
TEMPO: bom. TEM.
PERATURA: elevada.
VENTOS: fracos. VI-
SIB.: boa. MÁXIMA:
34.2. MÍNIMA: 21.'...
(Mais detalhes na Ifi.
pág. do Caderno de
Classificados)
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Castelo
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S
Paulo — Rua Barão do llapetlnin
«a, 151, coni- 21/22, Tel.-32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pona, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, loias 10 e 14, Tel.
-40-3855, Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, CrJ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30;SP, DF e BH: Dias

. úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, Cr$ 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul; Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 — Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, Cr$ 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, Cr$ 300 ou -NCrS 0,30 -
Domingos, Cr$ 500 ou NCrS 0,5^
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCr$ 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, Cr$ 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PA$
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dias
úteis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
A FIRMA A. Ribeiro Frutas per-
deu os livros de Verba n.o 2 e
1 e Compras n.° 1 e 2, e diversos
documentos de Interesse pessoal.
Pede-se a quem encontrar entre-
gar na sua sede na Rua Capi-
tão Félix n.» 16128 e Rua 14,
loja n.o 8. CABEG - S. Cris-
tóvão.
EXTRAVIOU-SE - Carteira CREA
383-D, 9.a Região. Ligar tel.
47-4357. __
EXTRAVIO do Diploma de" Enfer-
meira de Leonor de Campos Mar-
1ins, da Escola Ana Neri da Uni-
versidade do Brasil, perdido no
Estado da Guanabara.
GRATIFICA-SE bem a quem de-
volver os documentos perdidos
por Nelson Priori, favor entregar
no Banco Nacional do .Norte -
Rua da Quitanda 3-B - 23-5925.
GRATIFICA-SE bem a quem en
tragar um livrinho sobra telefo
nes, perdido 3a..foira. Telefonar
.6-8333. Rua Paulo Barreto, 31

201 - Botafogo-
PROCURA-SE o despachante de
nome Maurício Abramowich com
ascritório no Edifício Avenida
Central, sala 2829, qua se auien-
lou do serviço • dos clientes •_
cerca da 2 (dois) masas. Atendia
pelo telefona 22-5514. Quem sou-
ber do seu paradeiro favor infor-
mar par» «t telefona 54-2725,
PERDERAM-SE no dia 2~março
1967 cm um táxi, no Cenlro da

-v Cidade, cerca de 15 horas, os li-
Vros do registro de empregados
do Sindicato da Indústria de Pa-
nificação e Confeitaria do Estado
dá Guanabara. A quem encontrar
favor entregar na Praça Tíraden
tes, n. 73, 3° andar.
PASSAPORTE perdido n. 596 827
pertence às menores Wadi Alber-
to Bitar — Graciela Bilar, favor
entregar «o Sr. Bahigè Oidih Bi-
tar, Av. Passos, n. 7.
PERDEU-SE uma mala preta „
branca na Rodoviária no dia Ide
março entre 20 h e 20h30m. Per-
tencente à estudante Eni Costa—. Uruguai 514 — Ti|uca — Tel
38-3901. Se alguém encontrar fa
vor comunicar endereço acima.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA e cozinheira. CrS
80 mil, cada uma. Tel. 47-1537.
AGENCIA Riachuelo tem cop.-
arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
Tel. 32-0584, 32-5556.
AGINCIA FLORES - Oferece ar-
rumad., babás, copeiros, coz.
forno fogão. T. fino variado, fa-
xineiros, lavad. etc. Rua V. da
Pátria, 31, ap. 501. Tel. 46-1268.
ARRUMADEIRA - BABA' com
experiência e referencias — Pa-
ga-se bem — Rua Joaquim Nabu-
co n. 212 - ap. 404 - ....
27-2344
ARRUMADEIRA - Admite-se com
referência, à Rua Garcia D'Avila,
34„ ap. 402 - Ipanema-.
ARRUMADEIRA - Preciso com
referencias - Cinco de Julho íl.116 - Telefone 57-1373.
ARRUMADEIRA - Preci
sa-se, com prática, p
casa de tratamento. Tra
iar na R. Cosme Velho,
315. Paga-se bem. Exi-
ge-se referências.
ARRUMADEIRA pára família as.
Irangeira. Traiar . documentas a
referencias. Barata Ribeiro, 505.
ARRUMADEIRA - _AVADEÍRÃ~-
Precisa-se .tom prática, serviço
das 8 is 16. hs. Exilo boas ra-
ferências. Pago 50 mil — Tralar
na Rua Sant» Clara,- 26, ll.o and.
ARRUMADEIRA -¦ Precisa-se. Rua
Cotingo, 77, Tijuca, CrS 60 000.
ATENÇÃO - Emp. doméstico?
Ag. Mota tem os melhores com
documentos e ref. Av. Copacaba-
na. 610, slloja, 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
prática e referencias; Durma no
emprego. Cr$ 50 000. Rua Gus-
lavo Sampaio, 211, ap. 1201. —
Leme.
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba
bás — Precisam-se, ótimos orde
nados. Rua Senador Dantas, 39
2.° andar, sala 206. ' '

