -
pücoti aos jornalistas p esen-
toa o movimento de abril.
afirmando q-.ie "n revolução,
respeitando os direitos fixa-
dos na Constituição, colocou
no pndfi r, MsrrrhBl <~a«trlo

Branco". A seguir, teceu co-mentarios .'bre "a amizaderie irmãos" que liga os Esta-rios Unidos c o Brasil, "dois
povos cujos destinos sáo co-muns, por isso quc situados
nos mares como scntinelas doNovo Mundo".

Serrano Neves:—Promotor
Confessa Que Lugar é Bom

Faraco
Amanhã
na 11 a h ia

O Ministro Daniel Faraco.
titular da Pasta de Indús.
tria c do Comercio viajará
amanha para Salvador, on-
de, ás 2030 horas, presidi-
rá a solenidade de inauqu-
racáo da Feira Industrial e
Corr»rcial da Bahia, pro-
mcvlda sob os auspícios
dos lojistas locais e como
parte do programa pre na
rado para a Convenção Na
cional dos Lojistas a rea-
liiar-se na capital baiana,
na próxima semana.

Embarcará para o R*o se-
go i feira pela manhã e,
is 1 . horas. lnsta'ara a As-
!"nibl.'a Ceral ca ílfnca
dos Produorcs de Cacau,
nes sjlcffs do Copacabana
Palace Hotel.

— A reação de alguns promotores, com o apoio de alguns
juires. contra a arrumação da casa que nâo lhes pertence, por-
que é da Ju?tica Popular, demonstra que eles reivindicam a
situação de relevo em que aparceem nas assentadas de jul-
gamento — deciarou a UH o criminalista Serrano Neto. a pro-
situação de relevo em gue a~arccem nas assentadas de jul-
gamentos do Júri. em igualdade com a defesa, com base na
Constituição e no novo Estatuto da Ordem dos Advogados.

Prosseguindo. afirmou o ari-
vogado Serrano Neve; quc os
promotores "pilhados no tro-
no que a loi lhe? dá. surgem
agora com o argumento do
quc não existe hierarquia no
caso. mas apenas colocação
hierárquica. O argumento, co-
mo se percebo —. frisa o cn-
minaiista — é4 autentica pilvi-
la contra terremoto, porque
os promotores sabem que. na
prática, hierarquia o coloca-
cão hierárquica são sinônimos
ria mesma grandeza".
Reciprocidade
Assinalando quc. rio acordo

cem a Constituição Federa! e
o Estatuto da Ordem dos Ad-
vogados, ha perfeita igualda-
do entre magistrados, acusa-
riores c defensores, afirmou
Serrano Nrve«: "t eMrunho

que haja luta em busca dc
colocação hierárquica rfos de-
bates da justiça criminal, por-
que todos os promotores são
cd\ ogados inscritos na Ordem

integram o seu Conselho.
Pi.itrnto. é preciso nõs-i es-
i-ui cer de que está no inciso

rio Artigo 37 rio Estatuto da
Ordem, que é lei. como dever
I .ofissional "defender a or-
dem jurídica e a Ce-stitui-
oãu da República, pugnar pela
boa aplicação das leis e rá-
pida administração da Justi-
cn e contribuir para o aper-
feicoamento das 

"institui 
.ws

jti.i-licas. dí:vendo-se todos
in :tn-ocidarie o respeito".
Influência

O criminalista Serrano Ne.
ves. após insistir na necessi-
riadr da imediata mudünç» ri»

tribuna de acusação do lugar
l i ivilegiado ou.o ocupa, asse-
verou: "O. promotores cario-
vas parecem esquecidos de
que a legislação de ritos pe-
i.iris c feita para vigorar até
nos mais distantes sertões da
j iitrta o querem fazer crer
que. tal "posição hierárquica'*
não tora influência nos julga-
mentos. Mas estão enganados,
perque no interior o promo-
tur é "a .'"['linda autoridade
da Comarca" e o jurado lííe-
nos advertido, vendo-o assim
ao lado rio juiz. no alto dç
unia cátedra dominante, j5US-
surnndo com o jui"-. aàmtt<f
ouase sempre que do ,â!t;o
daquele trono vem a v&rda-
ric oficial. Enquanto isso. >-r-
lembrou o criminalista -— hi
está o advogado, numa eadei-
rinha singela. no fundo da
sala. "para torcer a verdade"*.
Tara fazer chicana", para
abrir as portas das cadeias
públicas". Agora é necessárto
arrumar a casa. porque o Jú-
ri é povo e não porte, em ne-
nhuma hipótese, perder o di-
tfito de »er povo".
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05 PROBLEMAS URGENTES
DO MARECHAL-PRESIDENTE

Flávio
INFORMA

— ULTIMA HORA

DECORRIDOS 

cinco meses da imposição do
atual Govêrno ao País, é de desânimo e
frustração a atmosfera reinante em todos os

setores áa vida nacional. Desânimo e frustração
que a cada dia se acentuam, na medida em au<*
vai se esvaindo o crédito de confiança concedi-
do ao Marechal Castelo Branco, diante do fatc
consumado da sua invesfidura e da esperança de
que o seu patriotismo de soldado e a sua visão
de estrategista, pudessem conduzir o Brasil no
rumo da sua destinação histórica.

Êste crédito de confiança, de resto, se fustifi-
cava diante de alguns pronunciamentos do Mcre-
chal, sobretudo daqueles em que afirmava ser em-
penho máximo do seu Govêrno efetivar as re-
formas de base que a Nação reclama, munindo-se
para isso, através do Ato Institucional, de podêres
e prerrogativas verdadeiramente ilimitados.
-:.; A inoperância do Govêrno, nos primeiros me-

ses de sua investidura pela força, chegou até a ser
desculpada. Envolvido num carretei de linhas -
a dura, a branda e outras mais — compreendia-
se que o Marechal necessitasse de prazos para
impor sua autoridade, não perante a Nação, que
não tinha outro caminho a seguir, mas diante dos
seus próprios camaradas de 1.° de abril, indóceis
em cavalgar o poder e através dele dar vazão a
seus rancores ou a suas idiossincrasias, quando
não apenas às suas ambições. Estes são proble-
mas próprios das "revoluções" sem ideologia.

Mas eis que o nosso honrado Marechal deci-
diu usar o Poder para governar, embora se diga,
o *eu favor, através de seus assessores. E a face
que apresenta à opinião pública das suas reali-
rações governamentais, não só desmente reitera-
dos pronunciamentos progressistas, como - o que
é.mais grave — confirma as suspeitas mais desa-
Lonadoras que envolvem as origens e os objetivos
do movimento de 1.° de abril.

Para exemplificar: nos últimos dias o Maré-
chal-Presidente assinou dois atos, ambos da maior
significação. Um deles, enviando mensagem ao
Congresso para a compra das concessionárias de
energia elétrica,- outro, nomeando uma comissão
para reexaminar o decreto que desapropria a-
refinarias particulares.

São dois atos que revelam a face de um
Govêrno. A pior face.

E estes atos envolvendo milhões e milhões de
dólares a serem pagos a prósperos grupos estran-

, geiros são assinados no momento em que o povose sente cada vez mais acossado pelas brutais inci-
dências do ininterrupto aumento do custo de vida
sóbre salários miseráveis e rendas aviltadas.

Estes atos são assinados quando os nossos re-
cursos cambiais se vêem ainda mais reduzidos peloimpacto da rejeição, pelo Congresso americano,
do Convênio Internacional do Café.

E o que representam esses atos?
"* 

^° 
C°S0 das cont-ess'Onárias, compra-se, cem

dinheiro que não temos, um patrimônio que pordireito já é nosso.
No episódio das refinarias, pretende-se anu-

lar um decreto legítimo que dava ao Estado a fa-
culdade de explorar o que por lei só ao Estado
cabia explorar.

A que interesses atenderiam esses dois atos?
Pagar 200 milhões de dólares a grupos estran-
geiros que já se fartaram de "prestar serviços" ou
devolver a "testas de ferro" refinarias já incor-
poradas ao patrimônio da Petrobràs - nada disso
chega a constituir soluções propriamente pa-trióticas.

Nem patrióticas, nem urgentes, como preten-de fazer crer a mensagem presidencial. Pois se
outras razões não houvesse, a exigir, no caso,
umo meditação mais profunda por parte do Ma-
rechal, haveria os problemas básicos - e mais
brasileiros - que aí estão, não só a merecer como
a reclamar e a exigir as atenções do Govêrno.

Consulte o AAarechal Castelo Branco o esta-
do de espírito do povo, decorridos cinco meses
do movimento de abril, e verá que não é cortejan-
tio grupos internacionais que conseguirá impor o
seu Govêrno a seu País. Olhe em seu redor o
Marechal-Presidente e verá um parque industrial
em desmantelo, um homem comum angustiado, as
forças de produção desnorteadas, a vida da Na-
ção perdendo a pouco e pouco o sopro vital.

.E êste, sim, é um problema urgente.
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Política

Nacional

DEPOIS 

da garantir a tmpanhar sua palavra aoPraiidente da República de qua "mais da meta.
da da bancada do PTB votará a favor da com.
pra das concessionárias", o Sr. Tèódulo Albu.
querque, um dos principais mentores dos "bi-

gorrilhos" baianos, ouviu do próprio Marechal CasteloBranco "elogiosas referências" aos trabalhistas. Teriasentenciado o Presidente que mais lhe valia, em certasocasiões, a compreensão de alguns membros do PTB, do
que o apoio da bancada propriamente governista.

A afirmativa do Deputado baiano define com exa-tldão o quadro real da representação trabalhista emBrasília, progressivamente jogada após o 24 de agosto a
uma melancólica docilidade para com o Governo no caso
da American Foreign Power, que deixa interrogantes —
am busca dos *-*por 

quês" — aot próprios elementosmais irresponsáveis da área parlamentar governista. OSr. Doutel de Andrade vem sendo apontado por alguns
setores da bancada como o responsável pelo clima acen-
tuado de letargia que, repentinamente, passou a domi-
nar os trabalhistas. O líder, se não se vem omitindo nafixação de uma rígida conduta de rebelião á transação
com a AMFORP, tem-se mostrado pouco ou nada com-
batlvo, procurando eximir-se da responsabilidade de le-
var o PTB a uma conduta de "não compromisso" ou de"oposição" ao negócio.

Os Deputados indicados pela liderança do PTB paracompor a Comissão Mista do Congresso sôbre as con-cessionárias evidenciariam o amaciamento da liderança
partidária: dos três membros trabalhistas, apenas o Sr.
Chagas Rodrigues se opõe à compra. O Sr. Manoel No-
vais, do mesmo grupo da Bahia vinculado aos "bigorri-
lhos", já se manifestou abertamente favorável ' transa-
çáo e o terceiro, o Sr. Osvaldo Lima Filho, não tem po.sição firmada, preferindo aguardar, "em cima do muro",
o rumo dos acontecimentos para só entio se decidir.

TESTE PARA O FUTURO
A compra das concessionárias nio será, em todo ocomportamento da representação trabalhista, apenas umfato isolado. Para os setores partidários mais afinadoseom fixação de uma linha popular e progressista paraa agremiação, o problema da AMFORP poderá ser o pre-cedente desencadeante de toda uma futura mudança de

posição pratica ou programitica qus leve o PTB cadavet mais ao centro, distanciando-se do seu eleitoradotradicional.
O Deputado Cid Carvalho exteriorizava o inconfor-n-ismo e a apreensão do que ainda restou do grupo ideo-lógico do trabalhismo, pelos rumos que o Partido toma

quanto à compra daa concessionárias. Para o parlamen-tar maranhense, o problema será um teste capaz dedefinir o que seja o atual PTB: "Ou o Partido está aaltura de cumprir seus deveres de oposição ou, entio,assume a responsabilidade da desagregação do resto doP«ís, de regime democrático"."Se nós trabalhistas — diz o Sr. Cid analisando acompra da AMFORP _ não pudermos ou não formoscapazes de reagir diante désse esbulho, o melhor é en-tregar ao Sr. Carlos Frederico Werneck de Lacerda a
bandeira das causas populares e da luta pela eman-
cipaçio nacional".
ADAUTO LEMBRA JUSTIÇA

O Sr. Adauto Lúcio Cardoso almoçou, ontem, eomo Presidente Castelo Branco, no Palácio da Alvorada,enquanto, ao mesmo tempo, em outro ponto da Capi-tal, comiam á mesma mesa o pessedista Martins Rodri-
gues e os udenistas Bilac Pinto, Pedro Aleixo e Ron-don Pacheco. Do encontro em Palácio pouco disseram
os participantes, além do menu simples que o Sr. Adau.
to achou "saborosíssimo": carne seca eom farofa, arroz
• água mineral.

O Deputado udenista mantinhe-se Irr.,*,,.. .te silencioso sôbre a conversação mantida no «m. a,'n«n*da refeição, admitindo aanaaas» «., ¦«'••?¦tite',da refeição, admitindo, apenas, que falara^,» d 
''**-'

te sôbre a repercussão do mau tratamento que !5.de'"sendo dispensado a alguns presos políticos . ¦_""¦*•
nao cumprimento de ordens de "habeas 

corpus" * °
OS PARTIDOS DE FALCÃO

Expressão do líder pessedista Martins Rn..,,sobre a anunciada articulação do Sr Arm J ;'¦¦«
para terminar com todos os Partidos poim-L 

"el°
truturar um outro novo e único: "Logo «u.™ - es'
dá bem com o seu próprio Partido quer ,«L 

° ,6
todos ao mesmo tempo". ««Bar eom

AUSÊNCIA CHAMA ATENÇÃO
As bancadas da UDN no Senado a na Ci»..suem dois ex-Ministros das Minas • Energia- 0 sl' »*

João Agripino, titular do pôsto no Governo'Jân^"^"dros, e o- Deputado Celso Passos, qu. o « „ 
Qu''

vários meses, interinamente na qualidade de Suh.- P°r
no no tempo do parlamentarismo. Nenhum diu 

'"'
entanto, foi convocado pelas lideranças udinht! ,' ,n°tegrar a Comissão Mista do Congresso que dehVi -ln"
problema da compra das concessionárias. * °

AS CONTAS SEM CONTA
O Senador amazonense Edmundo Ltvy l.vn,,tem, ao Ministro Milton Campos as "provas" m!,' 

'^
que fizeram o Governador Artur Reis mandar Uchm,1'Manaus o |ornal "O Trabalhista", que lhe fa.i! T
çáo: o periódico havia publicado um Edital 2» ri'bunal de Contas pedindo o comparecimento dos IíArtur Reis e Alberto Rocha (agora Governador . s.cretário do Interior e Justiça) p.ra prestar conta, do'verbas a êle consignadas. ,as d-

Ademar em Estado de Pré-Rompimento

PORTA-VOZ 

do Sr. Ademar de
Barros afirmou ontem a UH que
o chefe do Executivo paulista
está em fase de "pré-rompimen-
to" com o Governo Federal, ao

aludir a criticas, algumas até bem
azedas, que o Governador de São Pau-
lo vem fazendo à administração fe-
deral. Identificou esse periodo com o
vivido pelo Sr. Ademar de Barros,
após os seis primeiros meses da sua
atual gestão, com relação ao deposto
Presidente João Goulart.

Tais criticas tém visado especlfi-
camente a politica econômico-finan-
ceira da atual administração federal,
no seu plano geral, e a politica cafeei-
ra em particular. Embora, após a for-
mulação das suas reservas, procure
sempre salvar a pessoa do Marechal
Castelo Branco, ninguém dissocia da
figura do Governador Ademar dc Bar-
ros sua outra qualidade de cafeicul-
tor. Por isso mesmo, há quem identi-
fique na sua atual posição as reser-
vas hoje feitas abertamente ao Go-
vérno Federal tanto pela lavoura quan-
to pela indústria de Sâo Paulo.

Mas não são apenas a.s criticas
verbais do Sr. Ademar de Barros que
estão sendo notadas, conforme o ci-
tado porta-voz. A substituição do seu
atual secretário de Segurança, Gene-
ral reformado Ivanhoé Martins Fer-
reira, por um elemento de sua total
confiança — e por isso o nome do
Deputado Cantidlo Sampaio está em
cogitações — vem sendo encarada co-
mo um total desvinculamento de São
Paulo das ações do Govêrno Federal,
pelo menos no que se identifique ou
faça concessões ao procedimento da
chamada "linha dura", a mesma que
há poucas semanas quis sacrificar o
Sr. Ademar de Barros, fazendo-o di-
zer que "o diabo estava solto" no seu
Estado.

Pelo seu acurado instinto dc con-
servação — os famosos 60 mi! homens
armados para enfrentar o Governo
deposto não saem da cabeça de mui-
ta gente — e pelo fato de conduzir
o maior Estado da Federação, a nova
atitude do Sr. Ademar de Barros on-
tem era alvo de exame e análise em
setores diversos como dos simples ob-
servadores políticos até elementos es-
peclalizados do Serviço Nacional de
Informações. Mas. apesar dos esfor-
cos, o verdadeiro sentido da mudan-
ça, pelo menos aparentemente, não
foi alcançado.
EXPULSÃO DE FALCÃO

O PSD estará reunido em Brasi-
lia, no inicio da próxima semana paratratar de diversos assuntos, entre os
quais a tomsda de posição das ban-
cadas diante da mensagem dus con-
cessionárias c o exame da anunciada
reestruturação partidária, ora postoem prática inclusive por um dos spus
membros, o Deputado Armando Fal-
cão. Para isso. seu presidente. Depu-
tado Amaral Peixoto, seguirá segunda-
feira para a Capital federal.

Na ocasião — isso é possível in-
formar com segurança — a propôs-
ta de extinção de todos os Partidos,
inclusive do próprio PSD, será examl-
nada detidamente e poderá determi-
nar a expulsão do Sr. Armando Fal-
cão, que se responsabiliza publica-
mente por ela, dos quadros do Parti-
do majoritário, nos termos dos seus
Estatutos. Isso se fôr vitorioso o pon-
de-vista de não admitir a qualidade
de membro pessedista aos elementos
que atentem contra a existência da
instituição partidária.
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i^Wm^Wi^^^S^Ji, -íi"-? "¦:'.'¦¦ J_»!Í!_ctHK__I lt__W_M_ll_y__ÍsjS

/Congr«no\
Um RaWsiay

Borglwff: Messias delegado para o
abastecimento.

COMPENSAÇÃO PARA "DUROS"
Finalmente ontem íoi identifica-

da a compensação que o Marechal Cas-
telo Branco dará aos elementos da cha-
mada "linha dura", em contrapartida
à exoneração do General Mourão Fi-
lho do comando do IV Exército.

Trata-se da demissão, reforma e
transferência para a reserva de cerca
de 200 oficiais do Exército, aliás on-
tem mesmo iniciada conforme lista de
47 nomes divulgada em Brasilia.

Tinha-se como certo, ontem, queum marechal e dois generais serão de-
mitidos do Exército. Trata-se do Ma-
rechal Osvino Ferreira Alves e dos
Generais Crisanto de Miranda Figuei-
redo e Argemiro Assis Brasil.