BABÁ — Precisa-se com boa apa-
rência, com mais de 30 anos, pa-
ra uma criança de 2 anos, javendo e passando a roupa da mes
ma. Pede-se referências — Tra-
tar na Rua Siqueira Campos n,°
7 - 7.0 andar.
BABA' — Precisa-se, portuguesa- Tel. 27-2574.
BABA-GOVERNANTA - Precisa-
se babi competente, boa aparên*
cia, siria, aducada, para 3 crian-
jas, 1 am idada escolar. Exigem-
s» referencias de um ano pelomenos • documentos. Folga du-
rante a semana. Favor nâo se
-Vrosentar som fsr os requisites.
Apresentar-se de 12 às 15 horas
OU 1 noila. Salirio 100 OOO a
combinar. Av. N. S. de Copaca.
bana, 218 702.

encerra série de decretos conitutros 123
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Ongrnía, quebrando o protocolo, recebeu Costa-e Silva no aeroparque (UPI)

I

Costa e Silva Pedrossian demitido
reúne-se hoje
com Ongania O O Serviço DÚbllCO

O Marechal Costa e Silva nmm-
ciou ontem em Buenos Aires, após
ser recebido com forte abraço peloPresidente Juan Carlos Ongania,'que o Brasil e a Argentina inau-¦gurarão no dia 15 uma nova era
em suas relações, acrescentando
que seu Governo zelará pelo forta-
lecimento da aproximação entre os
dois países.

1 Ao despedii-se do. Presidente
eleito do Brçsil no. aeroporto, o Ge-
neral Juan Carlos Ongania lem-
brou que "há muitas coisas a con-
versar" e já hoje, ao meio-dia, òs
dois mandatários se reunirão na
Casa Rosada. No Rio, pouco antes
do embarque, o Marechal Costa'e
Silva informou que executará a
Operação-Bõca-de-Siri até a sua
posse. (Página 4).

"Frente"

fica
sem Horta

O Ministro da Justiça do Go-
vêrno Jânio Quadros, Sr. Pedroso
Horta, não atendeu ao apelo do 8r.Carlos Lacerda para se integrar na
frente ampla, por entender que eia
padece dos mesmos vioios aponta-
dos por seus o r g a ri i z a d o res na
ARENA e no MDB. '

Tanto quanto as duas agremia-
ções criadas por decreto pelo Ma-
rechal Castelo Branco, a frente
ampla lhe parece uma aglutinação
forçada de homens que se guerrea-
ram anos a fio, juntando-se agora

.sem que mereçam, uns dos outros,
estima e respeito.

O Governador de Mato
Grosso, Sr. Pedro Pedrossian,
íoi demitido, a bem do servi-
ço público, do cargo de enge-
nheiro. da Estrada.de- Ferro
Noroeste do Brasil, em ato
do Marechal Castelo Branco,
referendado pelo Ministro
Juarez Távora-e. publicado no ¦
Diário Oficial de ontem.

Os rumores de que ò Ere-
sidente da República' dará
início|á uma nova série
de punições aumentam nos
meios políticos de Brasília,
onde passou a sey aguarda-
da a cassação do mandato do

Sr. Pedro Pedrossian, cujo
ato de demissão foi funda-
mentado em uma série de in-
frações que praticou contra
o Estatuto dos Seryidores Pú-
blicos quando ocupava o car-
go de Diretor da Estrada.