Vale a pena registrar o que houve
por trás dessas demissões, além da ób-
via compensação. Isso porque o Maré-
chal Castelo Branco e o General Costa
e Silva já haviam decidido não mais
aplicar a demissão na área das forças
de torra, após os dois casos iniciais queatingiram os coronéis Jnácio Jaques eDagoberto Rodrigues.

Nn realidade, setores da Aeronáu-
tica e da Marinha pressionaram o Mi-nistro da Guerra, inclusive para "jus-
üficar" medidas idênticas que atingi-ram a almirantes e brigadeiros. Aliásnessa pressão atribui-se papel impor-

tante ao Marechal-do-Ar Eduardo Go-
mes.

Após alguma resistência, o Gene-
ral Costa e Silva acatou a pressão e
fez as propostas. As últimas relações
dc elementos atingidos do Exército es-tão prontas e serão divulgadas no de-correr do mês em curso.
PTB- INTROMISSÃO, NÃO

O episódio que envolveu o líderrio PTB na Câmara Federal, apesar deconsiderado encerrado por gregos etroianos, continua a provocar a açãotiltra-realística do Marechal Mendes deMorais, que deseja afastar o Sr. Dou-tel de Andrade do posto e do País "pa-
ra fazer média com alguns chefes mi-"tares, de vez que tal trabalho nâolhe foi pedido", conforme os petebistas.Contudo, a reação já veio pronta efirme: o vicé-lider Zaire Nunes decla-rou com ênfase a UH, e já ontem era
possível sentir que naquele momento
falava pela bancada, quo não aceita-
ra a intromissão indébita do deputado-
marechal. Nem êle pessoalmente nemo PTB como agremiação partidária. Sereservas pudessem havei- quanto a
qualquer forma de condução da ban-
cada por parte do Sr. Doutel de An-drade, elas agora desapareceriam detodo. Segundo o Sr. Zaire Nunes "nem
o Marechal Castelo Branco, nem o Ge-
neral Costa e Silva, e muito menos 'o
Marechal Mendes de Morais influirão
em problemas internos dos trabalhis-
tas".

O Deputado Zaire Nunes ainda con-firmou, com detalhes, ter sido um dosdeputados "conversados" 
pelo Marechal

Mendes de Morais. Esclareceu, caso amemória do deputado-marechal venha
a falhar, que a conversa foi realizada abordo do avião que trazia os dois deBrasília na semana passada e que oSr. Mendes de Morais lhe disse quesubmeteria ao General Costa e Silvao nome do Deputado Milton Reis narasubsfiliiir n "sr. Doiain] c]rs Andrade
O MESSIAS LACERDA

Esta interpretação da nomene.ão do
Sr. Guilherme Borçhofí para a SUNABvem dos próprios setores palacianoscm Brasilia: o Sr. Arnaldo Taveira
era evidentemente inepto; o Sr. Car-los Lacerda desde cedo, para corte-
jar a insatisfeita classe média colo-cou-se como salvador da pátria no
problema do abastecimento; na terça-feira à noite, ainda no Rio, o Maré-chal Castelo Branco chamou o gover-nador da Guanabara, comunicou-lhe
que ia aceitar pedido de exoneração doSr. Taveira, perguntou se continuava

como Messias do abastecimento e nes-se ultimo caso, perguntou se renun-ciaria ao Govêrno do Estado para as-sumir o cargo ou sp indicaria um no-mc; depois de pedir tempo para pen-sar, o governador da Guanabara indi-cou o Sr. Guilherme Borghoff, paraagir sob sua inspiração.
Assim, o marechMal-presidente vaicobrar, com toda sua forca, o êxito doSr. Guilherme Borghoff, iá conheci-do na intimidade palaciana de "Sub-

Messias" do abastecimento.

Um Conselho
ao General

MANUEL BISPO

fíSTA. nas livrarias o livro de Antônio
V Calado "Tempo de Arrais": tempo derevolução sem violência, de revolução comliberdade. O escritor-jornalista reuniu numvolume significativo reportagens aue .feao íemjjo de Miguel Arrais, Governador ilPernambuco, o qual realizava naquele, tt.tado uma mudança ou uma revolucâo-m.loto, um movimento de transformação eco-nomica e social com bons modos, sem .a-crificto das franquias individuais nem ci-vteems. Veio a abrilada e nada daquilo oueconsta das reportagens de Antônio la-lado existe mais em Pernambuco. Nem Ar-rais pisa mais terra pernambucana, encar-cerado que se encontra na ilha de. Fer-nando de Noronha. O livro "Tempo de. Ar.rais" tem. por isso, maior importânciaImportância histórica, documentário nuee de uma fase especial oa vida políticaeconômica c social, pernambucana; espe-ciai mus nao rara, pois os pernambucanosgostam de fazer história.

A abrilada barrou aquela reioluráode bons mortos. Barrou, sim, com umacontra-revolução de maus modos. Mmise mesmo péssimos Uma contra-revoliuw
que .-'j caraeterltta por atos como êtte çuleio no artigo de Márcio Alves, ontem, no'Correio da Ifcr.iiã": "Contam-me o ca-so do Dr. Fernando dc Castro, contratadono Jiecife para suprir a assistência incili-ca do Exército. Nes primeiros dias üe abril,
foi preso. Perguntaram-lhe se -era mar.xista. Disse que sim. Penduraram o homem
que tratava dos oficiais e suas famíliasem um "pau-de-arara" e o suplicwramintroduzindo em teu corpo pedaços de cc-ío". De. resto, os jornaú df, ontem estiocheios de artigos, dos melhores colunistas,denunciando tortures, perversidades bai-xezas dos heróis da abrilada. Heróis (leuma ditadura va:ia de conteúdo social ouideal uma ditadura caótica, ao capricho(Ie militares ou au toridades rivais, que semove ao acaso, correndo rio povo. comrncaa do Brc.sil. Uma ditadura confusa ecruel.

Pernambuco massaciado! Pernambucohumilhado por militares que maltratam,espezinham os vencidos e sc banqueteium,um dos homens dc letras mais amenosdesta terra. Rubem Braga, escrevia onlem
: no "Jornal do Brasil": "Não tenho idéiade quem seja êsic General Aurélio LiraTavares, que vai para o comando do IVExército. Vamos tomar o nome. Êle vaiser o supremo chefe militar de uma partedo Brasil qiWnão está funcionando comoBrasil; onde nem o Presidente da Repú-olica nem o Ministro da Guerra conseguemandar. Espancamentos, torturas, desres-

peito frontal aos tribunais, isto c o que oExército tem feito no Nordeste. Se. o Ge-neral começar a aceitar banquetes e mimosdo alio comércio a dos usineiros, vocês niover: os ibíapinas continuarão. Coma cmcaca, General",
É um bom conselho; conselho lúcido,com sua pon.a d" humanidade e civismo.

Todavia, o General o tomará sc quiser,
Quero dar outro conselho ao General:leni o "Tempo de Arrais", de Antônio Ca-

lado. e deixe que ele circule no Nordeste.
J
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SOMBAS EXPLODEM NAS CASAS DE
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Laurellno Ranión Brlceno
r**,!zalez, aubcomandante das

(Arcai navais venezuelanas,

oiSmorto a tiros as prime,-
1 horas da manha, de on-

lem P°r indivíduos que, de
L 

'automóvel em marcha,
abriram fogo de metralhado*

Brizeno Gonzalez fale-
«u quando era conduzido

Hospital de Pronto So-
corro de Caracas. O atenta-
Hn rsaliíou-sa á porta da
residência do militar, cujo
cadáver mostra 18 perfura-
côes de bala. Ignora-se o mó-
Jel exato do atentado, que
«autoridades qualificam de
extremista. ^

MjONTEVIDÉU (UP..PP.UH) — Na'madrugada
do ontem foram atacada*., com bombas"Molotov", 

as residências do Presidente do
Conselho Nacional de Govêrno uruguaio,

Luis Giannatassio, e outros conselheiros nacionais
que votaram a favor do rompimento de relações
diplomáticas eom Cuba. O recrudescimento dos
atentados eom explosivos começou às primeiras
horas de ontem, quando foram lançadas duas bom-
bas "Molotov" 

contra a residência de Giannatassio-
Não houve vítimas, mas apenas danos materiais de
pouca monta, uma vei que foram atiradas de ur%
veículo a grande velocidade e caíram no jardim da
casa. A Polícia anotou o número do veículo.

Erro

Ensefaüie
Diversas cidades da fron-

teira do México com os Es-
tidos Unidos estão tomando
diversas medidas para evi-
tar que ee alastre, a terri*
velencefalite letárgiea, anun*
dou o vespertino "Ovacio-
ne>" da capital mexicana.
Cludad Juarez, Matanoros e
Nuevo Laredo, são as povoa*
çíes onde as autoridades to-
mam todas as precauções
possíveis para prevenir essa
enfermidade. A encefalite,
que, há semanas apareceu
em Houston (Texas), parece
ler-se propagado a outras ci*
dades norte-americanas que
tem fronteira com o México.
A principal luta é contra o
mosquito comum, transmis-
tor da moléstia.

<* ¦¦

O ate entáo poderoso fu-
ração "Dura", debilitado, e,
«o que parece, em processo« extinção, .^e deslocava i.a
manhã ae onlem pelo Norte
ao Estado da Florida comvfntos de 80 quilômetros porhora. Contudo, o meteoro
deixou na íua passagem mi-
Uiares cie pessoas sem casas
e causou milhões de dólares"«prejuízos um residências.
Acredita-se que o "Dora"
continuara perdendo inten-siaade a medida que cruzar
3 Flórida em direção ao Oes-le, a razão de dez quilôme-¦fos por hora. Fortes chuvascaíram sobre o Norte doEstado e em parle da Geòr-
Sta e Alabama, como conse-
lUencia cio avanço do "Do-
ra'. qualificado de tormen-
ja tropical pelo Serviço Me-tóorológico de Miami. "Do-
ri se encontrava a uns ses-senta quilômetros ao Sul de•suanassee, com ventos de¦» quilômetros por hora.muilo próximo de St. Au-gustine, e. cm seguida sc-6*>*U rumo terra adentro.u mal01 estrago ocorreu nas'ona« de St. Augustine ciracKsonvillc

Soterrados
Uma explosão ocorrida on-wm nc, novo sistema de sub-

.„,""* de Montreal deixou
\,mh\ià0% ,eil operários que.""Malhavam a quinze metros"«Profundidade em um tú-"* de mo me(ros de com."'mento. Outros dois ho-m«ni foram recolhidos pou*" Hepol. de ocorrida a ex-
et». ' qUe se deu em "'"""<¦ do subterrâneo situado"tremo oriental da ci-

Dentistas
Méxu 

b" e,,m divulgado no
Am,', "L'la Organização Pan-
^nencana de Saúde (OPS),
re£»lnTa'Se C|llG em algumas
w rf ícn,rais e merldlo-
hl .. Amrica Latina "nâo
«d ""nn "m,dent,s,a para
Aer.. mi1 habitantes".
bem n,a ° ,nfo™<* nue i-e
le orhin^i" r"'">,oreá" Ideal
Mwi.SK J"? em ro,;";a" a
ha,it»,', r (lí' ,,m l10*" "lll
gentes, a OPS afirma que
„ 

clu^<- nas i-onas urbanas
„,;) "•'•;<'.¦. Latina, onde a
a prof, .-",s dentlsta« «««
1 

"MV Proporção é de
,t P°r 5 mil. A juizo da npsa impossível, na Améri*
,,flÍ".l'n»1. atender à, „cco,.
am» « , I P°Pi>laçâo medi*
niisri» i alhQ rios Profissio*
mente" oc,olUolo8'a exclusiva.

A projetada reunião do
Presidente Lyndon Johnson
com o Presidente mexicano
Adolfo Lopez Mateos, no dia
jj de setembro, para resol-
ver o problema fronteiriço
do Chamizal foi qualificado
como "um grave erro diplo-
mático" por Armistead Sei-
den, presidente ria subcomis-
«áo latino-americana da Co-
missão de Relações Exterio-
res da Câmara dos Repre-
sentantes. Ao falar perante
8 Câmara Sclden afirmou
que. apesar do caráter pro-
(ocolar da reunião, um en-
contro entre os dois Presi-
dentes "neste delicado mo-
mento das relações inter-
americanas", correspondia a
um "abraço do Presidente
dos Estados Unidos a um !
homem que desafiou o sis- ;
lema interamericano. opon-
rio-se às decisões da reunião
consultiva ministerial sóbre
a ruptura coletiva das rela-
ções com Cuba".

Posteriormente, e a breves
intervalos, foram atacadas, da
mesma forma, as residências
dos conselheiros Oscar Gcsti-
do, colorado, Puig Spángen-
berg, nacionalista, e Washlng-
ton Beltran, também naeiona-
lista. Todos estes conselheiros
aprovaram o rompimento de
relações com Cuba.

Acordo
As autoridades policiais, pre-

vendo novos atentados, redo-
braram o policiamento nas
casas pertencentes a firmas
norte-americanas, jornais, rá-
dios c estações de televisão.

Ontem foi concluído um
acordo para a desocupação da
Universidade pelos 300 este*
dfinles que fizeram barricada
em scu interior, pondo-se, as-
sim, fim a um dos mais gra-ves focos de tensão dentre os
registrados desde que o Uru-
guai decidiu o rompimento de
relações diplomáticas com o
governo de Fidel Castro.

Apesar de que todos os in*
d'"cios durante a noite eram
de que se podia chegar a um
acordo, a tensão nos arredo-
res da Universidade conti-
nuou.

A policia nào diminuiu suas
precauções e sòmente permi-
tiu a entrada a médicos e
enfermeiras da Cruz Verme-
lha e qutras instituições que
prestavam auxilio aos que o
necessitavam.

Pouco depois desta visita
informou-se que o estado ge*ral da maioria do.s estudantes
que ocupavam o edifício era
satisfatório, havendo, apenas,
alguns que sofriam de conjun-
tivite e desmaios por inani-
ção. /

Mediadores
As negociações que sc fize-

ram através de vários media-
noite de quinta-feira, quando
dores e pelo Ministro do In-
terior, Adolfo Tejera, come-
caiam a obter resultados na
um grupo de 35 estudantes
menores de idade abandonou
o edificio, logo seguido por
cinco moças, duas das quais
sofriam de perturbação nervo*
sa.

Enquanto isso, na rua, o re-
forço policial continuava aten-
to, impedindo o acesso a zo-
na e à Universidade.

Um jovem membro da con-
gregação evangélica que se

Krushev Atento no Trigo

envolveu casualmente no inci*
dehle e teve de entrar com
os estudantes na Universlda-
dc, foi autorizado a abandona*
la.

Walter Fernandez, de 21
anos de idade, embora nada
lendo a ver com o assunto, só
íoi autorizado a sair depois
de os estudantes falarem com
numerosas personalidades do
qiupo, pois temiam que sua
saída poderia dar margem a
que sc acreditasse tralar de"um estudante desmoraliza-
do".

Fernandez disse que os es-ludantes estavam bem e quepara alimentar-se dispunham
apenas de dez quilos dc quei-jo, café e um pouco de lari-nha, que mal deram para as
primeiras horas de ocupação.

Polícia g
A exigência doi chefes po-liciais era a de que todos os

estudantes maiores de idade
deveriam ser devidamente
identificados.

A solução conciliatória ado-
tada consiste de quatro pon-tos. Expressa que os estudan-'.es menores de idade poderão?bandonar o recinto e regres-
sar a seus lares sem dificul-
dade, sem ser identificados.
Os maiores, sem exceção, se-
ráo identificados por uma co-
n.issão policial de dez funcio-
nários técnicos, na própriauniversidade.

Os dirigentes cia Federação
de Estudantes Universitários
cio Uruguai deverão apresen-
tr.r-se a chefia de policia, a
lim de prestar declarações e
ser identificados, bem como
Iodos os maiores de idade queainda não foram identifica-
dos.

O Juiz de Instrução, Dr. F.
Igoa, em companhia de altos
chefes da Polícia, realizará
uma inspeção "in loco", para

*wm

documentar, inclusive foto-
tráíicamente, todos os danoi
que a Universidade possa lei
sofrido, e finalmente, o esta-
belecimento «era devolvido às
autoridades universitárias
correspondentes.

Sindicatos
A Central de Trabalhadores,

também de esquerda radicai,
íèz um apelo no sentido de
tomar posição contra o rom-
pimento, mas até agora não
se manifestou sobre a resis-
téncia estudantil. A Central
oe Trabalhadores, pretendeorganizar uma demonstração
aos diplomatas cubanos a sua
partida, como "desagravo aos
í epresentantes do Governo ..*
rovo de Cuba".

Partidos
Na política nacional, a de-

cisão do Conselho de Govèr-
no não teve repercussões im-
portantes, apesar de se ter di-
vidido a opinião interna nos
dois principais partidos tra-
dicionais, blanco e colorado.
As discrepáncias nas referi-
das agremiações fundaram-se
mais em razões políticas e ju-ridicas em torno do acata-
ínento da resolução do orga-
nismo consultivo da OEA, do
que em atitudes relacionadas
diretamente corn o regime
cubano.

O Senado negou-se a con-
ceder uma interpelação ao Mi-
nistro do Ir.terior. reclamada
pelo deputado comunista,
concordando apenas em fa-
?er chegar a preocupação do
Legislativo pela situação en-'re a Policia e os estudantes.
Também o Parlamento não
rceitou uma tentativa seme-
lhante ce interpelação ao
Cnanceler,
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DBTROJT, Michiqan — O Presidente Johnson prossegue firme em sua campanha eleí-•oral ape>:ar de todos ns problemas que tem que enfrentar em razão do cargo que ocupaAcima Johnson levanta a mão de Walter Reuther, poderoso lider sindical norte-amen-cana durante um comício no gua! o Presidente falou a mais de cem mil pessoas nestacidade. 'Foto UPh

URSS ASSINA ACORDO COM
A ÍNDIA: CHINA PROTESTA

MOSCOU, TÒOUIO, (UPI-UH, — A índia assinou ontemnovo acordo militar com a Uniào Soviética, exatamente duashoras antes da chegada a esta capital, em visita oficial decinco dias, do Presidente indiano, Sarepaili Radhakrishnan.Funcionários soviéticos, abstiveram.se de entrar em pormeno.res acerca do acordo, o qual, seaundo disseram, será divulgado
peio parlamento indiano, em Nova Deli.

Por sua vez a China Comu-
m«ta acurou ontem a índia e
a União Soviéüca de propaga-rem lalsos rumores de que as
tropas chinesas invadiram o
;e»Tuono do minúsculo Es-
tado de Sikkim. no II,malaia.