Um grupo de novostíepu-
. tados do MDB, preocupadocom a notícia da demissão dò
Governador Pedro Pedros-
sian, intensificou as articula,
ções que promove para arealização de Um encontro
onde será examinado ò com-
portamento punitivo do Go-
vêrno. (Página 7)

Stangl confessa que
dizimava os judeus

O nazista Franz Paul Stangl
confessou em São Paulo, antes
de seguir para Brasília, ter par-
ticlpado de campos de concen-
tração na Áustria e.na Holanda,
mas repetiu sempre que "apenas
cumpria ordens, às vezes direta-
mente do próprio Fü/i.er,-porque
ocupei alto posto na Policia na-
zista".

Em Amsterdã, Holanda, o
Chefe do Centro de Documenta-
çãò Judaica, Simon Wiesenthal,
confirmou ontem que o nazista
foi delatado por um antigo mem-
bro da Gestapo—a troco dé 7

mil dólares — e que vinha ten-
tando localizar Franz Stangl há
18 anos, desde quando êle fugiu'
de um campo norte-americano
de prisioneiros de guerra.

O advogado Evaristo de Mo-
rais Filho recebeu procuraçãodos seis únicos sobreviventes do
campo nazista de Treblinka —
onde foram mortos centenas de
milhares de judeus nas cama-
ras de gás— para acompanhar
o processo de extradição solici-
tada pelo Governo da .Áustria "e
o destino que será dado ao na-
zista". (Página 11)

Construção Kennedy quer Polícia sem
Civil repudia forçar Hanói organização
restrições a negociação gera^rimes

O Sindicato da Construção Civil,
reunido ontem para examinar o de-
creto do Governador Negrão de Li-
ma proibindo construir nas enoos-
tas. dos morros, considerou.a me-
dida "ruinosa, inoperante e ver-
dadeiro freio ao desenvolvimento
da Cidade", esclarecendo que; ela
só poderia ser admitida se tomada
em caráter transitório.

Preocupados em- "terminar tudo¦em oito dias", ós responsáveis pelaremoção dos escombros dos prédios_ desabados em Laranjeiras lança-
ram em operação dois tratores, qúeretiravam a terra sem ver se juntovinham corpos das vitimas, cn-
quanto um médico do Estado reco-
mendava, contra o pó, não respirar
com a boca aberta. (Página 5)

O Senador Robert Kennedy."propôs ontem'no Senado norte-,
americano ciue os Estados Unidos
suspendam,. por uma semana, osbombardeios do Vietname do Nor-
te, e dirijam uma advertência aHanói de que eles seriam reinicia-
dos se, dentro de sete dias; o Go-vêrno comunista não começasse ásnegociações para a paz:O Governo suiço proibiu a ins-
talação em Genebra do Tribunal
Internacional que Bertrand Russel
tentou reunir em Paris e depois emLondres para Julgar os crimes de
guerra norte-americanos no Viet-name, e para isso alegou' que oTribunal não é uma' autoridade
competente e suas deliberações nãoserviriam à paz mundial. (Pág. 2)

Um organismo • policial técnica-mente desaparelhado,. mal dotado
de verbas e material; e onde pre-domina ó desentrosamento, contri-bui para que o Rio afirme a cada
dia sua condição de capital dosassaltos. Ao quadro de deficiên-
cias soma-se a desorganização bu-
rocrática, responsável pelo arquiva-mento de inúmeros casos de assai-
tos e arrombamentos."

A falta de, verbas -é a principal.lescúlpa alegada pelas autoridades
da Secretaria de Segurança. Sôbre'
a desarticulação ¦ entre a- Polícia
Civil e a Militar, que .dispõe de bom
número de homens e. viaturas, mui-
to se tem falado, sem' contudo nada• se resolver, "pelo receio de ferir
suscetibilidades". (Página 14)

Com mais 123 decretos-
leis editados ontem no Diá-
rio Oficial de 28 de fevereiro,
que afinal circulou ontem em
Brasília, o Presidente Caste-
lo Branco encerrou a massa
de atos dêsse tipo do final de
Governo, que totalizaram
151 decretos-leis, somando-
se aos 28 publicados pelo
Diário Oficial que circulou

, na véspera com data de 27
de fevereiro.