Uma Informação da agén-
cia "Nova China", captadaem
Tóquio, afirmava que "o pes-

soai militar chinês jamais pas-sou a Sikkim". A Rússia e In.
d»a, porem, associaram-se ps-ra difundir rumores behcisias
contra «a China.
Fronteiras
Pequim afirma que "a afir-

nação de que uma patrulhachinesa atravessou o passo de

Nathula e se internou em Sik-'
kim, é tanto mais absurde*
quando se sabe que as .tropas,
indianas cruzaram ésse més.
mo passo em setembro "dè"
1962 e levantaram íortrficações
em território chinês, entrm-
cheirando-se ali ilegalmente".'

Um dos pontos de atrito no'
conflito sino-soviético é o
apoio da Prússia a Índia des-
de o ataque chinês à fronteira"
montanhosa da Índia, há Cís-
anos. ^ -.. w

rmissoes

KAZAKSTÃO CURSS) — Depois do fracasso da última colheita de cereais o Primeiro-
Ministro Nikita Krushev determinou que se desse maior atenção ao problema. Na ioto.o lider soviético parece medir atento a extensão dc um campo de trigo na rer/ião do
Kazakstão. (Foto UPI)

SE21 MIL KM PARA
DE GAULLE PERCORRER A AL
26 DA

PARIS (UPI-UH) — O Presidenle Charles De Gaulle inicia,
rá sua excursão pela América Latina com sua chegada à Ve-
nezuela, no próximo dia 21, e a terminará ao sair do Brasil,
a 16 de outubro, segundo anúncio oficial expedito hoje peloPalácio do Cliscu.

A excursão dc 26 dias e ..
21.000 quilômetros se divide
nas seguintes etapas:

Venezuela: dois dias, a par-tir de 21 de setembro; Co.
lómbla: dois dias, a partir d?
22; Equador: dois dias, a par*tir du 21, Peru; três dias. a

partir de 25- Bolívia: um dia.
a Í3, Chile: quatro dias. a
pari ir de 29; Argentina: qua-tro dias, a partir de 3 de ou-
tubro; Paraguai: dois dias. a
par' r dc ti- Uruguai: três dias.
a partir ac 8; Brasil, três dia,!
a partir de 13.

Taylor: - Se WA se Retirarem 1
do Vietname, Será um Desastre

WASHINGTON. (UPI-FP-UH) — O Embaixador dos Esta-
dos Unidos no Vietname do Sul, Maxwell Taylor. disse ao Con-
gresso que seria um "grande desastre" se os Estados Unidos se
retirassem do Vietname do Sul. Em declaraçfies anteriormente
secretas, mas divulgadas ontem, Taylor disse que a retirada
norte-americana da guerra vital no Vietname do Sul contra
os guerrilheiros comunistas "significaria, primeiro, que o Viet-
nanie do Sul cairia sob o comunismo quase imediatamente".

"Em segundo lugar, demons-
traria que Ho Chi Minh tdi-
rigento comunista do Vietnã-
me do Norte) ,e o Primeiro-
Ministro soviético Nikita
Krushev. tinham razão ao pen-
sar que haviam desenvolvido
uma nova tática — a guerra
de libertação — que não pode
ser superada peln nação mais
poderosa do mundo", disse
Taylor.

Em suas declarações peran-
te a Comissão dc Relações Ex-
teriores da Câmara de Repre-
sentantes, antes de regressar
a Saigào, "taylor disse tam-
bém:
Conseqüência
"Poderíamos ver-nos encur-

ralados do Pacifico Ocidental,
até Honolulu. Esta seria a cui-
seqüência, a curto prazo, du-
rante os próximos «nos cno
caso da retirada norte-ameri-
erna do Vietname rio Sul).
Acrescentou:"Depois rio triunfo ' comu-
nisUi no Vietname do Sul, o
resto do sudeste asiático sena
rapidamente neutralista, e. de-
pois. possivelmente comunista."A Birmânia tnmbfm seria
.'.tingida, tal como a índia. A
IndonéFin logo ficaria ao lado
dos comunistas".

Funcionários norte-america-
nos disseram que agora com
a volta de Taylor a Sai^So se
iniciará intensa campanha pa^
ra eliminar ns forças insur-
gentes comunistas nas provin-

rias sul-vietnaniitas próximas
à capital, c qúe tal campa-
nha foi preparada cm colabo-
ração com o Governo do Viet-
nsme.
Demissões

Os generais Can Tri e Nou-
yen Van Thieti foram afasta-
rios de suas funções ontem,
decisão rio General Nguyen
Khanh. Chefe do Govêrno
Provisório e Ministro da De-
fesa Nacional.
Brinquedos

As autoridades norte-ameri-
anas no Vietname do Sul fo-

ram advertidas sobre o peri-
go que podem representar
pistolas, revólveres, metralha-
riorns c outras armas de brin-
quedo. Segundo informações
recolhidas por agentes da se-
gurançn nas províncias, o Viet-
cong fabricou brinquedos dês-
se tipo, nparentemente inofen-
sivos, transformando-os cm
armas pcrigosi<simas.
Emboscada
Informa-se. por outro lado

que uma unidade das forças
governamentais sofreu, anle-
t, tem. grandes perdas, ao cair
cm emboscada armada por um
batalhão "Vietcong" na regiün
rie Taml-.y, no litoral do cen-
tro do Vietname TV fonte
norte-americana inform:» que
17 elementos do governo mor-
rernm, 28 ficamm feridos <?
cinco desapareceram. Perde-
ram-se quarenta armas.

De Gaulle partirá desta ra-
pitai, nu próximo dia 20. oor
v'»a aérea, rumo a Pointe-a-
Pi«re, Guadalupe, de onde -e*
guirá para Caracas, em avião
presidencial. Ali será recebi*
do pelo Picsidcnte Raul Leo.
ni, depositara uma coroa de
llurcs no túmulo do liberta.
dor Simon Bolivar, falará :tnte
n Congiessj e pronunciara um
discurso na municipalidade.

Em Bogolá, será recebido
pelo Presidente Guillormo
León Valencia, e no dia 23
falará a uma sessão especial
do Congresso.

No dia 24, cruzará o Equa-
dor e pousará em Quito, on*
de serã recebido pela Junta
de governo. Pronunciará um
discurso em sessào do Conse-
lho.

Tem dois discursos progra-macios para a sua estada de
três dias no Peru. cujo Pre-
.«.dente, Fernando Belaunde, o
receberá.

Em sua viagem á Bolívia,
Tie Gaulle nao visitara La Pai,
a capital, que se encontra a
4.OOO metros sóbre o nível do
mar. Pousara na capital pro-vluclal Cochabamba, cidade
de 100.000 habitantes que se
encontra 650 metros mais abai-
xo que La Paz, sendo ali rc*
cebiclo pelo Presidente Victor
Paz Estensoro e falará ao pu-blico.

A 29 do corrente, n avião
do mandatário francês, des.
verá em Anca, Chile,' onde
Fie Gaulle subirá a bordo dn
barco francês "Colbert" parauma travessia de dois dias ate
Valparaiso, onde sera recebido
pelo Presidente Jorge Alessan*
dri. Em seguida, ira a Sar.tia-
go. No Chile, De Gaulle pro-nunciará dois discursos.

A Argentina receberá o Pre-
sidente francês e lhe entre*
gará as chaves dc Buenos Ai.
res, a 3 de outubro. Será con-
vidado de honra de scu cole-
ga Arturo Illia, do Supremo
Tribunal de Justiça, do Par-
lamento, c da cidade de Cor-
doba, de 400.000 habitantes.
Durante sua estada na Argen-
tina, pronunciará três dis.
cursos.

Falará ao povo do Paraguai,
a 4 rie outubro, da sacada do
Palácio do Gnvêj-no. em Anun*
Cão. <¦ no dia seauinle se diri-
gira à colônia francesa

Seu avião pousará em Mon-
tevldéu, na larde do dia 8.
Receberá as chaves da cidade.
f pronunciará dou discursos
durante sua estada no Uruguai.

Fe
Para Berlim
ISão Saem já

BERLIM (FP-UH) —
A Alemanha Ocidental
decidiu ontem retardar
a assinatura do projeto
de acordo sôbre os sal-
vo-condutos berlinenses
através do muro de Ber-
lim, até que os proble-
mas ainda pendentes
sejam resolvidos. Êsse
texto foi elaborado
no transcurso de dis-
ctissõcs realizadas du-
rante alguns dias entre
o reprosentante do Se-
nado, Govêrno de Berlim
Ocidental. Horst Korher,
e Erich Went, secreta-
rio de Estado do Govêr-
no dc Berlim Oriental.
Rcsolveu-se, por parte
dos ocidentais, que o
tratado não entrará em
vigor a não ser quando
o Governo federal der
sua aprovação.

Um acordo anterior
permitiu aos berlinenses
ocidentais obterem sal-
vo-condutos para visitar
seus familiares do setor
soviético, quando do úl-
timo Natal. Tal acordo
foi tolerado mais do que
aprovado pelo Govêrno
de Bonn. Éste lamentou,
em particular, a citação
"República Dcmocráti-
ca Alemã", que figurava
no formulário.

Grá-Bretcnhti Sai em Defesa da
Malásia e Ameaça a Indonésia

LONDRES, KWALA LUMPUR (FP-UPI-UH* — O enviode novos reforços aéreos e navais britânicos á região cio•uleste asiático constitui uma advertência ao PréVcien-eSukarno, que inclui a velada ameaça de eventuais repre-Sã lias centra a Indonésia, caso esta intensifique sua cam-
Panha o?ra "esmagar a Malásia", afirmou ontem, fonte mi-litar britânica, sem excluir a possibilidade de oue a Inglaterra
m yt]3 obr'3ada a aP''car seu Tratado de Defesa com aMalásia e estender as operações ao território indonésio.

Prisões A Malásia protestou r.o
Conselho de Segurança da

A polícia de Singapura de- CNU contra "a agressão des-
tev« ontem uns 40 dirigentes carada" da Indonésia,
de sindicatos trabalhistas Em Londres, ressalta-se o
grupos extremistas filocomu- caráter defensivo das medidas
nistas surpeitos de instigar tomadas ate a;ora pelo govêr-luta racial. ro britânico. Seu objetivo é

Funcionários maiaios culpa- fazer frente a novos deser-,-
ram agitadores simpatizantes barques e lançamento de pa-

Concilio
Recomeça

di vizinha Indonésia dos dis
túrbios raciais entre chineses
e maiaios e.n Singapura, nos
quais pereceram éste rr.és 14
pessoas.

Em TCwala Lumpur. a Cá-
mara Eaixa do Parlamento
«provou sem oposição sensí-
vel. amplo; podêres tíe ex-
ceção para o gové-no co.t. o
objetivo de permitir-lhe en-
frentar a agressão e a sub-
versão indonésias.

Há um mès guerrilheiros
indonésios fizeram dois de-

ra-quedistas "terrorista*,"
don<=sios.

Kao obstante, a possibili-
dade ce urr.a ação ofensiva
eventual á posta de manifesto
pela presença de aviões de
bombardeio e de reconheci-
mento em Aclen, de once po-
derão dirigir-se- rapidamente
a Singapura.

¦ Os observadores eoníice-
ram. todavia, que a Inglaterra
não se lançará levianamente
a uma açáo militar deste tipo,
já que isso poderia provocar

sembarques separados, um por conseqüências diplomáticas ir.-
mar. no cia 17 de agosto e caiculáveis.
outro pelo ar .no dia 2 do
corrente, na Península Malaia.
A Indonésia ameaçou destro-
çar a Malásia por considera-
la instrumento do imperialis-
r o britânico.

Acredita-se. a ésse respeito,
que. no seio rio Gabinete Bri-
tánico. prevalecerá o critério
dos dirigentes políticos, de
acordo com o parecer dos
chefes militares, peio que

o estado de exceção da ao Londres manterá, pelo meros
govêrno o direito de revistar. no momento, uma política es-
confiscar, reter e deter pes- tritamente defensiva Só uma
soas sem ordem judiciai e es- "provocação" indonésia qua-
tabelecer a pena de morte liíicada poderia modificar ésse
obrigatória para os que pur- ponto de vista, no atua! pe-
tarem armas ilegalmente. rioco eleitoral.

Sessões
VATICANO fUPIFP.UH)

, — Fontes da Santa Sé for-
neceram ontem pormeno-
res do ritual sem prece-

í dentes com que, segunda-
| feira, o Papa Paulo VI e 24' Bispos abrfão o terceiro
! periodo de sessões do Con-' cilio Ecumênico, oficiando
. conjuntamente urna missa
; no altar-mor da Basílica de
i São Pedro.

Será » primeira vez na
História em que um Papa
perticipa no ritual da -'co-

| celebração', ns qual vários
j prelados consagraram e

pão e o vinho. O ritual,' extensamente utilizado pe-
los católicos bizantinoi, tia-
via caido em desuso na' Igreia ocidental, salvo em

| casos de ordenação de sa-
| cerdotes ou consagração de
! Bispos. Porém o segundo

; período de sessões do Con*
i cilio decidiu, eno passado,
• estimular uma prática mais' ampla da "co-celebraçSo"
| em todo o âmbito da Igreja.

A decisão pontifícia de
eo-celebrar a miss* com o&

, 24 Bispes é considerada' tanto um gesto de alento
para esta prática como um
símbolo do papel coletivo
dos Bispos com o Papa no
governo da Igreja.

O caráter sem preceden*
tes do ritual de segunda-

I feira criou vários proble-
mas de cerimonial pira os

, funcionários do protocolo
cs ouais. contudo, parecem
ter tido solução fácil.
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E SÂO DAfêlÃQ" §"Fábrica de Doces Modelo ltda." §

DOCES BALAS COCADAS, SACOS Etc. I
Praça da ReoúbHca, 5* — Tel.: 25-5939 =
Av 23 dc Setcmb-o, 3'3 — Tet.: 38:6955 §

ALTA FIDELIDADE
MODtLO 64 — 4 ROT.AÇOUS — CrJ 100 000,00

Vendo urçcntp. rom earantia, recentemente importada, con-
trõle flctrònlco, desligando totalmente quando temnna o pro-
crama, 11 -i&lvuta*;, várias ondas, pick-up automático, eletrò-
nico, alta fidelidade, vendo urgente, por preço inferior ao ru*-te
aqui no Rio Rua Dias da Rocha, SI, casa 4 Toi.: 3T-7J50 De«»-er
altura do n." .í% da Uua Barata Ribeiro ou descer ua At. Co-
pacabana o." Sul Ca 50 meiro», dt» C In ema Copacabajia).
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I "RÁDIO DE PILHA" 1;

HOJE HA/T ^

TY/áí I

**= t>e todas a*» marcar». Tropi- E
cal inglês. 1.504 — Conj. S
Ban-Lon l Gatos (Fábrica) =

zz — Saia*) p!t*--*.ad;»s, 1 .Í-.JU —
£{ Ban-Lon 2.0P0 — Aba ..our Ro. =

tativo. IMPORTADORA HO- =
LANDA — \\. Tre/e de Maio. =
33, sala 728. =
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CLÍNICA CINELÂNDIA

Para tratamento de

|| IMPOTÊNCIA SEXUAL EM AMBOS OS SEXOS |
Distúrbios glanduiares e nertosos — Doença* renercas Vias 3

== nn nanas — Exclusivamente com o empre cu de moderna apare- H
lha (fem de alta freqüência — específica ou ORGANORRES =

_ SONANTE — IMPORTANTE: M"mo aq«cle« q«f não reagiram S
alllllllllllilll!llllllllllll!l|ll,lllllllllllllllll!llll!l|.? » tratamento» amrriore» convidamos a conhecer nossa apa- 3

rclhapem. 3
ORIENTAÇÃO GRATUITA. DIARIAMENTE DAS 9 ÀS 20 SRuõ Àlvero Alvim. J7 — 8.» — Grueo 83
Cinelãnd»a — Rio — Tel.: 23*3211 §

17.00 — Ai Vem s
Sucesso

1 7,<*5 — O mais alto
do Oeste

18,15 — Duas faces
do Oeste

18,48 — Showzinho
18,55 — Peter Gun
19,27 — Plantão

Policial
19,40 — TV-Rio

Jornal
19,58 — O Riso é O

Limite >?
20,50 — Jô Shcw
21,20 — "O Fugitivo"

Jiiiin -"'1'íi ¦liiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiji
MESTRE E ENCARREGA* S
no DE OBT.A _ Preci«a-sc =
para trabalhar no Rio. Tra- =
tar à Av. Almlnnte Barroso, §

í-O. s/i.ns, segunda-feira as ^
15:00, c/Sr. Alvalr.
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A campanha do pa- |
| pel já rendeu até o dia |
1 31 de agosto: CrS... i
| 1 694.544,00. |
| Coopere e recolhe- |
| remos muilo mais. 1

| Um qrão de areia |
1 com muitos outros for- |
| mam as praias do mar. |
j Catedral de S. Sebastião J
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| Sindicato Nacional dos Taifeiros. Culinários 1
j e Panificadores Marítimos, Sito à Rua
| Senador Pompeu, 122-1.° Andar - Nesta I

| EDITAL DE CONVOCAÇÃO I
A Diretoria do Sindicato Nacional dot Talftlro», Cullni- f

[| rlot a Panlficadoraa Maritirroa convoca a todos ot t«ua S
associados, quitas < em pleno 5610 do» seu» direito» sociais, I
a compareceram á Assrmbleia Caral Extraordinária, 1 ro»- 3
lliar-se na Seda deste Sindicato, no dia 14 do corrente (Sa- |
Bunda-fetra). as 17 a 18 horas, am primeira a segunda 1
convacecao, a com a seoulnte

ORDEM DO DIA
Leitura e dtscussio, tprevaçio da proposta aproiontada |

§ pelo Proaidonta do Supremo Tribunal da Justiça do Tra- §
H balho, sobre o Contrate Coletivo do Trabalho que se acha S
j| 

"sub judlce". cujo julgamento está marcado para o pr6* §
H ximo dia 17.

R*o de Janeiro (G8V t da setembre dt TW.
SILVINO VIEIRA DE LIMA

Presidente 2
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Vicente, o marido.

Espetou Marido Sair
Para Matar a Amante

fOM 
vári" '«cadas, Joáo Alberto Nascimento (25 anos,

y «sidente em Nova Iguaçu) matou, ontem, sua amante,Geni Alves Caetano (22 anos, casada, Rua 10, Parque Pro-letarlo da Penha, barraco 33). O criminoso funju. Estavaausente o marido da vitima, Vicente Caetano" Paula (25anos, funcionário da Limpeza Urbana).
rlm 

*.màe. 
,d° «««sino, dcna Raimunda Lobato do Nas-cimento, vizinha de Geni, disse que esta era "uma verda-

?«Z'Ji. V"0' 5ara ° filh0 que 9as,ava ,od° ° ordenado
fílhl Jí» 

Temendo que o marido de Geni lhe matasse o
X'.í", 

"«imunda mandou que êle saísse de casa. JoãoAlberto foi morar em Nova Iguaçu
0ueHeasfZa«Sema!3f'uJ'!Í0 Alber,° !""ocu<"0" a mãe dizendo
cnl Jl ? 