A corrida para a publica-
ção dessa massa sem prece-
dentes de decretos-leis co-
meçou na semana passada,
no Rio, quando o Presidente
chamou ao Palácio das La-
ranjeiras todos os seus Mi-
nistros e fêz um balanço das
minutas de atos de interesse
em cada Pasta, a serem edi-
tados de acordo com a facul-
dade que lhe dava o Ato Ins-
titucional n° 4.

Na verdade, êsse Ato Ins-
titucional só permitia que o
Presidente da República le-
gislasse através de decretos-
leis até o dia 28 dc fevereiro,
mas o Marechal Castelo
Branco, usando do expedien-
te de retardar a publicação
do Diário Oficial, manteve-
se teoricamente dentro do

' terreno legal, pois embora
publicados ontem os atos es-
tão datados de fevereiro.

Entre os 123 decretos-leis
editados ontem está o que
regulamenta o f uncionamen-
to da Zona Franca de Ma-
naus, onde mercadorias de
qualquer parte do ni ú n d ò
poderão circular sem paga-
mento de impostos. Essa zo-
na tem a superfície de 10 mil
quilômetros .quadrados e in-
clui em sua área toda a Ci-
dade de Manaus.

Outro decreto-lei — o de
número 236 — altera o texto
do Código de Telecomunica-
ções e trata da tramitação
de recursos às decisões do
CONTEL, definindo o que
considera abusos no exerci-
cio da liberdade de radiodi-
fusão. O Decreto 235 autori-
za o CONTEL a firmar con-
vênios com os Estados paraexercer o controle e á fis-
calização das telecomuni-
cações.

O Código Brasileiro do
Ar também ficou alterado
no derrame de decretos-leis
e, por um outro deles, deter-
minou-se o prazo de 30 dias
para que as empresas que
possuam em circulação titu-

. los cambiários de sua res-
ponsabilidade em condições
proibidas pela Lei 4 728
(Mannesmann) procedam ao
recolhimento de tais títulos,
sob pena de multa.

Há também um que abre
crédito especial de NCr$ 600' mil (600 milhões de cruzei-
ros antigos) para o paga-
mento de gratificações espe-
ciais devidas pelo Serviço
Nacional de Informações
(SNI). O Porto do Rio dc
Janeiro não escapou à legis-
lação em massa e a APRJ fi-
cou extinta, criando-se a So-
ciedade de Economia Mista
Companhia Docas do Rio. .

Por proposta dos Minis-
térios da Viação e do Plane-
jamento instituiu-se um nô-
vo imposto: é sôbre o trans-
porte rodoviário dc passagei-
ros entre Estados ou munici-
pios. E houve também um
decreto-lei criando o Conse-
lho Nacional de Controle da
Poluição Ambiental, para co-
ordenar atividades de con-
trôle dêsse tipo de poluição.
(Página 3)
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Stangl chegou escoltado a Brasília (Telefoto UPIJB)

Café e leite
sobem e o
cigarro some

O cafezinho já está sendo
cobrado nos bares do Centro a
NCr$ 0,06 (60 cruzeiros anti-
gos), enquanto a majoração da
média e do copo de leite é anun-
ciada para segunda-feira, em
decorrência do aumento do li-

. tro de leite, autorizado ontem
pela SUNAB.

O abastecimento de peixe
na Semana Santa está, até o
momento, comprometido pela
dificuldade de localização das
barracas de revenda, pois os
peixeiros só querem armar pos-
tos em locais de grande concen-
tração. Os cigarros continuarão
a faltar no Centro da Cidade,
já que os revendedores decidi-
ram continuar campanha con-
tra a diminuição da margem de
1 u c r o. na comercialização do
produto. (Página 15)

Quase todo
liberado o ar
condicionado

A ligação de aparelhos de ar
condicionado em locais públicos e
nas casas que tenham pessoas do-
entes está liberada a partir de hoje,
por determinação do Ministro das
Minas e Energia. Como locais pü-blicos entendem o Ministério e a
Rio Light cinemas, teatros, hospl-
tais e repartições onde houver aglo-
meração de gente.

A divulgação da: nova tabela de
racionamento — que já estava
pronta e seria publicada domingo— foi suspensa ontem também por
determinação do Ministro das Mi-
nas e Energia, Sr. Mauro Thibau,
que resolveu pela permanência do
uso da tabela atual, inclusive com
a falta de critério que tem sido a
marca fundamental dos imprevisí-
veis desligamentos. (Página 15)

Ação no caso
Kennedy se
intensifica

O Promotor Jim Garrison, qus
investiga o assassinato do Presi-
dente Kennedy, requereu ontem
ordem de busca em casa do ex-Di-
retor da Câmara de Comércio de
Nova Orléans, Clay Shaw, já prêr
so, e autorização para recolher ali
documentos pessoais e variados,"ferramentas, armas, rifles e mu-
nição".

Garrison intimou o seu colega
Dean Andrews, promotor-adjunto
em Jefferson Parish, a depor em
seu gabinete sôbre q. fato de ter
sido constantemente procurado porOswald nos meses que antecede-
ram a morte de Kennedy. (Pág. 8)

Arrais'-- ^ ^
condenado
a 23 anos

Recife (Sucursal) —-Depois de
15 horas de julgamento, :o Conse-
lho Permanente de Justiça,-.da 7>
Região Militar — o- mesmo quecondenou Gregório Bezerra a 19.' anos de prisão — aplicou ontem a

. pena de 23 anos' de reclusão ao ex-
. Governador Miguel Arrais, que es-¦ tá exilado na Argélia. O,advogado

Antônio Brito Alves pedirá ao STF
anulação, da sentença: -. ;)

O' julgamento do ex-,Governa-
dor, acusado de crime de subver-
são, foi presenciado apenas por sua
tia. Lia Arrais, seu sobrinho, Dona-
ciano Arrais, três jornalistas e dois
estranhos. Os parentes de Arraia
ouviram impassíveis a sentença de
condenação. (Noticiário na pág. 16)

COPEIRO -
RUMADEIRA -_ , - ,,„-
cisam-se com pralica e referén-
cias — Avenida Osvaldo Cruz n.
149 — Flamengo.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - P,.-,
cura"-i« com referências • do-
cumentos, sabendo servir à fran-
cen — Ordenado CtS 90 000 -

Exigem-se Av- Copacabana, 252, ap. 201 -
Tel.: 37-47?0.

COPEIRA e arrumadeira, preci-
za*ie pessna de responsabilidade
e que tenha bastante prática pa-
ra residência de fino tratamen-
lo. Av. Vieira Souto, 412
CfOTâ Paga-se bem.
referências.
CASAL ESTRANGEISÕ ^TídTí COPEIRA - Precisa-se Rue DÍ
empregada p. todo serviço, ca- c'° Vilares n. 265 — Bairro Pei.
zinhando trivial fino — Referén- y0??-
cias de alio traio - Idade 30 a COPEIRA Arrumadeira - 

"precisa-
.0 anos - Ordenado 100 mil - se para casa de tratamento; exi-Rua Republica do Peru n. I93ige-se reícrcncia. Paga-se bem, R.— ap. 90 — Copacabana. |s. Salvador 49 - .Ttl, 25-1896.

FAcopEÉira E 
fil COPEIRA - ARRUAAADEI-

RA — Precisa-se de
uma para casa de fami-
lia que tenha prática e
responsabilidade. Exige-
se carteira e referências.
Trafar na Rua Codajás,
323( — Leblon (próximo
ao Canal de Visconde
de -Albuquerque),

COPEIRO - Precisa-se para ca-
sa de tratamento. Tratar na Av.
Rui Barbosa n. 460, ap. 701,
de 11 às '¦_ horas.
CASAL só, estrangeiro procuramfiça p| todo serviço, cl referên-
cias. Rua Figueiredo Magalhães
108, ap. 1 201
COPEIRO-FAXINÉTrO - Familia
de trato precisa com pritica, rt-ferências, boa apresentado, sa-
bendo lar — Pago bem - RuaJoaquim Nabuco, 258, ap. 201,

Stò

COPEIRA - ARRUMADEIRA, quesaiba servir à francesa, quo te-nha documentos e referência c\
de I ano de casa. Ordens-

i 70 000 - Tel. 47-8527,do: M

COPEIRO-ARRUMADOR Exi|o
Srática, 

pago bem. Rua Joaquim
abuco, 190 ap- 601.