6m dinl?e"-° e Pediu permissão oara morar
íwtiu m^fô, VÍÍÊbe,íe 

° Pa9amcnt0* D* Raimunda con-
m?n£ T . 

".- 
í"h? Promete'" aue não tomaria conheci-

ST-S^V^Í,0,' M M à "" ^ -an^a'
Segundo os vizinhos, Vicente, marido de Geni sabia

« lntí?,« 
SHfr',a °-^ama P°r cau5a dos '"hos. Assim quese inteirou da tragédia, saiu do serviço para casa de ondefoi levado ao distrlttf. Mostrava-se conformado '

Latrocínio

Bebê
O gari Elias Batista encon-

trou ontem, pela manhãembrulhado em jornal, den-
tro de uma lata, o cadáver
de um recém-nascido. Esta-
va à porta da casa n.° 836
da Rua Teodoro da Silva
Vila Isabel.

— O garoto era parrudo.Deve ter nascido de madru-
gada. Abri o embrulho, poisesta é minha obrigação.
Nunca vi coisa tão triste" —
comentou o gari.

Manuel Lara da Silva eAntônio Iotti, motorista efiscal da limpeza urbana, fo-ram ao 20." DP onde o co-missáno Bessa determinou ea RP 8-102 foi apanhar o
que foi registrado como "en-
contro de feto", sendo reco-
Ihido a uma caixa e envia-
do ao Instituto Médico Le-
.gal. Moradores da casa n.°836, cinco famílias, acredi-
tam que o embrulho fora
colocado ali por desconheci-
dos.

Ladrão Desesperado

A f%

«lipii

Bonde
O motorneiro Arlindo Au-

gusto Ribeiro (59 anos, sol-teiro, Rua D. Lúcia 11. Saú-oe), o condutor José Alber-
to da Silva (57 anos, casado,
Rua Vasco Barcelos, 231MagalhSes Bastos), e o pas-sagelro Geraldo Vieira dsSouza (36 anos. pedreiro,Rua Beijo Frio, barraco s n,Morro do Sereno) foram
medicados na tarde de on-tem, no HGV, cem f»rlmsn-
tos leves. O bonde Ramos—
Vaz Lobo, número de or-
dem 20?4, foi abalroado ne-
lo caminhão GB 60-39-11.

Amigo
O desembargador Braz Fe-licio Panza, presidente doTribunal rie Justiça do Es-tado do Rio, designará se-gunda-feira. novo juiz pa-ra presidir o processo sô-bre a morte do Deputado

Costa França, isso porqueontem, o juiz Panza feve co-nhecimento do impedimento
oficial do juiz Marv Júnior
de Magé, que se neeou úfuncionar no caso. Aiegoueste magistrado oue r ami-go do delegado Watz. prin-cipal implicado no crime.

Wk a™^,...
Vilar L'río % 

dnn^t0'uÓVel e. '"'n™»»e»-° Lúcio FlávioS^™"2£^ MM^« *aZ:
a^ra%^admca^do °s poncta's e <en-

SÍÍÍ=3HSS|íl
Garota Sem Rédeas— D. mentiu Não toqueino seu corpo. Não sei por-que ela mc acusou na dele-

gacia — declarou o iovemSertjio Cardoso fi8 anosRua CereiKàrio Dantas, 877)'acusado pela menina-môça
ae 16 anos, de havè-la se-
,r'A0.A° Kl* chapa GBlo-:3-73, em Jacarepaguá
como inter/ranle de uma re-ae de transviados.

Sérgio, no escritório tioAavogado Eliasar Rosaacrerc*ntou:
— Fia é uma oaròta cha-metia em Jacarepaguá. dcmora sem lédeas. Eu a co-nhe-A rccenl.ime.nlc. A ami-

ga dela chamada Alicr-, joiquem lèz a apresentarão üpassou a telefonar diária-mente para mim. Na terra-
feire, ligou e pediu que ru
fosse, encontrá-la no portãode mt: casa. Concordei eentrai numa fria".
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O porteiro do edifício n •
4*1 da nua Paissandu. JoãoVicenle Soares, reconheceu
ontem através de uma fotoa ladra Vicência Ferreira co-mo a mulher que, no dia doassassinato da milionária pa-ralítica Dazia Ariton Beck-mann, saíra ãs pressas doprédio com um desconheci-

do. O latrocínio há dois anosioi esclarecido pelo Delega-do Jacob Bryskier e 0 Dele-tive Nelson Branco, da De-legaria de Roubos c Furtosdepois de dois meses de in-vestigações.
s Foi ela. sim — disse — queeu vi sair correndo do edifi-•MO, em direção à Praia doFlamengo. Ela e o homemestavam nervosos. Êle -larre-
gava ura rádio. A princípionao dei importância até quehoras mais tarde soube damorte de dona Dázia. Ao serchamado para prestar escla-recimentos no distrito ço-muniquei imediatamente mi-nhas suspeitas.

O Engenheiro Alberto, fi-lho da vitima e apontado pe-lo Delegado Caetano Mainli-
no como mentor do crime,
procurado ontem pela re-
portagem, negou-se a falar

a respeito. Disse apenas quesó ficará tranqüilo quandoVicência- confessar que ma-tou sua mãe.
O Delegado Bryskier deve-ra na próxima semana enca-mmhar a Juízo as provasque acumulou contra VicÔn-cia, presa na Penitenciária

de Mulheres em Bangu, on-de aguarda julgamento porroubo e tentativa de homi-círlio.
Engano

Retificando seu apelo dl-vulgado por êste jornal, ocomerciante de Itaperuna,Llcinlo de Souza Rangel,veio a UH, em companhia daesposa Alice Pereira de Sou-za Rangel, para dizer quee a não fugiu com o mofo-rista Sebastião Medina, comoele próprio havia pensado.Esclareceu que a esposa an-dava abalada dos nervos efora para São Paulo, passaruns tempos na casa do filhoJosé de Souza Rangel. _
Aconteceu — exnlicou o co-merciante — que ela saiusem me avisar. E como via-
lasse em companhia do mo-
torista, de carona, meus vi-zinhos pensaram que ela ha*via fugido.
Fortaleza

A "fortaleza" do iôqo-lo-bicho do contraventor Fa-raco, localizada em plenocentro de Caxias, foi estou-rada ontem á noite por umaturma integrada por solda-
dos da PM e policiais da de-leqada local. O Subdelegado
Abraão esclareceu que o an.tro escandaloso foi cercado
pela PM e expugnado pelaPolicia, que logrou efetuar
Inúmeras prisões e apreen.
der material farto de iôqo
proibido.
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Plantão
Policial
deUH
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CIRCULARAM 

ontem à noite notícias insistentes
de que Manoel Moreira, o Cara-de-Cavalo,
teria sido eliminado pela Polícia, à tarde, na
Estrada Grajaú-Jaearepaguá — e o cadáver,

colocado na mala de um carro, sido exibido em di-
versos pontos de bicho na Zona Norte, eomo um
troféu de guerra vencida. A informação partiu de
dentro da própria Delegacia de Vigilância, com ês-
te detalhe: o bandido matador do Detetive Le
Cocq fora apanhado na Rua Marcílio Dias, Central
do Brasil, disfarçado em soldado do Exército e
abatido num ermo. Outra versão, no entanto, diz
que o bandido está em mãos de repórteres de uma
revista que teria pago à mãe dele Cr$ 5 milhões
pela exclusividade de sua apresentação. Para o
orientador-chefe da caçada a0 facínora, Detetive
Daniel Mendes, o Letrinha, Cara-de-Cavalo está vi-
vo e em lugar não sabido. Mas na Vigilância, só-
bre a foto do facínora, policiais fizeram uma cruz,
ao mesmo tempo em que o ambiente naquela es-
pecializada denunciava que estava sendo aguarda,
do para a madrugada o "aparecimento" 

do eadá-
ver de Cara-de-Cavalo no local do sacrifício de Le
Cocq, em Vila Isabel.

tatnento 201, onde, segund'o
afirmaram seus componentes,
estaria bomizlado Cara-de-Ca-
valo. Trata-se da residência dacomerciaria Maria José Dutra
Izidoro, cuja empregada, ElzaPaula, íoi seqüestrada e ie-vada para o 22.» DP. Os des-conhecidos vasculharam todos
os móveis do apartamento, exa-
minando inclusive peças inti-mas dc senhoras. Até um ga-linheiro não escapou à argú-
cia dos estranhos indivíduos.
A dona do apartamento che-
gou a ser trancada em um
quarto ao ser chamada à suacasa pela empregada apavora-
da. Não se sabe bem se os sus-
peitos procuravam Cara-de-Ca-
valo ou algo de valor, já quorevistaram bolsas e carteiras.

Garantias

.— Só Queria Oi"!ú i
AÂtiron na Caberá

"á -. '¦ ¦ '¦' '' ' p ''.fti.Ar Aí 
'¦"¦' ''

A ' - ¦.. . .- ", pr'^.S.. / - , "

¦A.y^AAA,,-. '"^>;^B

Motorista:
entar o Trânsito

ícia

Sáo Crislóvão. Transito da Região Administrativa de

WmêtÁ- u
¦A$4:

Ü
' "> ¦ Ê-

wM^f'*'^'*.~

1

:.:A' :.A-Á-'J.. A

*sÊ%Ú£!Ê!3ffllm

Contou .Tnsafá que no diad" mmr. saíra num táxi cmaireçao à Avenida Presidenle\argas Ao passar pela rua Sioi.iis Gonzaga observou queo trafego estava congestiona,nano devido a uma colisão Sal-tou e passou a orientar otransito. Ertava à paisana. De-orminou aos motoristas nuetomassem o rumo da Rua Ca.pitão Félix.

lho. Antônio Fernando de Oli-veira e Izaltina Carvalho daSilva.
O feirante disse que vinhacom Izaltina pela Rua Sio l.uisuonzaga em direção ao Mer-cado quando ouviu um dispa-ro. Virou.se e viu perfeltamen-te quando Josafá guardava orevólver no coldre e se afãs-tava discretamente

Cadáveres
no Caminho

O Juiz Basileu Ribeiro Fi-
lho, da 4.a Vara Criminal, vol-
tou a receber, ontem, em scu
gabinete, a companheira do
marginal Francisco Januário
o"e Carvalho, o Chico Diabo,
que, preso dia 21) de agosto,
em seu barraco, no Morro da
Matriz, e levado para a Dele-
gacia de Roubos e Furtos, foi
transferido para a Vigilância,
vindo, finalmente, a aparecer
crivado de balas na entrada
dE Favela do Esqueleto. An-
tes fora impetrado habeas
corpus em favor do delinqüen-
te e o pedido deixado cm
aberto pelo juiz. O advogado
Humberto Mnrcano Filho lo-
calizou o cadáver ontem, à
noite, no IML.

Foi, ontem, identificado, pe-lo Comissário Castanhola, do
9.° DP, o homem encontrado
morto a tiro no Mirante Dona
Marta, na madrugada de do-
mingo. Trata-se do trafican-
te de maconha José Macedo'23 anos, Rua da Casa Bran-
ca, Piabetá, RJ), e que mora-
va também na Travessa do
Sossego, Esqueleto, com a
amante Joana rie tal. Teme-
roso de uma violência poli-ciai, refugiara-se na casa do
pni, Francisco Macedo, em
Piabetá. No Esqueleto era oelemento Intermediário entre
Cara-de-Cavalo e viciados em
maconha. Ontem, seus pais oreconheceram no IP.1L.

Cerco Gigantesco
Ontem pela manhã, cerca

de 30 detetives da Vigilância,
puxilindos por ÍHO soldados da
Policia Militar, cercaram a
Favela rias Manilhas, no Caju,
onde scgtinrin mais uma de-
in'inria. estaria homiziado o
bnnriido. Dezenas de barracos
foram revistados, sendo en-
contrados dois revólveres 45 c
grande quantidade dc maço-
nha. Foram presos 50 sus-
peitos.

Segunda-feira, toda » famí-lia, inclusive a empregada, irá
ã presença do Juiz João Clau-dino de Oliveira e Cruz solici-lar garantias de vida, posto
que os elementos que se di-ziam policiais, quando da in-vasão do apartamento, prome-leram voltar para novas vio-lências. Para tanto deixaramdiversos alcagüetes nas ime-diaçoos do edifício.

Galante

Novas Prisões

Criado na PE

Tiro na Nuca Da Porta
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Aproxjmou-se o lotação dalinha Praça XV-Quintino di.rígido por José Cândido. f*|eo guarda, féz sinal para omotorista parar, no que, disse. nao foi atendido. O cole-tivo pegou-o de lado jogando-oao chão. Em resposta o guar-da sacou de seu revólver epretendia fazer um disparo
para o ar". Mas errou o al-'¦o e atingiu o motorista nanuca.

Reconhecido
I*"go em seguida o delegadosilva Júnior procedeu ã acareação entre o policial e asIres testemunhas do crime*feirante José Pinto de Carva-

Ja o Sr. Fernando de Olivef-ra disse que vinha no coletivor*m direção ao Centro. sC.nta.
do ao Indo do motorista Co-mo um carro fazia manobra'onm*ori*li buzinou pedindopassagem e diminuiu a vcloci-dade. Neste momento éle odepoente, viu quando Josafáaproximou-se da porta do lo-taçao e fez o disparo que ma-'ou o motorista. Apesar dchaver ohservado hem os tra-ços do criminoso, éle e os de-mais passageiros preocuparam-se em socorrer primeir,*ir..cnteo motorista. O giiarda-ri-napresentava escoriação no anJtebraço direito e cr.tem res-mo foi » exame de rorpo ded.* ito no Instituto Médico Le-gal.

Um fato surpreendente re-lacionado com Carn-dc-Cava-
lo foi levantado pela reporta-
gem de UH. Por volta de
1951, um menino franzino e derosto comprido, fugia, diária-
mente, de urn barracão semnumero no antigo morro deftrnto Antônio, onde morava.

e passava o dia no quartel da'extinta Polícia Especial. Alicomia, tomava banho e parti-cipava das peladas, quandoganhou o apelido dc Cara-de-Cavalo. Um dos seusmaiores amigos era justamen-tc* o PE Míllon Le Cocq deOliveira. O destino os sepu-rou e novamente os reuniu nanoite de 27 de agosto, quandoo menino franzino, feito nrlul-to c bandido, matou justa-mente seu antigo protetor, o
já então famoso detetive Mil-ton Le Cocq de Oliveira.

iife

Sempre no rastro do bandi-
do invisível, policiais do 34."
DP prenderam ns assaltantes
à mão armada Jair de Sousa,
Herivello Manuel Moreira e o
motorista Valter Pereira. O
bando, dia 5 último, assaltou
n garagem da Empresa de
Transportes Oriente, na Estra-
da ria Água Branca. Mascara-
dos e de armas em punho, rou-
baram CrS 900 mil e trôs re-
lógios dos empregados.

Agentes dn J7." DP apanha-
rnm onlem os bandidos Anas-
lácio Benlo da Silva, o Saci,
Jorge Francisco Ribeiro, oAlambique, e Almir Gonçalves
Vieira, o Jaboticaba. O Deteti-ve Soares apurou que a qua-drilha já cometeu 16 assaltos
em São Crislóvão, inclusivecontra um casal de velhos noCemitério do Caju.

Uma "gang" do' assaltantes
que vinha agindo nos trensdn Central foi onlem presapelo Serviço de Investigações
da Ferrovia. Os malfeitoresdetidos são: Cnrlos de Freitaso Negrão; Vaidemiro Melo Jo'se Gonçalves, Luís FortunaNeto, Nilson Francisco de Pau*Ia e Amir Sebastião Ferreira.No "rush" empreendido con-
JA cí»ra-de"CavaIo, também o^- DP marcou ponto apa-nhnnrio os ladrões de automô-veis Ari Gomes dc Assunr-áo
Júnior iRun Lins de Vascon-celos. 215); Paulo Roberto Al-ves (mesma rua, 124. soldado
pára-quedlsta n.° 2 ín.D e Sid-n>*i Hrasil (Rua Oto de Alen-car, 35). Foram presos na ca-mioneta Rural Wlllys de JoséAntunes Júnior, pelos deteti-ves Cordeiro, Vidal e Valter.

Violências
Um grupo estranho, dizendo-

se da lnvernada, Invadiu o pré-dio 1.3K da Hua André Azevc-
do. Olaria, arrombando o apar-

Por determinação do Se-cretário de Segurança Públi-ca, continuam proibidas asvisitas ao detetive Jorge Ga-lante, matador de Perpétuode Freitas, que ainda se en-contra hospitalizado na En-formaria Felinto Müller Opolicial, ferido a bala pelojovem Animis, filho da suavitima, apenas recebe a vi-sita de sua genitora, estandoa porta da sua enfermaria «ri-giada por policiais que sò-mente permitem a entradados médicos, enfermeiros deserviço, ou pessoa credenciada
pelo gabinete do Secretáriode Segurança.

Muito embora o diretor daEnfermaria Felinto Müller,
Dr. João Monteiro, tenha co-
municado qne é bom o estadocie saúde dc Galante, acres-contando que éle já poderiater alta, do gabinete do Co-ronel Borges informam que o
policial deverá permanecermais alguns dias naquele es-tabelecimento hospitalar, con-valescendo do ferimento re-cebido. Acrcdila-se que tnlmeriirin visa aguardar quo osânimos em torno do crimesejam atenuados, oferecendo
assim maior segurança à in-tegridarie do assassino.

Le Coq
Chegou à Assembléia amensagem solicitando pensfio

para a viúva do detetive LcCocq. sacrificado cm serviço.
O presidem • Vitorino James,
no primeiro momento, pensoucm devolver a mensagem quevinha acompanhada do pro-posito governamental rie trans-form.í-ln em Ini. se náo fosseaprovada dentro de trintadias, como prescreve o AtoInstitucional para o Congres-so Nacional. Nesse sentidochegou ,*, mandar rediriglr ooficio de devolução. Entre-mentes, alterou scu ponto devista, já que o recurso enca-tninhndo ao Supremo Tribu-nal nno linha efeito suspen-sivo. Dessa forma, a mensa-

gem terá tramitação ordinária.