CASAL E DOIS FILHOS precisaempregada para dormir - Ruá
dos Inválidos n. 18, ap. 204.
DOMESTICA - Precisa-se das 7
às 16 ._.. Rua Décio Vilares n.
265 — Bairro Peixoto.
EMPREGADA todo servito, comreferenciai, que saiba cozinhar
bem, 3 pesspas. Leopoldo A.igucz
n." 28, ao. 501.

Ji-

EMPREGADA - Precisa-se paratodos os serviços de uma pessoasó. Est. Vicente de Carvalho n.
1 550-A - P. do Ctfjç.

EMPREGADA para Petrópolis -
Família precisa para sua casa de
fins de semana em Petrópolis,
idade' entre 35 e 50 anos, sa-
bendo cozinhar e os demais ser-
viços da casa. So interessa quem
queira passar a viver tá e sem
compromissos no Rio. Tratar Rua
Dr. Sousa Lopes, 8 — Telefone
26-9064 - Botafogo ou na Rua
Melo e Sousa, 102, prximo à
Leopoldina. Tel. 28-8854 — Sr.
Manue! — ...oveis Lamas).

EMPREGADA - Precisa-sa pl ca-
sal com 2 filhos. Ordenado CrS
70. Nãa precisa lavar, e .passar
Avenida Vieira Souto 276, ap.
201» Ipanema.

EMPREGADA para todo o servi-
ço, que saiba cozinhar. Avenida
Vieira Souto, 412. T. 47-5532;
EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço sabendo cozinhar —
que durma no emprego, cosa -pe-
quena familia. Exige-se boa apa-
rência educada de absoluta rer-
ponsabilidade. Paga-se bem. Tra-
tar Av. Rainha Elisabelh 253 —
Ap. 102. Posto 6.
EMPREGADA - Mocinha, dormin-
do emprego. R. Barão de ltapa-
gipe, 182, Rio Comprido.
EMPREGADA, ep. três pessoas pa-
r» arrumef, cozinhar. Paga-se bem
— Carteira, referência, Rua Sla.
Clara. 2291701. »• •

&

EMPREGADA — Para todo servi-
ço 3 pessoas, não lava roupa.
Cue saiba cozinhar o trivial fino.
Exigem-se referências. Av, Epitá-
cio Pessoa, 410 - 201. Tels.
47-3757, CrS 80 000.
EMPREGADA - 50 000 - NCrJ
50,00 - 7 h às 12 h todo sorvi-
ço — Domingos livres, procurar
Av. Copacabana n. 1 150, ap.
905 —. Indispensável morar na
Zona Sul
EMPREGADA - Precisa-se moca
responsável para serviço de um
casal com 3 filhos pequenos. —
NSo cozinha e nem lava roupa.
Cr.. 50 000 - R. Rainha Elizabeth,
244, ap. 301. Tei. 47-9843.

EMPREGADA - Precisa-se todo
serviço pj dormir. Rua Maestro
Vlla Lôbo, 123 _ap._202._
EMPREGADA para casal, precisa-
se, urgente. Rua Evaristo da Ve:-
2_; £• IB: 607- Tel- 27-57oo-
EMPREGADA para lodo serviço.
Pana-se bem. Familia 3 pessoas.
R. Toneleros, 330, ap. 201. Tra
tar das 8_às 9,30h.
EMPREGADA 

"todo 
servlçoVmc

nos lavar - passar — Preciso R,
Laranieiras n. 347 — C-02
Tol. 25-7854.
EMPREGADA - Precisa-se pi pe
quenos serviços de casa! — Bara
ta Ribeiro, 96-1003.

•íSí

EMPREGADA - Precisa-se paratodo serviço na Praia do Rus-
sei. Tratar pelo tel. 47-7535.
EMPREGADA' para todo serviço— Rua Barão de Guaraliba, 216,
ap. 202 ______ Catete. _rÍMPREGAD"A para todo serviço
de três pessoas. Paga-se bem.

.Rua Osvaldo Cruz, 78, ap. 1102.
| Flamengo. ¦

•^EMPREGADA ^ Precisa-se, de
¦ preferencia evangélica, t- Av.'Brás de Pina, 1 615-C, ap. 202
.1— Vila da_Penha.
• MOÇA — Precisa-se para serv. do-
. méstices pj um senhor — Av. Co-
.pacabana 1 102. Ap. I 404.

ffi
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Bob Kennedy pede trégua aérea para testar Hanói
As origens históricas
do conflito Clima-URSS

Joseph Kennan
¦' Nas bases da crise sino-soviética não se encontram,

apenas, a luta pelo predomínio no mundo comunista nem
diferenças quanto à estratégia e táticas da revolução. O
que existe, fundamentalmente, é o confronto entre duas
grandes nações cujos interesses nacionais não coincidem,
e cujas fronteiras físicas há muito constituem -pontos âe
fricção.