«Advogado Francisco'sé de Araújo impetrou mdado de segurança conlnGovernador Carlos L,"Imputando-lhe a cuba ,Hcenclosldadc que e5l,campeia em certos p„mas de televisão, o Zdo petlcionou <*m seu »prio nome e no da sociede que, ao que disse, _sendo agravada com a f,de censura á televisão, nodamente, como assinalou iprogramas como "Modê Mculina" e "Playboys" 
Elereceu que a liccnclosidi,

que diz reinante, decorre
fato de vir delongando 0Carlos Lacerda o advento
Código de Ética da Tclevii,
ESTUDANTES

Ao .luiz da li.» Vara da 1zenda Pública, o Cenlro Aidêmico Mestre Valentim
Faculdade dc Belas AriesEstado da Guanabara, imitrou onlem mandado de
gurança contra 0 Diretor
Estabelecimento, que nudou interditar a sede
agremiação. Alegam queCentro foi fechado ilegalm
te, pois constituído de acòi,com a lei, o que, ainda maao Sr. Alcides Mafra de St
sa falece atribuição paramedida que tomou
JULGAMENTO

Tendo em sua defesa oi,vogados Gelson Ortli Si,
paio e Ivan Duarte Alitti i
rá julgada na próxima s
gunda-feira, no II Trlbun

do Júri, a mundana Sónla (
Sousa, que em meado: (

ano passado, no Hotel Be
Vista, na Avenida Presldei
te Vargas, matou o espanh
Manolo, dono do eslabelei
mento, atentando ainda coi
tra a vida do marinhei)
Adérion Francisco de Ollvi
rs,
ADIAMENTO

Foi adiado, possivelmen
para o més vindouro, o ju
gamento de Manuel Mate
lo Nascimento, a ser rcalú
do no I Tribunal do Júri.
transferência foi motivai
pelo requerimento feito pi
lo assistente da acusaç:
advogado Wilson Mirza, i
sentido de que depusessei
em plenário as testemunhi
arroladas no libelo, que, e
Iretanto, não comparecerei
àquela Côrtc. Manuel
acusado de ter assassinado,
tiros, por questões rle negi
cios, sua tia Maria José Ga

vão, ferindo ainda, na Ru
Lobo Júnior, onde o fato ocoi
reu. em 30 de setembro
1962, sua prima menor, JI
ria Pereira.
ASSALTANTE

Na 23.' Vara Criminal,
Juiz Aristóteles Rodrlgu
Pires condenou a 5 anoi e
meses de reclusão e mull

de 4 mil cruzeiros o asu
tante Manuel Paulino PM
Em 27 de junho últ Imo, ei
companhia de um indivíd»
nâo identificado, o crlminl
so, de arma em punho, ai
saltou o menor Sérgio Bre
Lopes, na Rua S3o Maurícii
em frente ã Igreja de Bo«
Jesus, roubando-lhe um fl
dio portátil. Quando fugia,
bandido desfechou um ti"
na vítima.
PLANTÃO

Para atender aos pedido
de "habeas corpus" ingente
que forem. hoje. formulado
à Justiça, estará dn plantão
rie 12 ás 16 horas, no 6." I«
vimento do eriifício situa*
na Avenida Presidente Wil
son, 164, o Juiz da 21." Var
Criminal, Sr. Manuel Bcnc
dito Limn. Aninnhã. n1
mesmo horário e naquele jo
cal, caberá no Juiz da -¦¦
Vara Criminal, Sr. João *
Lima MagalhSes, apreciar*
petições que lhe forem ap"
sentadas."CUBANO"

Na Rua Humaitá, em 12 tf
abril do ano passado, An»
ton da Rocha, o "Cubano'.*
Júlio Celso Lopes, vulj
"Asa Branca", mediante g«
ve ameaça, assaltaram lsr«
Luis Pereira roubando;1'1
um relógio de pulso, crii™
pelo qual o Juiz da 21.* va"
Criminal, Sr. Nei Cidade P»
meiro os condenou .1 3 anti
de reclusío e multa de 3 m1
cruzeiros.
FRANCÊS

Já está na Corregedorla*
Justiça pnra. n.i próxima5
gnndn-leira ser distribui*"
umn das Varas Criminai
Inquérito cortra o fra"*,
Gabriel Dottieloy. .t"1153,
rie ter falsificado várias « .
telas dc penhor da tal"
Econômica Federal.

1
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LUMINENSE QUER VENCER PARA VIRAR O TURNO NA PONTA
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"Flu Teme
O WüS€0

— CUTEBOL p uma escola, mas sein exames finais;
* a gente continua aprendendo lodo ò tempo, e

» cada partiria novos ensinamentos sc acumulam pa-
ra a experiência do treinador. Por este motivo não
posso antecipar qual seria o resultado de um clássico
como Vasco e Fluminense, por exemplo. Quem viu o
Vasco jogar dc igual para iffual contra o Flamengo
e Botafogo, inclusive com maiores chances de gol,
nunca poderia supor aue perdesse. No entanto, a
equipe do Vasco continua sendo perigosa e todo
cuidado será pouco — declarou o técnico Tim, on-
tem. nas Laranjeiras, após o apronto do Fluminense,
quando os .titulares derrotaram os aspirantes por 4x0.

Evaldo
O atacante Evaldo foi o artilheiro da prática,

cuja duração foi dc 50 minutos, com três gols bem
trabalhados, muito embora, a partir tio primeiro ten-
to, o goleiro Edson, como sempre faz, tenha sc desin-
teressado dc novas defesas. Os titulares formaram
com Castilho, Carlos Alberto, Proctípio, Altair e No- .
nô; Oldair (Joaquinzinho) c Denilson; Amoroso, Ubi-
raci, Evaldo (Oldair) c Rlateus. Evaldo marcou o
primeiro gol e os dois últimos, enquanto Oldair fa-
zia o segundo da goleada. A nota pitoresca do apron-
to foram os calções rasgados de Altair, por Casti-
liio. quando defendia um chute dc Renato; e Eval-
eio, por Edson, no momento cm que o atacante fa-
zia o último gol. Nono também teve sua camisa rom-
pida, mas não se recorda por quem.

Especial
Depois da prática, Tini exigiu piques em torno

do gramado, dí Amoroso, Evaldo, Antunes e Oldair,
para treinar velocidade; c também bate-bola para
os goleiros Castilho, Márcio, Jorge Vitorio e Squa-
rizzi, com os atacantes Ubiraci e Joaquinzinho. Êste
último, por ler treinado c pouco sentido o músculo
adutor, teve ordens de ficar concentrado, mas difi-
cilmente será escalado polo técnico. Os jogadores,
terminado o treino, foram para a concentração e á
noite, assistiram um "show" programado por Bob
Nelson c Duarte dc Morais. Tim marcou para hoje,
revisão medica e recreação, indo à tarde, com seus
comandados, a um cinema ver "bang-bang".

Maracanã vê a Beleza

f\ técnico EH declarou ontem a UH, antes do lnl-
V cio do coletivo para o jogo cie amanhã, contra
o Fluminense, que "é hora do Vasco acertar" e afir-
mou sua esperança numa atuação segura contra o
lider do campeonato.

O Vasco necessita de um grande resultado
para reabilitar-se diante de si mesmo — acrescen-
tou. A oportunidade é única. O Fluminense é o líder
e, até o momento, o melhor time da cidade. Derro-
tando-o, ofereceremos uma satisfação a nós mesmos
e teremos condição para pensar no returno cem
mais otimismo.

O Destino
E!i do Amparo assumiu a direção da equipe com

dois sucessos imediatos: vitórias sóbre o Porto e Bon-
sucesso, a maior revelação do campeonato. Seria o
inir-io ria rcae*5o, logo cortada por uma derrota para
o F.otnfogo. não fôsse uma brincadeira do destino,
tirando o triunfo dar.uele que mais o merecia. De
lá para cá, vitória sobre o Olaria, derrota para o
Flamengo e nova vitória sobre o Canto do Rio, mar-
cando outra vez o compasso da irregularidade.

O jogo contra o Botafogo era a primeira
oportunidade pava a recuneração do Vasco da Ga-
ma. como o é r. de amanhã, contra o Fluminense —
acrescentou Eli. Ganhássemos naquela ocasião, ho-
je seríamos uma equipe de moral, certa de suas pos-
sib"idades. Tivemos o jogo na mão e a sorte im-
pediu que o vencêssemos. O abalo foi violento e ti-
vemos de reiniciar o processo de recuneração, que-
brado por um insucesso diante do Flamengo em que
as circunstâncias voltaram a prejudicar nosso tra-
balho. Passamos regularmente pelo Canto do Rio
e para que voltemos ao melhor caminho teremos de
derrotar o Fluminense, ft a hora, portanto, de o
time acertai*. E porque a ocasião é unira, estou cer-
to rie que o.s jogadores saberão aproveitá-la.

O Time
Ontem, Eü completou o.s preparativos com um

exercício de conjunto, de excelente aproveitamento.
e oue confirma a disposição de todos em derrubar
o t;.-'«,a o= tit't1ni'ps triunfaram nor 4 a 1, marean-
do Célio (2), Saul e Zezinho e Rubilato para os as-
pirantes. As dúvidas para a éscalação definitiva es-
tão no ataque, embora tudo indiaue que permaneça
Célio. passando Mário para a direita e'entrando Saul
no meio. e na meta, entre Ita e Miltãp, escolha que
sri-a re^olvlria ;.nós um teste esta manhã. O quadro
provável será, portanto, o seguinte: Ita ou Miltão;
«loel, caxias, Fontana e Barbosinha; Maranhão e Lo-
rico; Mário, Saul, Célio e Da Silva.

No primeiro turno, o Flu venceu com certa tranqüilidade, por 2 a 0. Ama-nhã, é maior a responsabilidade do líder, porque cresceu, também o inte-resse do Vasco pela vitória que marcará sua grande reabilitação. A amea-
ça é séria.

A 

TRADICIONAL rivalidade que marca Vasco x Fluminense, clássiconumero um da penúltima rodada, desautoriza prognósticos e im-
pede que se aponte um favorito, mesmo quando tecnicamente umauadro vem-se conduzindo melhor do que o outro, como agoracom a campanha do Fluminense melhor do que a do Vasco. A verdade éque o líder corre sério risco, lutando, é claro, para vencer, porque estarádefinitivamente classificado como campeão do turno. Só ésse fator jáaumenta o interesse e a importância do jogo de amanhã, no Maracanã

AT/lTIrf1!! RA "MADA"
O América lança sistema totalmente ofensivo para sua dificil ba-

talha, amanhã, em São Januário, contra a Portuguesa. Os rubros apre-
sentarão nôvo ponta-dc-Iança, Carlos Pedro, porque Fernando Cônsul
não melhorou e Paulo Leão não correspondeu.

A tática girará em forno de seus homens de frente, com Zèrrinho
na função dupla de municiador para as "tabelinhas" com Carlos Pe-
dro, podendo, entretanto, inverter entre os dois. Os trabalhos de ata-

que são na base da rapidez, criando um estilo ofensivo forte e peri-
goso, porque os "diabos" querem liquidar a partida com os lusos o
mais depressa possWel.

O treino de ontem, em 75 minutos com titulares marcando 3x0

(gols de Zélio, Zezinho e Abel), mostram o bom funcionamento dos pia-
nos ofensivos. A única dúvida, para Zizinho, é a extrema-direita, que
êle oscila entre Isaac e Zélio. O time escalado: Pompeia; Luciano,
Flodoaldo, Leônidas e Itamar; Amorim e Joáo Carlos; Isaac (ou Zélio),

Zezinho, Carlos Pedro • Abel.

FUTEBOL EM TODO O BRASIL

O Maracanã terá, hoje. um espetáculo
diferente. O futebol cede o luç/ar ao des-
1'icdos "Joqos da Primavera", realização
do "Jornal das Sports" oue já sc tornouuma tradição. Vinte mil jovens, repre-sentando clubes c colégios de vários Es-'««o.s f/o Brasil, vão exibir a sua graçae beleza numa festa dc brilho invulgar.u «csfile começará às 15 horas e terá a
presença do Presidente da República c«e altas autoridades civis, militares ceclesiásticas. O ingresso nas arquiban-
çaaas será franqueado ao público. Nimo. uma das candidatas ao titulo da'tainha dus Jogas" do ano passado.

São os seguintes os jocos pro-
gramados para hoje e amanhã, por
todo o Pais, segundo informa a
SP-UH.

Hoje Campeonato Paulista —
Portuguesa de Desportos x S. Pau-
lo.

Campeonato Gaúcho — Cruzei-
ro x Pelotas.

Campeonato Amazonense —
Sâo Raimundo x Olímpico.

Campeonato Paranaense —
Biitâuia x Irati.

Campeonato Paraense — .liilio
César x Combatentes.

Domingo — "Taça Brasil — Ern
Florianópolis — Metropol x " Gré-
mio (segundo jogo).

Campeona!o Paulista — Em
Pacaembu — Corintians x Palmei-
ras. Em Aiaraquara — Ferroviária
x Prudentina; Fm So.-oraba — São
Bento x Botafogo; Fm Ouarattngue-
tá —- Esportiva x Juvcntus; Em Ri-
beiráo 1'iêto — Comercial x XV
de Novembro; Em Ribeirão Prelo
— América x Guarani.

Campeonato Gaúcho — Inter-
naeiemal x Flamengo; Brasil x Ju
vcr.tuele: Aimoré x Floriano; Gua-
rani x Rio Grande.

Campeonato Mineiro — Atléti-
ro x América; Vila Nova x Pedro
Leopoldo; Guarani x Democrata;
Uberlânelia x Cruzeiro; Siderúrgica
X Uberaba.

Campeonato Baiano — Vitória
x Sâo Cristóvão.

Campeonato Paraense — Pais-
saneiti x Avante'.

Campeonato Paranaense —
Atlético x Guarani; Operário \

Água Verde; Rio Branco x Prima-
ver a.

Campeonato Amazonense —
Nacional x América.

Campeonato do Vale do Paraf-
ba — Barra Mansa x Entrerricnsc;
Valcnciano x Rezende.

Campeonato Pernambucano —
Fanta Cruz x América; Ont.al x
Nac.tico; Centio Limocl enst x E
pone. t

O Vasco está mal, vem pro-
curando reagir agora, mas ainda
sem encontrar forças. Mas o Flumi-
nense, que aparentemente é melhor,
terá mias dificuldades e poderá ser
surpreendido se não fôr a campo
com o mesmo espírito de humilda-
de com que jogou domingo con-
tra o Botafogo: se se julgar mes-
mo em condição superior e conside-
rar o adversário como fraco, poderá
ser derrubado. Time grande respei-
ta time grande e sabe que fase ruim
pode desaparecer em noventa mi-
nutos, quando menos se espera.

Uma "Escrita"
Todos os grandes clássicos do

futebol carioca têm suas escritas.
Vasco x Fluminense não foge à re-
gra, o que aumenta ainda mais o
interesse e a importância do jogo
e a esperança de uns de ver que-
brada a "escrita". Diz a história, pe-
los números, que o Fluminense ga-
nha sempre do Vasco. Mesmo quan-
do está mal. Tanto que, nas estatis-
ticas, o Fluminense tem muito mais
vitórias sóbre o seu tradicional ad-
versário. O clássico iniciou-se em
1923, em campeonatos oficiais,
quando o Vasco obteve as duas pri-
meiras vitórias por 1x0 e 2x1 (tur-
no e returno i. E' sempre um clássi-
co a empolgar. Num jogo desses, tu-
do pode acontecer. O Fluminense é
lider e pode perder, embora, é cia-
ro, jamais queira a derrota. O Vas-
co, se perder, perde para um líder,
porém tem necessidade extrema de

um triunfo para marcar uma fase
nova de recuperação e reabilita-
ção.
Vice em Perigo

Mesmo na condição de franco
favorito, o Améjica, amanhã, à tar-
de, em São Januário, correrá perigo
enfrentando a Portuguesa de Gen-
tíl Cardoso. Jogo enjoado, arriscado
e que pode apresentar surpresa. O
perigo para os rubros, vice-lídere*;
do campeonato, é de que o time
de Gentil, sedento de uma reabilita-
ção. faça dar "zebra" no campo do
Vasco. O compromisso não é fácil,
ainda que. aparentemente, o Amé-
rica surja com todas as honras de
franco favorito.
Forças Iguais

O resto da rodada apresenta jo-
gos iguais com os times brigando
por melhor colocação e os últimos
colocados tentando fazer presença
no campeonato. O Bangu vai en-
frentar o Madureira, em Conselhei-
ro Galvão, onde pode ganhar, mas
seu time é tão misterioso, por cau-
sa das "chanchadas" de seu técnico
exibicionista. e pode acabar mal. O
São Cristóvão, hoje. sábado, em Fi-
gueira de Melo. deve ganhar rio
Canto do Rio: o Olaria, aue enfren-
ta o Bonsucesso. na Rua Bariri. pas-
sa a ser "íar.tasma" para os "fan-
tasmas" do campeonato, depois que
surpreendentemente ganhou do
Campo Grande. O Bonsucesso é o
mais cotado, porém, com favoritis-
mo diminuído.

IJMA des coisas que garan-
te a beleza do espeta-

culo do futebol é o contrasí»
do uniforme das equipei
que disputam uma partida.
Nada mais monótono -jjuan-
do o tom de ambos e ò'rnesr
mo. Olaria e Canto do Rio,,
por exemple. Tudo sobre o
azul. Sepjara.dos, têm bonitas
cores, (aliás, feio mesmo, só
o uniforme dc Madureira )
mas quando jogam não ss
destacam um do outroll

Agora todo o mundo deo
Dará cuerer uniforme bran-
cc. Não e a primeira vez.
Ancs atrás, se não me enga-
no, na altura de mil nove-
centos e quarenta e poucos,
houve um bocado de en-
crença porque tode o mundo
queria jogar de branco cti
quase branco. Sc o São Cris-
tóvão tinha prioridade, mas
o resto dava galho. Arranja-
ram até jurisprudência scV
bre o troço. Mas agora está
começando de novo.

«T Acho que se dois clubes
aparecessem com uniformes
que colidem, no dia dc jogo,
deveriam ser punidos. Afi-
nal de contas, os represen-
tantes dos clubes passam •
semana inteira juntos beten-
do pape na Federação. Não
custaria nada, no meio do
papo, ate mesmo na hor»
de ir ao buteco tomar um
cafezinho, um representante
perguntar ao do adversário rr
"Escuta, mev chefe, com que
uniforme vocês estão pre-
tendendo jogar amanhi?".
Depois, era só dar um tele-
fonema para a sede do clu-
be e ajeitar o negócio.

Nem chegou a Loteria Es-

portiva e todo mundo está

querendo participar do bôle.
Nãc é dc bolo das apostas.
É do monte, da renda bruta.
Segundo haviam dito, o di-
nheiro seria para desenvol-
ver desportos vários que não
têm renda própria. Para isto,
andaram dizendo que se-
riam t'rados cerca de cin-

qüenta por cento dc D.*uto.
Agora estão anunciando que
também morrerão mais qua-
renta para outros fins. Car.-
dade e coisa e ta!. Quanto
sobrará para c acertador?

Perigo Ronda a Meta de Castilho,, "o Eterno"
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VIEIRA amores históricos

PERGUNTA
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\ coluna cie j

RESPOSTA
* 

|NCOMPREENDIDO, GB — Tenho 28 ancs
e gosto de uma pequena que é um

amor. Porém, minha família quer impedir
o namoro, devido ao fato de a garota es-
tar separada de seus pais há mais de 15
anos. Os pais se separaram e ela foi da-
da a uma família, que a criou com um
pouco mais de consideração do que aque-
Ia que se dá a uma empregada dcmésti-
ca. De tanto ser pressionado pelos meus
familiares, terminamos uma vez esse aci-
dentado namoro. Foi grande o sofrimen-
to para ambos. Eu tudo fiz para esquece-
te, sem o menor êxito. Ela, coitada, me
ama realmente e se sentiu novamente
abandonada, sem esperança, sem amor e
humilhada. Voltamos. E grande a nossa
luta e o nosso desespero. Que atitude a
senhora acha que devo tomar?

JJSCUTE, meu filho. Com 28 anos, você
já deva sar considerado maior, vaci-

nado, eleitor, e outros bichos. Não é ne-
nhum bebê chorão, agarrado is saias da
mamãe. Deva assumir a responsabilidade
de seus atos e atitudes. Você gosta dessa
moça. Se o único empecilho é a pobre ter
sido dada feito um animal a uma família,
porque os pais a consideravam uma ba-
tata quente na mão e dela queriam li-
vrar-se, a culpa . dela? Isto a diminui aos
seus olhos? Ji não basta o sofrimento de
ter vivido quase de favor em casa alheia?
Pense bem. Agora, tome uma atitude e
agüente as conseqüências. É o que eu di-
go. A família... a família vai bem obri-
gada. Mande que cada um cuide de sua
vida, o que já náo i pouco. Pílulas I

/^tv3'_______LOC___ift ^"-m
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XVII — 0 peão
que trouxera Uo-
na Ana e Manuela
se encarregou de
remuniciar os fu-
zis que Garibaldi
e Aguiar detona-
vam, dando im-
pressão, ao inimi-
flo, que eram mui-
to numerosos os
homens que re-
sistiam. Manuela,
n3o suportando a
emoção, desmaia-
ra. Os imperiais
tentaram recuar
um pouco, mas o
comandante orde-

y nou-lhes que per-
sistisscm no ata-
que.

para quem fica em casa

Horizontais:
£ ¦:.; '.r' ••7«ft:

^^^icTdentaI, fortultp.

çj-7 Petição escrita.

£*~-Vaso <io madeira em¦-tfrT-Wma de alguidar, que
.*¦_..--..«èrve para dar comida
:**,_¦_Jps porcos.

lO^.ífcyisrar.
12 — De outro modo.
13 — Atração pessoal.
14 — Artefato de matéria

preciosa, metal ou pe-drarlas.
15 — Lançar fora de si.
17 — Casa de detenção, pri-são (gíria).
1? — Símbolo químico do

ALUMÍNIO.

JO — Perversa.
21 — Narração, por escrito,

do que se disse ou féi,
numa sessão ou assem-

bléia.
22 — Tornar aièdo,
24 — Surgir.
2Í — Cidade do Estado de

São Paulo.

Verticais:
— Dez vezes dez.
— Fruto da ameixeira.
— Posta em liberdade.
— Verme que aparece

nas feridas dos ani-
mais.

— Grito de dor.
— Obra de agulha feita
por desenho.

RENATO

PORTELA
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65 _ Os homens de Garibaldi, que se dirigiam â vila
de Dores, interromperam a caminhada ao escuta-rem a fuzilaria vinda das bandas do estaleiro.
Algo de muito grave deveria estar acontecendo
no reduto de Garibaldi. Voltar, à toda brida! Cor-rer o quanto as pernas dessem! Oue Deus nosajudei

-TUirí-jf»

—

—
11 —
14 —

15

Perverso.
Preceito que deriva
do Poder Legislativo.
Não magra.
Raspar.
Casaco curto para
homem e que chega
até à cintura.
Situação transitória

de
36
18

20
22
23
25

de um negócio,
uma campanha.
Passatempo.
Pedra em tupi-gua-
rani.
Oceano.
Altar dos sacrifícios.
Desde. .
Aragem, brisa.

Horizontais: - l 7 A*1udanf*
dc tesoureiro. 5

nome popular da veste simbólica dos mem-bros da Academia de Letras. 7 —Monte ondeMoisés deu a seu povo o decálogo. 8 — Cidadeda CaLdéia. 10 — Fileira, n — Lusitano13 — fileira. 15 — Cloreto de sódio 16 —
Rio de França. 17 — Levemente molhado.19 — Relativo ao latim. 21 — Nome co-mura a todos^ os pequenos columbiforme.**.
r erticaiS ; — l — Farol; facho. 2

,r — Cólera, raiva. 3 —Vereador. 4 - Pólo que cobre o corpo decertos animais, 5 — Estabelecimento su-cursai ou dependente de outro. 6 — firro-jado; atrevido. 7 — Foge, escapa. 9 _Uündro mais ou menos comprido 12 —Grande estabelecimento de fabricação in-dustrial. 14 _ Abreviatura de automóvel.18 — Dez vezes cem. 20 — Vento, aragem.
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tfifi _ Um dos Projéteis atingiu Garibaldi, perlgosamen-"V te, entre o ombro e o peito. Extremamente difícilse tornava agora a resistência entregue apenas aNegro Aguiar e ao peão remuniciador. Dona Ana.tentando atender Manuela desmaiada, ficara tam-bem fora de ação.
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Respostas do N.° Anterior - ™ - hor, «a - fil)d0 _ hura _ ôca
lis — ar — pisada — recomeçar -i™ i ,, . 

*~ marombado — avaria — ou — ter —
furar - oca _ havereiTI ttl\Z 

""TJ" ^ ~ r*r* VE«T.: Timor - in - adoba _
Cid _ ti. CRUZADINHA _H0R~ £r!t_ 

~ 
TJ™ 

*~ """í,- laçar ~ Pomar ~ se>"ira - sim _ pois _ zeloso vÈrt' Z 
"!" ~Jl6 

T amor ~ d»r° ~ «gumarmas - ar _ um - gj2 _ rio _ „>, 1 intdiica ,"" •~ tamolos — "° - netos
2 - Copo. 3 - Lenha réTim ve etall 7- Xiário^r* r"1"""" 

íéUm conti~-*
co (é mamífero). 6 _ "O Moço Louro» ,,;Z» , 

nano (na.° e ftgura geométrica). 5 — Por-
Batata (único tubémilo). 8 _ ClSa fI„t ^ "^ 6 de José (Ie Ale"ca*->* f ~
Stuart (as outras são esposas de Henrique VHIí. Ç°' 

°S °Utr°? SM ^ pcrna)' 9 ~ Mar^

Dois Problemas Para Resolver Rápido

janela? em 
Se,e nao lobra ""huma. Quantas estréias vejo da minha

SEGUNDA _ Já com a bonita vizinha defronte é diferente: me disse que de 2 em 2a*ai^«a&vS?=,-:íirranS_a,*S

\- 
'*«íf.... 

r

_ Os soldados de Moringue, com sua atenção con-
b?m_l.d. 

na.re5i':lé'1cia P"» o Qalpâo lhes opunha,jamais imaginavam que fossem surpreendidos na-
„oaeleh.--£Sta.,nte• P"l" •¦¦fBuarda. Assim foramapanhados deaprevenidos pelos homens de Gari-Baldí, que, de arma branca, de unhas e dentesie atiraram a um corpo-a-corpo violentíssimo. '

68-

Que Aparecerá? ^l^cZiZllirlrmlad0Zcom um *onlinho e "

Carnlglla foi um dos primeiros a entrar no galpão.
ri,rItannH_>,<!l"ÒrÍC;,mente que os f^Perlal. haviam
Vim,?i»? 

' ' ""at0U de SCUdir °*r<b*IO> ferido.Simultaneam-nte. Manuela voltava a si. - suapergunta preocuiou Dona Ana: "Tia:
o capitSo ... está vivo o capitão?"

'CONTINUA)

debandado,
Símultân
nrimrira
Tia! Diga-me 

'..
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O mais pomüar

Chateaubriand Conversa Com
Castelo e Faz Irreverência
QSr. Assis Chateaubriand fêz uma visita ao Uchal Castelo Branco. Ficaram con.,,, 7"*
3 às 6 horas da tarde e falaramdeZdT.t^
imprensa, inflação, diplomacia e de gente' Á, .'um conhecido meu perguntou ao Chato: 

' ""''
O senhor já conhecia o Presidente?
Não. Pessoalmente, não.
E qual a'sua impressão?
Sem dúvida, um admirável velhaco

Foi uma maneira carinhosa, mas sem dúvUbastante irreverente que o velho "capitão 
dax

prensa" encontrou para classificar o Marechal 
""'

PINGANDO
Continuam as despedidas dc Ramon c MarcelaAvellaneda, no Festival de coquetéis e janlares * Ste-Ia Leonardos lança o seu "Cancioneiro dc Natal", ape-

sar de estarmos em setembro * A OCA lançou "Estação
Central" do não menos poeta Ledo lvo * O MinistroVasco Leitão da Cunha está recebendo montanhas detelegramas dc felicitações pela sua atuação na tele-visão * A moça mais bonita de Ipanema chama-seMarise, segundo os entendedores * O Jóquei Clube está
pensando em acabar com as corridas noturnas * Ocomércio de automóveis usados está superando a crisemas as cotações são miseráveis * Em São Paulo o nú-mero de pessoas inscritas em excursões que irão aoCampeonato Mundial de Londres está na casa dos trêsmil * Hoje tem feijoada, sim senhor.

ELI

HALFOUN

POPULARIDADE
O Governo pediu a utnaorganização especializa^

que fizesse um levanta
mento sóbre a popular!-
dade dos Governadores _dos ex-Góvernadores. Osresultados parciais con-
cluem uma coisa: jusce.
lino ainda é muito mais
popular do que qualquer
homem do atual Governo
O que inclui Ademar eLacerda.

¦ W.gente é show"
Otelo ISovamente no Hospital

po;"3R motivo de doença, Grande Otelo deixou o
elenco de "Tem Shakespeare no Samba", próxi-ma produção de Nei Machado para a buate "El Bo-

degón" e que reúne ainda no elenco Maria Pompeu,
Cid Morais, Cléber Macedo, Ana Maria Sagres,
Leda Figueira e Célia Bandeira de Melo. Otelo vai
internar-se, pela terceira vez neste ano, na Casa dc
Saúde São Vicente, onde fará tratamento de sono-
terapia. As mil e uma atividades que desenvolve
em televisão, buates e clubes do Rio e de outros Es-
tados deixaram-no esgotado. E êle não está em ida-
de de facilitar, conforme fax questão de frisar. Em
seu lugar no "El Bodegón" deverá entrar o cômico
Cole, ficando Milton Carneiro na "regra três". Ote-
lo já está licenciado na TV-Excélsior.

POUCAS E BOAS
Pcriclcs do Amaral

reassumirá mesmo a dire-,
ção artística da TV-Rio. O
atual diretor, Boni, voltará
para a TV-Bandeirantes,
dc onde nunca se desli-
gou. Valter Clark vai ti-
rar férias, mas continuará,
depois, na direção comer-
ciai da emissora. *** Chi-
co Anísio é o novo diretor
artístico ^a TV-Excelsior.
Está com uma série de
planos. *** Wilson Simo-
nai, Jorge Ben, Dalila, Dó-
ris_ Monteiro e Miltinho
serão os próximos contra-
tados do canal 2. Vão par-
ticipar da "Roda de Sam-
ba" organizada por Lúcio
Alves. *** Já está pronto o
primeiro "video-tape" de"Noite de Gala" da Excel-
sior: "55 minutos de Mú-
sica". *** Paulo Autran
vai apresentar-se na bua-
te paulista "Ela, Cravo e
Canela" como cantor e sa-
patcador. O "show" tem
direção de Flávio Rangel
(que ganhará mais dc
CrS 1 milhão) c recebeu
o nome de "Paulo Autran,
de 1 às 2 horas". Ana Ma-

OÓRIS

ria Nabuco também está
no espetáculo. Vai cantar
e tocar violão. Estréia
marcada para o dia 28. ***
Mais dc duzentas pessoascompareceram ao coquetel
da buate "Stop" paraaplaudir as cem represen-
tações do "Internacional
Set". Rogcria e Marquesa
abafaram. *** "Descalços
no Parque" deixa o Teatro
Maison de France no pró-ximo dia 11. Em scu lugar
entrará "O Ovo". *** Ru-
bens Correia já começou
a ensaiar "O Diário de um
Louco". Vai dar um festi-
vai dc representação- ***
Abelardo Figueiredo está
disposto a abandonar a te-
Icvisão paulista e transfe-
rir-se dc armas c baga-
g-cns para as buates ca-
riocas. Já está anuncian-
do que vai dirigir o pró-ximo "show" do "Night
and Day". Aliás, este é o
espetáculo que mais dire-
tores teve até agora c ain-
da não entrou nem na fa-
se dc ensaios. »»* Sucesso
mesmo fez no "Beco das
Garrafas" o macaquinho

iVo Canal 2

¦— "Azevedo" — do Antò-
nio. Outro sucesso é o do
Carlito como ator. *** A
TV-Excelsior precisa to-
mar mais cuidado com asua programação. Èste
mês, por exemplo, enviou
a lista dos filmes que sc-
riam apresentados no cl-
nema de arte. Para quin-ta-feira, anunciou o filme
mexicano "Seda, Sangue

c Sol" c acabou passando"Fan-Fan" de Ia Tulipe",
filme que repete sempre.
Alô, Iolando, esta progra-mação é para valer mesmo
ou é só para constar? ?»*
Luís Henrique escreveu
dos Estados Unidos parao Armando Pitigliani, con-
tando que o seu primeiro
contrato na terra do "Tio
Sam" foi para jogar fute-
boi num time dc brasilei-
ros. Diz mais ainda: clc e
Hélcio Milito vão gravar
com Stan Getz. *** Come-
çam na próxima semana
os ensaios de "Rio Boa
Pinta". Dcrci Gonçalves,
que está em São Paulo
mandou dizer que vai che-
gar segunda - feira. ***

CARLOS

RENATO

luxes da cidade
Uísque Importado Agora é Luxo

CLUBES EM ÓRBITA
— Hoje, no Social, elei-

ção da Rainha de Vera-
ncio da GB. Os alunos da
Escola de Marinha Mer-
cante dançarão a tradi-
cional valsa da meia-noite.
Nada menos de 2G mocas
disputarão o título... lio-
je, no Melo Tênis: eleição
da Rainha da Primavera
do clube... Amanhã: a di-retoria do Unidos de Édem
convida para as festi vida-«les programadas, que sc-rão iniciadas com um an-
gu. Obrigado ao Jair De-lamarc Paiva... Desfile de.modas, logo mais, como
parte dos festejos come-moratlvos do 3f).° aniver-sário do Grajaú Tênis: Os-valdo Borba... "Festival
Cinematográfico da Me-tro", hoje, no CasteloCountry Clube. Amanhã-•strogonoff»... 

Reuniâoldançante, amanhã, noFluminense... o Pontalestuda a possibilidade dctransformar seu lago nu-ma gigantesca piscina(mais de oilocentos metros
quadrados) lendo, inclu-sivc, praia artificial, comareia e roqueiros . . Rece-bi convite para participarno banquete rie ani versa-no do América FC: nasexta-feira próximaUaate, boje, ,)0 .Monte Li-bano... "Vamos OuvirPiano", hoje, no Clube Le-blon. H0jCi n„ Hiachuc-

Io Tênis: rcunião-dançan-
te na base do bom con-
junto de Valdir Calmon...
Cnvite para integrar ácomissão que e'egcrá aRainha da Primavera daAssociação Atlética Mau-
riclo Vilela: no dia 26...

jyRAMÁTICA a situação
da maioria dos bares,

tipo "american-bar", do
centro da cidade. A ver-
dade i que, depois da "rc-
votução" de 1 de abril, as
vendas caíram numa pro-
porção de 70 por cento.
Basta dizer que um dos
rnais famosos uísques na-
cioiiíiis, dos niriis cotados,
está vendendo menos 90
por cento. Segundo o Ué-
lio Abrantes, do "Xame-
go", certo grupo de fra-
gueses do uísque importa-
do passou para o nacio-
nai. Outro, que prestigiavan 7io,**.'.r> produto, verde, c
amarelo, está apelando pa-m o conhaque, n pin nu"Cuba Libre". Finalmen-
te, "nasceu" um vnvo ti-
po de freguês, qnP passoua adorar o Campari.

CLÉA

tmwWF-'r jM
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DE LIMA MARTINS,
f'lha do casal Cecília-Francisco Gonçalves Mar-tins, comemora, hoje noMackemle, o scu 15° ani-versaria. (Foto Amaral).

ZANZANDO POR Aí
— Almoço, hoje, na

Churrascaria Gaúcha, ofe-
reeido pelo Clube Canave-
ral... Agradeço o convl-
te do Sr. Francisco Kcgis,
no Motcl-Clube SIL para
uns fins-de-semana nos
hotéis da rêdc, cm Cam-
buquira, Poços dc Caldas,
Cabo Frio, Itatiaia etc...
Outro convite: do "Stop
Club" para comemorar as
100 apresentações do "In-
temacional Set"... Mair
Melo, que se encontra cm
Montevidéu, resolveu an-
tecipar scu regresso: esta-
rá na GB na próxima sc-
mana ... Recebi o "Velei-
ro", órgão oficial do Ca-
rioca Iate Clube... O co-
quetel de 2.° aniversário
da Administração Rcglo-
noi do Engenho Novo será
realizado no dia 3 de ou-
tnbro... A Escola Técni-
ca dc Comércio Bahia terá
sua Rainha da Primaveras
Angela da Costa Santos,
Dclfina Piedade da Silva,
Suzana Fernandes Correia
e Neidc Gomes Bernardo
são algumas das cândida-
tas... A bela Vera Lúcia
dn Amaral será uma das
candidatas ao titulo dc
Rainha do Veraneio. Não
poderei, infelr/mcnle, par-
ticipar do júri do con-
curso do amigo Arnaldo
Jorge da Silva. Claro qne
meu voto seria para a
amiga VLA ... O Grupo (lo
Teatro Paroquial ela Gló-
ria programou espetáculo
rm homenagem às rrian-
ras da favela Tavares nas-
tos. Será apresentai"
peca "A Língua de. Noé
amanhã... fo|

rt*ro
dos.
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ULTIMA HORA

MêàiicQs /.tua Usam Influencia Francesa

PgfP

ler Abraão Acherman: — A'o começo era a França.

A FRANÇA
A MATRIZ

DA MEDICINA
A

Entrevista a THEREZA CESÁRIO ALVIM

Medicina brasileira enccníra-se brilhantemente represen-
tada na famosa dupla Ackerman-Niemeyer O primeiro
é neurologista, o segundo, neurocirurgião. Os Drs.
Abraão Ackerman e Paulo Niemeyer, em perfeita ccor-
denação, revezam-se na feitura do mesmo trabalho, na

busca do mesmo objetive : a cura do paciente. Um descobre, c
outro executa. Um diagnostica, o outro opera. A especialidade
ds r--^'a um afina-se com o seu temperamento.

O Dr. Ackerman é homem de pesquisa — científica e cultu-
rsl 0 Dr. Paulo Niemeyer é sobretudo um homem pratico. Pre-
Cssional e socialmente, ambos complementam-se de tal forma
•;o£ a dupla entrevista, orde as respostas resultariam de um
tfélogo entre os dois. me pareceu a melhor forma de apresen-
tú-tos aos leitores de UH.