O que exatamente ocorre dentro das fronteiras chi-
nesas ainda não está perfeitamente claro, tinas as razões
do choque com a União Soviética são evidentes a todos
os observadores e analistas especializados na região. Ê
um -confronto que apenas não ocorreu antes porque os
chineses não se julgavam preparaâos para pressionar os
russos.

É no caráter da crise que está o seu perigo. Se fosse
apenas conseqüente dos diferentes cattiinhos ao socialis-
mo que ambas as nações adotam, no momento, o máxi-
mo que poderia resultar seria um rompimento de rela-
ções e, possivelmente, um isolamento âa China pelo anun-
do socialista europeu. Estão toáos ãe acôrão, porém, em
que a luta ideológica ê apenas uma decorrência, e um dis-
farce, para um problema de fronteiras que é realmente
explosivo.
CONCENTRAÇÃO DE TROPAS

Os indícios ão problema são antigos. Mas a sua ãe-
Jinição mais clara é recente. Foi em dezembro último, por
exemplo, que o Marechal Chen Yi, Ministro ão Exterior
áe Pequim, acusou os russos âe haverem transferido ai-
gumas divisões áe suas forças armadas para a fronteira.
Mais tarde, Üo pouco que transpirou, soube-se que os so-
viéticos contariam ali com 17 a 22 divisões completas e 40
outras nas imediações, os chineses disporiam de 60 ãivi-
soes, ou 600 mil homens, concentrados nas suas fronteiras
com a União Soviética.

Ainãa ao longo âa fronteira russo-chinesa, que se es-
tende, na prática, por mais de 11 mil quilômetros-, estão a
República Popular da Mongólia Exterior e, do lado opôs-
to, a Mongólia Interior.

A Mongólia Exterior, atualmente com uma população
de cerca de 9 milhões, tornou-se independente da China
em 1915, durante a revolta contra os imperadores manchus,
que culminou na proclamação ãa República chinesa. No
entanto, sô manteve sua autonomia por ter recebiâo, anos
depois, total apoio âa jovem URSS que, em 1924, enten-
dia-se com a China a respeito, concordando em que a ela
caberia a soberania na região. Na prática, porém, desde
então, a Mongólia ficou na inteira dependência de Mos-
cou. Os japoneses, em 1930, tentaram conquistá-la sem
nenhum sucesso. Mas, só no fim ãa guerra, por um nôvo
acordo sino-soviético, Pequim reconheceu-lhe a indepen-
déncia total.

A Mo7igólia interior, também com cerca de 9 milhões
ãe habitantes, continuou ligada à China, apesar do perío-
do em que esteve sob a ocupação japonesa.

Mao- Tsé-tung repetidas vezes referiu-se à Mongólia
Exterior como parte integrante ãa China, como um "ele-
mento desgarrado que deve retornar à sua família". Os
mongóis, que constituem um estaão-tampão entre a Rüs-
sia e a China, recebem mais auxílio econômico soviético
per capita âo que o conceâiâo por qualquer outra nação
a qualquer outro pais. Suas tropas são treinaâas por ofi-
ciais soviéticos, e poderosamente armaâas com armamen-
tos russos. Afirma-se que existem concentrações de tro-
pas russas no pais. .

Os chineses, por sua ves, também fortaleceram de
muito o seu laão âa fronteira. E graças a uma poZífica âe
ocupação, e por não confiarem nos mongóis, enviaram
milhões ãos seus para colonizar a região.

Afirma-se que tanto na Mongólia Interior quanto na
província chinesa âo Sinkiang os soviéticos há muito
apoiam movimentos separatistas.