O assunto era a Franca dos médicos, a França que — expli-
cou o Dr. Ackerman — foi a "mãe" da Medicina brasileira. A
íjí maneira de homem erudito, o neurologista foi a estante e
consultou : José Francisco Xavier Sigaud (1776-1856)..."Veja. Este foi urn médico francês que viveu no Brasil. Fun-
dou a Sociedade dc Medicina do Rio de Janeiro e presidiu a
Acôdemia Imperial de Medicina. Por outro lado —continuou
gròndes vultos da nossa Medicina, do tempo do Império, for-
maranvse em Paris"...

O Dr. Paulo Niemeyer interrompeu por aí o "aspecto hi$-
liríco" da entrevista :"Acho melhor falarmos de agora..."

Mas para compreendermos o "agera", e sobretudo o quesoca podemos esperar da Medicina francesa, ambos concorda-
ram na necessidade de se encarar como atualidade o tempo ini-
cado com a 1 .* guerra mundial, a "era moderna" da Medicina
brasileira. E contar como aconteceram as coisas até os dias de
o-, e, quando nos 'altam médicos mas, em compensação, temes
6'ç'jns dor maiores valores da Medicina internacional.

tio começo era a França. "Para
Ia rumou, na l.a Grande Guerra,
uma equipe de médicos brasileiros
- conts o Dr, Ackerman. Iam pres-Isr serviço, e realmente prestaram.
Mas de lá trouxeram grande lucro
para nossa Medicina, dando, inclu-
sive, começo a um intercâmbio que
perdurou até o inicio da Segunda
Guerra Mundial".

"Babinski esteve aqui nesse pe-nodo" _ lembra o Dr. Paulo Nie-
mnyer.

' os dois médicos vão enume.r,:.do os visi!as que nes fizeram,
entre 1913 e 1939, os grandes vul-
»»• da Medicina francesa: "Gulllaln,
Alelouanlne, Loriche"..."Nossa 

cirurgia — dii o Dr. Nie-nvycr _ sofreu especial Influênciate Gossct".
0 Dr. Ackerman sorri: "Alé hojerecebemos, volta e mea .comunl-*"° de que um americano "drs-

Çr-briu" 
a'ouma técnica clrúmlcaue. se a Medicina francesa hou.

r .'". ^."ado acs EUA cemo ao
. 

r,l l--i <:-.•, r..-:s pov|.i,^n n.-ta'¦_s, ~ Gc:rct iá fclava nela no pe.'"> i de entre-guerras".
Com ,i SecunHa Guerra, perde-

com 
C0!,''1,0< '«mbém em Medicina,"™ a Franca, E recebemos o vio-cn'°_ impacto da Medicina ameri.cana" continua o neurologista.Tao violento — completa o Dr.íul° M'om»vi»r — aue se hoie fa-'"mos rie M-dlcIna francesa com>">s r^udant-j somos olhadosCemo

Io
0.

bs dn museu".'" «ols m^dlrot, d» arnr^o r.uín.
r".^ 

Iwertfnela r'a M.rflelna' "" sc^rr'udo »o 'clor ri* r'-"r.
]¦ a'"""i entro'an*o, que as nos." 

yr-''"-ie< e o nosso t«m-J'"a.
. ",0 »cont*'ham n um maior con-re rnm a c'ênd* francesa. Mesmo
„4, , americanas seriam nor
, m,vi anrovlta-'»» «« r% recbês-
t*" ''-""' <4« "s'«iol'«,'*''at" -a

-II
"t'Ão

1-rl-, r,...
r--'-r'íi riri'

ca o Dr. Paulo NV.
nHrm^, como c*.

rom a i*t0ii**ra
n *¦ liiirppro a"¦ <->>?n h»Ul«„|,rtn, „ns ,,.

"Ilrnrso". "Ou,„l„ , ro"na

»,,,? n°A na Fiança quan-

F?'ta e Oremissão
t-o ,"r""n,° »os mArfVns ¦-. „,«„.
^ovitl°„,'1!m',n!p »f»«»«de*. hoie, do
Mm, ^"dlro franco.. *e éle*.
-sll,".\ He ron",,,'< "refic.ion.-rsaH" ,nt„ ria ,-,„,„, nu.r-ra

"ra-i
"O 

ne* »b»l»f.roni rri,.An, j,»«taiv
•M rT"' 

"m **"* eoleinj frsrrw.
•"o n^Z."1"1 ° ri!'v~"? Inforrom-I-
Pau--. ,„"* 

'.". rei,;ado após es;a
( 

'•m-uLp-l,

"i_ „' /rl">rman re«nonde:
Foi

"lndlvidu,i

'•¦«ladn 'monte, êsse dlá'o"o
por nós e outros m*.

do?,,^,r'"M"ircs esneclalmonle Ho.t'*n,«da 
ouerra, 4 França. Mas

por nosso único fifôrço. A convite
nosso, visitaram ultimamente o
Brasil 05 seguintes colegas france.
ses: Leriche (cirurgião, pesquisador
e professor de -'Collège de Fran-
ce"); Alajouanine (professor d»
neurologia!,- Henri Gastaut (epilep-
tólogo; Dell (neuroflsiologlsta); La.
sorfhes (neurocirurgião); Welther-
mer (idem); Ajurriaguerra (neuro-
loglsta); Hecaene (idem); Lharmltta
(professor de neurologia); Ruggie-
ro (neuro-radlologista); Henri Ey
(professor dc psiquiatria). Mas se o
objetivo decla entrevista e esclare-
cer, é apontar as faltas para quo
elas possam scr corrigidas, devo dl.
zer que não houve, da parte da
França, aparente Interesse em man-
ter o iníercámbio por nós desejado.
Nem direto, através de um progra-
ma regular de visitas e bolsas, nem
por melo de livros (antigamente to-
do o e-tudo de Medicina, no Brasil,
era feito em livros franceses). Já
cs americnnos ttm empregado gran-
de e constante esforço nesse sen-
tido".

Peço nos médicos que apresen-
tem soluções para um possível pro.
grama de reaproximaçâo com a
França, no setor da Medicina.

Mostrando a importância de ser
o programa estabelecido em convê-
nio com o Governo francês, eles me
dão um exemplo que, se regular-
mente repelido, nos traria inflni-
tis vantagens. "A visita de Gastaut,
a nosso convite, resultou na con-
cessão de duas bótfas a jovens me-
dlcos brasileiros. Estes, após um
curso na França, voltaram ao Bra-
sil e aqui formaram um grupo ao
qual passaram os ensinamentos lá
recebidos".

"Esta é, aliás, uma obrigação
para o médico brasileiro e a prova
definitiva do scu valor. Médico qut
sal do País e nâo volta, dizendo
que rio corsrnuiu readaptar-se »s
nossas condições do trabalho, não
presta. Tanto na Franca quanto nos
EUA, na Innlaterra. e cm diversos
lugares do mundo, podemos Ir bus-
car aperfeiçoamento. Mas aqui, on.
rte o campo c vasto e a necesslda-
de enorme, onde rerloes imensas
não contam com um único medico,
rataremos dando sentido à escolha
da nessa carreira" — diz 0 Doutor
Ackerman.

O Dr. Pnulo Nicmever concor-
da. F-ol no Biasil que a "dupla" se
constituiu. Foi curando brasileiros
que a amizade e o entendimento
entre o neurc!o"i-fa e o neuroci-
rurp'ão re solidificou, Foi o tu
comum trabalho neste Pais que lhes
deu fama Internacional. '"Porque ;o
é internacional — completa o Dr.
Ackerman — quem, antes de tudo,
c nacional".

Sábado, 12 de Setembro de 1964 -
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• SEGUNDA.
FEIRA

Bife de fígado
O
y* Trouxinhas de va-

-i
< Pirão de batatas

TERÇA-
FEIRA

• QUARTA-
FEIRA

QUINTA-
FEIRA

SEXTA-
FEIRA SÁBADO DOMINGO

Sardinhas fritas

Pirão de farinha

Costeleta de porco Cozido completoBolinho de batata Bife com batatas Ensopado de carne
Recheado com cam* fritas com chuchu Feijão branco Pudim d# «^ocolit»
Feijão preto Tutu tom lorr„mo Farofa de Ôvo .

Batatas e ovos eon- Salada de tomate Salada dc beterra- Lowv« picada
dos alface Salada de agrião (,a

Bananas em calda Doce de leite
compota de péra Doce de coco Sorvete com Karo

Goiabada cem quei
»•

Sopa de ervilhas

Carne desfiada

Sopa de cebola
-< Carne assada
\Z Jardineira de lego-
< mes Espaguete com to-"• Gelatina de moran- mate

"Souflê" de çueijo Sopa de massinha frange assado

p .., Espetinhos de mio-

Chuchu na mantei

go Torta de maçã

ga

Pudim de leite

Arrc/z com "petit-

pois"
Salada de frutas

Pirão de maçã

Cenouras cozidas

Pudim de claras

Prato frio

"rios sortidos
'-.'ada de batatas

Baba de moça

>
Z
>
>
Oo
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um pequeno quarlo na
casa para o qual você não
encontra grande utilidade.

Fica sendo mesmo o quarto dos
trastes, onde também está a
máquina de costura. Por que
não transformá-lo num ambien-
te gostoso, misto de sala de cos-
tura e de estar? Basta um pou-
co de disposição e o resto fica
por conta de Grácia, da Santa
Paula Decorações.

Utilizando o Pequeno Quarto
Sala de Costura e Tv
- Medindo 2.50m x 3}00m
Constando de:

1 sofá medindo 1,75 m de comprimento com
fundo normal

1 mesa de costura com 1,20 x 0,60m
1 banquinho redendo
1 abajur
1 banco retangular com 0,45 x 0,90m
1 mesa para frente de sofá com 0,40 x 0,80m
1 armário para retalhos corn 0,50 x 0,50m
1 aoarelho de TV eu movei para embuti-lo

ESPECIFICAÇÕES
PAREDE: Côr de café com leite.
TAPETE: Castanho, tipo "bouclé".
CORTINA : Branca cem grega côr de laranja
SOFÁ : Estofado de escocês branco e preto,

almofadas nas cores branca, preta e laranja.
BANQUINHO REDONDO: Da mesma fazen-

da do sofá.

BANCO RETANGULAR: Estofado em tecido
côr de laranja (éste banco, quando não esti-
ver sendo utilizado, será guardado sob s me-
sa de costura).
MESA DE COSTURA: O lado que fica junto
ac sofá deve ser fechado. O tampo pode ser
de fórmica da mesma côr da madeira, que
deve ser escura.
BANQUINHO REDONDO: Acompanhando a
mesa (na mesma madeira) e com almofada
ou assento estofado de escocês branco e pré-
to, igual ac sofá.
ARMÁRIO PARA RETALHOS: Pintado na mes-
ma côr da parede (fosco).
MESA PARA FRENTE DE SOFÁ: Tôda em ma-
deira.
ABAJUR: De pé, em madeira, com cúpula
branca, podendo levar um friso escocês.
DETALHE: Ccmc há espaço, caso seja neces-
sáric, o aparelho de TV pode ser embutido
em móvel feito especalmente para isso e qu»
será utilizado como' armário de costuras,

íim
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O O TEMPO E OS FENÔMENOS
No domingo, Plutão comanda o Cosmo em quad: atura rom

a Lua em grande formato no quarto crescente. Temperatura em
elevação. Orvalho. Visibilidade afetada e cerração. Violentas
tempestades magnéticas na atmosfera afelam a navegação aérea.
Tempo bom in Rin e arredores; instável no interior nordestino.
SP e Extremo Norte. Na segunda-feira, Saturno comanda o
Horóscopo. Temperatura elevada evolui para declinada no fim
do período. Kcssacas. Chuvas de noite ne Rio e diversas legiões
i-iit.i' ii Centro e o Sul.

horóscopo

O HO BRASIL
Violentos assaltos nas cidades desgovernadas. Funestos de-

sastres .léreos e terrestres. Somente jornalistas lutam pcla li
berdade do pensamento e direitos do Homem, enfrentando cbs-
curantistas. Brasileiros notáveis e patriotas nâo estão ainda
sendo aproveitados pelo movimento de 1 de Abril, que iracassará será sem o poder das idéias, do inteirem o do naciona
lismo.

# NO MUNDO
Violentos terremotos cm torno da lmhi do Equidor »ntr*

as duas margens do Pacifico. Funesto desastre aéreo entre
América Centrai e Canadá Permanecera as lutas no Congo. Chi-
pre e Sudeste Asiático como motivo para a colocação de armas:
se houver pa/ nestes pon'ns as revoluções voltam à América
do Sul. Poderosa cobertura ianque de propaganda diversificada
nus paises sem patriotismo.

0 OS FLUIDOS
Nu domingo, benéficos d< d a. ajudam todos os empreendi-

mentos: m'sto de noite, não aconselham iniciativas. Nascidos.
ricos e intermediários. Aniversariantes, lutadores pela carrera
Os quo idoeccm devem curar-se dentro de 14 das. Na segunda
feira, adversos de manhã . benéficos depois, favorecem is in
vestigaçôes. Nascidos brilham na arte. Aniversariantes vencem
nas realizações populares. Os que adoecem terão crave eníer-
niiriarie. porém sem perigo. 13 • ü dr Setembro

1

dii

CARNEIRO
(Nascidos entre 12 h de 21 de março

e 14 h dc 21 de abril) Domlnno _ Difi-
cuidados de manhã entre vizinhos dese-
ducüdcs. Decepção doméstica. Boas noti
cias, a seguir. Atritos e acidentes pela
noite. Prejuízos inoplnados. Segunda-fei-
ra — Insõnla, Desespero de manhã. A|uda
Inesperada para grandes soluções. Afeio.

LEÃO
IN«scidos entre 20 h de 23 de iutho

e 22 h do 23 de agosto) Domingo — As-
pcclot de dificuldades diverslf cadas, En-
qanos e prejuízos nos contatos com vi-
fl.itisT.-s e falsos magos ou espirias. Noite
de multa aflição. Palpitaçòcs. Segunda-
feira — Favorabilidade nas constiucões,
máquinas c agricultura. Prosperidade.

SAGITÁRIO
Nascidos entre 4 h de 21 dr no

Vfrmro e 6 h de 21 de dezembial Es-
pífito muito preocupado com a mírcha
dos .-tc.ilcclrr^nlcs. Decepção no campa
do tf^fo Periro de prejuíros p*cí*r**?i-
vos i os cen alos cem v o.irlsfas eu fs'scs
f!pir'iis ou astróloges. Serçunda-felra —
Perminecem as preocupações afetivas e
profissionais.

TOURO
(Nascidos entre 14 h de 21 de abril •

16 h de 22 de maio) Domingo — Sonhos
agradaveik Originalidade nas idéias e nas
realizações artísticas e literárias. Embara-
ços pela noite. Tonteira. Contates com vi-
garistas que se dizem espiritas. Segunda-
feira — Atritos de manhã. Satisfação nos
negócios durante o dia. Intuição.

VIRGEM
(Nascidos entre 22 h de 23 de agosto

e 0 hora de 23 de setembro) Domingo —
Enernla na execução dos planejamentos
Êxito na Matemática e Engenharia. Em-
baraços no amblenle. Alegria de tarde
Noite de aflição. Segunda-feira — Insi-
nia. Atritor en're parentes. Satisfação ge-
ral nos negócios e na carreira. Novas •»•
perancas.

CAPRICÓRNIO
'li'i'iTs entre 4 h de 21 de de

z»mb o e f h de 20 de ianflro- Domingo
— D'/erslf'içadas as dificuldades no am.
benl". Doenças e prejuízos paia colegís
eu parentes. Nctte de espiritualidade e
pantlímen^s. Seçunda-felra — Tr unfo
cm ledos cs empreendimentos. Piosperl-
dade nas especulações, txito na arte Fe-
llcldade afetiva.

GIMEOS
iNascidos entre lã h de 22 de mate

i II n di 23 de |unho) Domingo — Tem-
peramente irrliado. Dificuldade! criadas
por intrigantes ou contraparentet. Habl-
Iidade no uso dos Instrumento*. Atritos
pela noite. Segunda-feira — Inuõnla Fa-
vorabilldade not contatos com pessoas in-
fluentet. Novas oportunidades lucrativas.

BALANÇA
iNascidos entre 0 hera de 23 de se-

temDre e 2 h d* 22 d* outubro) Domingo
— B.-ltho nas reallzaçoei culturali, popu
lares e artísticas. Originalidade not pia-
neiamenlot. Felicidade nos encontros afe-
tives. Dificuldade de noite cem prejuízos
Inoplnados. Segunda-feira — Atrltot ino-
pinados de manhã. Palpltaçõtt. Terde be
néfica.

AQUÁRIO
Nascidos entre I h de 20 de janeiro

e 10 h de 1* de fevereiro) Dificuldades
supeta-ias pela mínhã. Felicldtde not en-
contros afellvot. Prriuizos Inopinadot pa
ra p^rentet. Assuntes de vlparlttat. Se-
gundafelrf — Tr unfo not attuntet afeti-
vos e prefi'slon«i«. «migot ajudem nat
rcalIzKCÕet. Celebridade para ertlttat. In-
tulçio.

CÂNCER
(Nascldot entre 1< h de 23 de (unho

e 20 h de 23 de julho) Domingo — 5c
breasaltos de madrugada e perigo para
ot que pernoitam fora do ler. Satisfação
afetiva e espírita durante o dia. Boat no-
ticlet pela tarde. Segunda-feira — Ajude
Ineiperada nat reallxeçõet comerclaii e
intelectual» Elevação na carreira. Afete.

ESCORPIÃO
'Natcidot entre 2 h de 22 de eutubre

t 4 h dt 21 dt novembro'1 Domingo —
Sapiência nas realizações toc'.»is e comer-
ciait. Sentido da Matemática e de erte
teatral. Craves dificuldades pela nelte
cem pre|uizet Inoplnados. Segunde-felre
— Intõnla. Atritos pela manhã. Favorebl-
Iidade de tarde em tedot et empreendi-
mtntos.

PEIXES
(Nascldot entre 10 h de It de feve-

relro e 12 h de 21 de março) Domingo —
txito en meio de recelot e caluniai. Con-
tato coir. viçarittat de sociedade. Boat
noticias. Ambição pele conhecimento. Per-
tonalidade. Segunda-feira — Favorablli-

dade de dia. Prctperldade not negócios.
Aplicação proflttlona! Dificuldade* pele
noite.

ftnannnBn .. MlrffcimllTliimgimiinT^
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JUVENTUDE E LIBERDADE.

mmm» m
ÍÇxemplo para os mais velhos.

ÇOLDADOS coloridos marcharam no primeiro dia. ".ndepcn-
dcncia ou Morte» era o lema da semana... e, para iníciodo conversa, o Presidente pediu à Câmara que aprovasse acompra das concessionárias (vulgo "íerro velho") de energiaelétrica. """'o"1

A caçada a Cnra-de-Cavalo varou os dias e as noites comnvu.tos rebates falsos. Mas outros pagam por êle as penas quenao mereceram; pagam pelas mortes que não deram pela fôr-ça que nao usaram, pelo ódio que não mostraram. Milhões deolhos se fixam na Ilha de Fernando de Noronha. O TribunalMilitar dispensa mas o povo quer saber como vai — e ouandovem - o ex-Governador Seixas Dória. Como o filho de MiguelArraes, outras crianças perguntam: eles nâo foram eleitos porquatro anos? Então por que só governaram um ano? E* por issoque estão presos? v
E os julgamentos continuam com os advogados prdtestan-do contra os privilégios dos promotores. Mas este é o tempo dospromotores e dos inquéritos que apartam famílias — até (.hi-

IK 
'n'er"acionais 

||ue 
-Mtamos - como se não bastassemtantos brasileiros a abraçar sôfregamente, em minutos vigia-dos, os que lhes falam de vida e dos motivos de esperar.

Por falta de material subversivo, fala-se em corrupção,asainto iiuorrcdouro nos países onde o "toma lá, dá cá" é temade cartilha. Fala-se tanto e faz-se tão pouco que já começaa enjoar. Liberal-conservador, enjoado ficou Silvestre Sampaiocom os sermões dc um néo-moralista. E participou: minha pró-xima peça vai se chamar "O Lado Positivo da Corrupção".
Os empreiteiros também reclamam contra a "moral" 

gua-

nabarina, dizendo que cem bilhões é dinheiro demais nara a«¦:* M« deixem em paz o Governo o das Vosa"
••JardiS-n^T3 eVUar e? data Próxima ° mau hu*™ d°jardineiro que de casaca e tamancos irá receber outro Car-Ios. Para estudar o "clima" 

já estão aqui muitos francesaRoupa suja se lava em casa mas não na presença deSA carne continua faltando mas. não se preocupem, quan
2e simboln^nr^h'* 

C,a 
j!á,de aparecer* Servíssemos" £

ísceS 
orfiulh^°s diríamos que o Brasil está em franca

de Jfn'r,mtmví.0ntÍmÍStas 
estar,amos se os nacionais movimentos

velho, nZ„*.eSS,em 
C°m° no CAC0* ExemP10 Pa« <» mais

süe roi 
PfndPnf 

ni"8"*-65 
coneressista-<. "eram os estudantes bra-

nflmil; 
I"depende.ncla. «"> morte. A Faculdade de Ciências Eco-

niZtST8 „ 
° 

j£ime,r0 Passo- A semana foi encerrada com
r tid-n 

dem.ocrá1tlc,as ~ «"trás haja, caros leitores - na Fa-
voídf ju^enS. 

^ Dlrelt° C C°m ° 8rit° de Iiberdade na

iá fn?^ÍVierSárÍ° 
daJsema"a íoi o da Rádio Nacional, a queja foi popular mas cedeu à pressão da "Ordem do Dedô-Duro"e expulsou do seu quadro tantos artistas nacionais.t se o "sol da liberdade brilhou no céu da Pátria" emmomen os de esperança, a semana encerrou-se nublada, ain-da nublada enquanto o verão não vem.

Aproveitando a falta de praia e tentando equilibrar a ba-lança cultural da juventude, onde tanto pesa a televisão vistadurante a semana, coloquem no outro prato uma noção de tea-tro; Sonho de Uma Noite de Verão" é, no Tablado, o progra-ma deste fim-de-semana. .
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Jínf: Tiago
Sem Castelo

MULHERES E O SEIO DA QUESTÃO

m

Ç\ 
DESTINO me pós em contato com San Tia-" 
go Dantas sempre fora desta cidade onde

vivíamos — e onde raras vezes nos víamos. Os
•neontros longe do lugar em que se vive sem-
.pre portam maior carga emocional, como se as
pessoas, deslocadas do seu meio ambiente usual,
procurassem apoio umas nas outras. São. as-
•loi, contatos mais emotivos do que de outra
espécie: fora do lugar onde vive. o homem
esostuma ficar mais sentimental e menos inte-
ligente. Isto não era verdade com San Tiago
Dantas — certamente porque isso não é. mes-
mo, uma verdade.

A primeira vez que estive com San Tiago
Dantas foi há mais de vinte anos, ein Belo
Horizonte, após o concurso de Direito Tra-hathista realizado na Faculdade de Direito daUniversidade de Minas Gera,s. Presidente os

. Mesa Examinadora naquele concurso, San Tia-
«o Dantas deu nota 10 apenas a um dos trêscandidatos: o Professor Onofre Mendes Júniormeu pai.

Mais de 10 anos depois, voltamos a en-contra r-n os em Euenos Aires, onde San Tia-' go Dantas participava de uma reunião da Co•Wiasao Jurídica Interamericana. Como enviadoespecial de um vespertino carioca — e cone.-
pondente do jornal francês "Le Monde"" -faüia eu a cobertura do 1,« de Maio na Argen-«na, o qual fora precedido dos primeiros aten-tados contra Perón. Em demorados almocos econversas no Hotel Plaza pude admirar a ar-Ouça e acuidade com que San Tiago Dantasanalisava a situação naquele pais. Tais encon-tros tiveram grande importância no desempe-nno de minha missão jornalística.

Depois disso, voltamos a nos encontrar _
?.i c ?' 

°"»iona_lme''t*-*. "o Rio - em Punta
wL.1 ^ 

GJ-nebra' f*"*' Nova Iorque eWashington. Em toda a minha carreira de re-portar jamais conheci qualquer personalidade
m™.?".." PUdeSSe trabalhar ™is proveitosa--mente. Num rápido encontro de cinco minutos,

,em corredor ou jardim, San Tiago Dantas diria
;te«s,e5nrC'aprtt'd0,qUe a° J'ornlaí^ Podia in-xeressar. Era simplesmente assombrosa a sua- capacidade de síntese e precisão. Pude sen
; «-lo, principalmente, nos últimos anos, quando- em Punta dei Este, Genebra ou Washington

el/f,LParanUH ? 
cobertura <••" missões por «lechefiadas. Quantas vezes, entre um gole de ca éou enquanto éle passava os olhos por algum

tecido6"'0'/"";"16 
,Ud° ° que «'ava acon

oteTto?: que pudesse bem in'°-™'-

A inteligência de San Tiago Dantas era.

•jo»;'
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além disso, adornada por senso de humor agu-

""¦:

Coní«*ni?9 J =¦ 
Lembro-m*= Puando, antes da.Conferência de Punta dei Este, em seu primeiroencontro com os jornalistas brasileiros, alguém

atuação- r 
Sa" 

T"30 
Dantas: "Que »""» **

.aituaçao?' Com entonação apropriada, usou éle.o termo preciso hispano-brasileiro ao respon-oer- — A situação está lóbrcga.
',-„ Tar?bém e,ri Genebra, comentando a atua-'VlL^n 

T 
"i? id0S° chan«'^ ocidental. SanTiago Dantas haveria de observar com Sabo---rosa malica brasileira: _ £*: -ésse " velho-não»da mais no couro.

j: Assim me agrada lembrar de San Tiaoo

>_«»¦.• - 
como él<* mesmo talyez pudesseídizer, uma cabeça cheia dé bossas. 

>J.,ao55e

noSEMARIE SULQUEn - Termi-
na hoje sua temporada nesta pú-mnu e vai üe dentro desse espar-luhü para umas ferias recreativas— 'Foto Vulcnlim. especial paraQ FL).

VOCÊS 

nac imaginam o bode qus
deu a declaração de um texa-
no cocoroca, médico em Hous-
ton, que declarou a uma agên-

cia informativa que a mulher quanto
rnais inteligente fôr menores terá 03
seus seios. Quem disse isso foi o Pro-
fessor da Escola de Medicina da Uni-
versidade de Baylor, naquela cidade;
Dr. Strassman. O telegrama espalhou-
se pelo mundo inteiro e lá mesmo, nos
Estados Unidos, uns ficaram a favor oc

1^ distinto (que diz ter feito a experién-
V-A cia em 717 mulheres sem filhos e fri-

¦ sando esta particularidade de-

l 
'¦:.. 
J'\ ve estar explicando que, depois

%J„;.-JJ\ 
clUe arnamentou uma criança,

%., \ 
uma mulher \a não serve para

W ';? ilustrar sua teoria).

J-...J-W *^as h°uve também quem fi-
M Jg casse contra. Vamos por par-

/ ...-f tes. porém. Nos Estados Unidos,
p 

' a favor da teoria "quanto 
maio-

res os seus seios mais burra e
uma mulher" (cu vice-versa)

ficou a peituda atriz Mamie Van
Doren, criaturinha que adora
uma publicidade, e foi logo

dando entrevista, para afirmar: "Exis-
tem mulheres secas e roliças com co-
eficiente semelhante de inteligência,
mas no colégio eu era uma das alunas
mais desenvolvidas e com mais baixo
nível de inteligência". Donde se con-
clui que Mamie Van Doren, num golpeinteligente para quem vive muito mais
do busto do que cí0 cérebro, prefereter fama de burra, mas conservar sua
fama de peituda. Ern Lima, no Peru,
embora peru de fora não se manifeste'
está-se realizando, justamente agora'
um Congresso de Ginecologia e, quan-do publicaram lá o telegrama com as
declarações do Professor Strassmsn os

Eoíocalizando
E EIS AS NOTÍCIAS: A"John Birch Society", or-

ganização fascista existente
nos Estados Unidos, atra-
vés de seu presidente, um
cocoroca chamado Robert
Welch, prestou interessan-
tes declarações aos jorna-listas franceses. Disse quesua organização considera
perfeitos os regimes poli-
ticos existentes na África
do Sul (o pais mais racis-
ta do mundo) e nos paises
totalitários Portugal, Es-
panha, Coréia do Sul e Pa-
raguai. Afirmou que De
Gaulle é agente comunista
e que o falecido Presiden-
te Kennedy também era.

congressistas espinafraram a teoria, se-
gundo outro telegrama, de Lima parao mundo. No Canadá, um cientista cha-
mado Hubert de Waterville afirmou
que é ilógica e anticientífica a declara-
ção de seu coleguinha, e explicou quea inteligência da mulher nada tem a
ver com o busto, tendo, inclusive, o dis-
traído Rosamundo gostado desta decla-
ração, dizendo após tomar conhecimen-
to dela.- "Pelo 

menos em praça públi-
ca só ganha busto mulher inteligente"
— no que tem toda razão.

Como a Pretapress está atenta e
celheu a reação em cada capital sóbre
a teoria ora exposta, eis aqui o que diz
o "Diário 

de Notícias", de Lisboa: "O
cientista afirma que existe uma opo-
sição fundamental entre a inteligência
e o sistema de reprodução nas mulhe-
res e quanto à inteligência, nas mu-
llieres de peito volumoso (sic) esta
nãc se baseia no pensamento lógico,
mas no instinto e na intuição". O jor-
nal lisboeta não diz se as peitudas são
mais intuitivas, mas insinua. Aqui no
Brasil, tirante a publicação de um te-
legrama em "O 

Estado de São Paulo",
matutino que raramente se envolve no
seio dessas questões, a imprensa não
féz maiores ondas sóbre a burrice fe-
minina crescendo na relação direta dos
seios, talvez porque aqui meter os pei-tos é um ato de inteligência comum a
ambos os sexos.

KS!

Pava completar, afirmou
que o regime ora vigente
no Brasil dá muitas espe-
ranças à sua organização.

Em Minas só agora è
que as professoras mora-
ram no assunto. A Depu-
fada Marta Nair Monteiro
afirmou que as professo-
ras contratadas pelo Esta-
do vão ganhar menos do
que um soldado raso da
Polícia Militar. Disse a
parlamentar á imprensa
que elas vão marchar em
volta do Palácio da Liber-
dade, em sinal de protes-
to. Que ao protesto delas
se junte o dos professores

acadêmicos, que estão ga-
nhando menos do que um
sargento, são os nossos vo-
tos, embora esse negócio
de marcha de protesto já
tenha dado errado uma
vez. t::":' Pai que não colo-
ca o filho na escola pode
ir em cana — afirma Fie-
xa Ribeiro, Secretário do
Educação. Diz que o pai
de Ibrahim, com medo de
que a medida tenha efeito
retroativo, vai-se asilar nu-
ma embaixada. *'* Decla-
ração do cantor argelino
Aznavour: "Música é para
francês fazer, italiano can-
tar e americano comprar".
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maltratado nas non tia facões comerciais em oue sp meloprocura dar profundidade c vida a Jor Tre nt aiSdâdn noi»direção de Lerner. ma, a insuficiência dc rotei.o üe Gollon termina por derrotá-lo. E. assim, Joe TrenteIjL aulica reduzido a um vilão tradlciona - racista conuntonescrupuloso _, com um ou outro momento dé coragem
5c firff 

"""r1"" Em -contraP°s<<*°, o David McV v
multo di í,^ tv..? Jr1'0' infênuo' C|UC* X("'R»i»do caminhosmuito dantes trilhados, perde a ingenuidade 'e ate a vir6 "tom 

rWüm conhece ™ fat°" cia vida % a mortePicam, assim Irresoivldos - ou, pelo menos, insatlsía-tonos -os problema-, propostos: a lealdade e a comuni-
e a purificação do homem em circunstâncias excepcionais<a guerra, no caso), a dlflculdacle dc dist, fr 3 o bem
eõ s m, s"?n,-:? 

eSmHt° hUmai10 f'' c°»turbado pelas cm'-çoes mais fortes e prementes. É uma pena. pois a exoeri-eneia poderia ter resultado positivo e útil uma lição demoral para o.s tempos que vivemos. '

in,r/',C"„A: 
"Cr" o/ Bo/!«c"- Direção de Irving Lerner Ro-

SemL"e2%d 
GOrãn"' baSfad0 "" romance 'Fortrcssin

ti l, ¦' do-Ben>«""n Avpel Cinegrafla dc Felipe Saeda-
I"ur vT,f'r 

nÍChn"!'d Mark°M'- *ta*co: James MacAr-
iMuko: SL r"f'¦/ ?ita, 

M0n:no' Leopoldo Salced°- Marllou

Antonioni Vence Com
o Primeiro em Côres

jtflCHELANGELO Antonioni ganhou il
_ nalmente, um Festival de Vcnnv,', njun da 25* Mostra Cinemato0rá}kaMe°
nacional da atraente cidade do Adríàtíct,deu ao novo filme do famoso e discutido}"lizador, "II Deserto Rosso" ,0 Deserto Vmelhoj, o grande prêmio, isto á r, -l ¦'
rie Ouro de São Marcos". Em "h Dc£%Rosso , Antonioni volta a seu tema preferido, a sua constante cinematográfica. „ Vohdao. Trata o filme da solidão de uma mllher foutra vez Monica VittU, que Vas7~asofrer dos nervos após um acidente de anlomovel. Um amigo de seu marido pcrm«•tece alguns dias em sua casa. Entre a mulher co amigo do marido surge uma forteSimpatia c, um dia. sucede o inevitável >nr
l""?, 

ela C,0m êle para a Premia, onde traibalha? A mulher vacila e, finalmente re.solve ficar com o marido. A ação dalilapassa-se numa refinaria de Ravena "aue
constitui um quadro adequado ao desesvéro e a alienação do mundo moderno" Nãaca Itália do sol, mas das brumas —'como
diz um correspondente dc. uma agencia denoticias. E acrescenta: "E ludo isto òan/.adoem luzes cinzentas; até as árvores e as la-ranjas parecem cinzentas". Convém lembrar
que. "II Deserto Rosso" é a primeira fila deAntonioni rodada cm cores. O papel doamante c feito pelo ator inglês Richard Har-ns, que recebeu o prêmio dc melhor inter-
pretuçao masculina no Festival de Cannes dc1963 pelo seu desempenho em "This Sport-mg Life', nm muito bom filme inglês aueinfelizmente, até hoje não chegou oo Brasil'Anula sobre Michelangelo Antonioni, sóbreII Deserto Russo" c sobre a vitória em Ve-veza, e bom que se frise que o prêmio dadoao realizador está sendo louvado pelos seusadmiradores e olhado com restrições ou in-diferença pelos anti-Antonioni. Pois o cine-asta italiano è colocado nas nuvens poruns e odiado por outros. O que prova queo homem tem um certo valor, mesmo.
DO MÉXICO
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Mancruz Olivier. bonita artista mexicana,
tal como aparece em um momento de "So!
em Chamas" iSol en Llamasl. melodramarural mexicano que a Pelmex lançará num
circuito carioca já na próxima semana.

• ANSELMO VOLTA A FILMAR
Anteontem, numa fazenda das proxi-mirtades tle ftu, São Paulo, Anselmo Duar-

te iniciou a filmagem dc sua nova película,"Vereda da Salvação", adaptação cinema-
(ografica da peça de Jorge Andrade. A vol-
ta dc Anselmo à direção estava sendo an-
siosamente esperada, pois, desde o sucesso
espetacular e internacional dc "O Pagador
dc Promessas", o antigo galã c agora reali-
zador não fazia um filme. O principal pa-
pel masculino dc "Vereda da Salvação", o
dc Joaquim, foi entregue a Raul Corlcz,
que já viveu o tipo nos palcos da capital
paulista. Vamos esperar outras informações
sobre o desenvolvimento das filmagens.

• "OS DOIS GIGANTES"
Informa dc Paris a France-Presse que,

na próxima primavera setentrional (segun-
do trimestre de 1D65). vai realizar-se un*.:1
fita intitulada "O.s Dois Gigantes", sóbre o
nascimento dc grandes impérios económi-
cos. os Estados Unidos c a União Soviética,
baseando-se na "História Paralela", de An-
dré Maurols e Louis Aragon. Como se sn-
be, o primeiro desses escritores dedicou uni
livro aos Estados Unidos o o segundo, uni
livro á URSS. O produtor. J. B. Belsolcll.
conseguiu a autorização dos Governos de
Washington e de Moscou para utilizar seu1"
respectivos arquivos cinematográficos. Umi
parte da película será realizada por um di-
retor norte-americano e a outra por um
diretor soviético. Deseja-se nue Maurols e
Aragon comentem eles próprios o filme 0
conhecido realizador francês Frcderic Pns"
slf. otitor ria fita dc montar/cm "Morrer ein
Madri", está encarrceado de coordenar f"
com en tá rins e desejaria nue, ao loneo déste
a fresco histórico, que cobrirá meio século
de história contemporânea, se desenvol-
vesse um "match" Maurois-Aragon. ao mes-
mo tcn.no que um "match" Estados Uni-
dos-União Soviética. André Maurois, o fa-
moso acadêmico, declarou: "Ésse "match"
assusta-me um noucn. Acredito nue seria
melhor mm existissem duas partes distin-
tas. rada un,-, delns cnm seu comci"itri'*|i
r seu comnntnrl.sto". Arngnn, por sua v"re ¦
disse que lhe dava grando prazer cm cola-
borar neste íllme com Maurois.