O Sinkiang é uma ãas mais ricas províncias chinesas,
còm imensas reservas âe carvão, ferro, ouro e urânio. Sua
população maometana várias vezes iniciou guerras âe
guerrilhas contra os comunistas chineses que a governam
e não confiam nos locais. O apoio soviético a ela chegou
a traduzir-se, recentemente, naconcessão âe 50 mil pas-saportes a igual número de kazakhs e uighurs, que pude-ram, assim, cruzar a fronteira.
VELHAS CONTAS

Só no século passado, quando a China âos imperado-
res manchus entrou em deterioração, e foi dividida em¦ zonas ãe influênca entre as granâes potências ãa época,
os monarcas cederam aos tzares russos um milhão e 200
tiül quilômetros quadrados ãe terras, inclusive 480 mil
quilômetros âa 'Sibéria. Mais ¦ tarâe,- parte destas terras
foi. devolvida pelos russos aos chineses, jamais tôãasi
elas.

Quando Mao Tsé-tung assumiu o controle âa 'China,
em 1949, anunciou que iria. rever todos os acordos vlgen-
tes entre seu país e.os demais, sobre direitos de extra-
territorialidade, concessões diversas e ocupação de áreas.
Em relação a problemas fronteiriços, novos acordos fo-
ram assinados com todos aqueles países com os quais a
China tinha suas diferenças. Mas jamais com a Rússia e
com a índia.

Mao não via, na época, condições, âe pressionar Sta-
Un que, aliás, jamais vira com simpatia a instalação âe
um regime comunista ali, tanto assim que até a sua pro-
clamação continuou reconhecenâo Chang Kai-chek co-
mo o único govêmo legítimo âo continente chinês.-O lí-
der chinês sabia que iria âepenâer âa ajuda soviética pa-
ra se poder frmar no poder e dar inicio a seus planos
áe desenvolvimento. Em momento algum, porém, ãe ou-
tro laão, anunciou ou inâicou que abriria mão áe suas
reivinâicações territoriais em relação à União Soviética.

Os soviéticos sempre tomaram tais afirmações ao pé
da letra. Eles o sabiam, e estavam preparaâos para o mo-
mento em que o liâer chinês se âisporia a reivtnâicar o
retorno ãas áreas de seu pais cedidas à Rússia. E nunca
esqueceram que nos quase dois milhões ãe quilômetros
quadrados da Sibéria contam com pouco mais âe seis mi-
lhões ãe habitantes, enquanto a China âispõe âe uma po-
pulação âe SOO milhões numa área âe sete milhões ãe
quilômetros, aproximaãamente.

Mas foi apenas ãepois âo inicio âa chamaâa crise
ideológica que Mao passou a reivindicar, entre outras de-
voluções, o retorno de Vladivostok à China, e também âe
parte ãas áreas orientais e centro-asiáticas soviéticas.

Nos mapas soviéticos a fronteira com a China está
bem demarcada, nos mapas chineses ela consta como nâo
demarcaâa.¦ Foi o fato de a Rússia ter recusado estenâer à China
comunista assistência econômica, técnica e militar ná me-
dida desejada por Mao Tsé-tung (o que, praticamente, de-
terminaria uma paralisação do desenvolvimento soviéti-
co e impediria, também, que a URSS começasse a còm-
pensar seu povo com maiores ofertas âe bens âe consu- •
mo) que se constituiu no precipitante àa crise. Foi essa
mesma sauâável e natural tendência ao aburguesamento,
e o desenvolvimento das novas armas, que levou os sovié-
ticos a procurar a normalização ãe suas relações com o
Ocidente,- o que Mao, ainda na etapa âa concretização âa
sua revolução e, portanto, âe agressividade e âe luta âe
classes, não poáia aceitar. Na verdade, porém, por te-
rem fronteiras comuns, e não definidas, e por tereinln-
terêsses nacionais contraditórios não só ao longo âe tais
fronteiras como em tôãa a Ásia, o choque âestas âuas
granâes nações estava determinado pela História.

Agora, e mais do que nunca, os soviéticos tendem a
se aproximar caãa vez mais âo Ociâcnte, inclusive para

. se fortalecerem no seu confronto com a China, que te-
mem. Nem Pequim nem Moscou se sentem em conâições,
rto momento, de levá-lo até os limites de uma luta arma-
da. Mas quando as diferenças são tão. profunãas, nunca
se pode afirmar que um choque decisivo poderá ser evi-
tado.

Nos últimos dois anos, segundo revelam jornais so-
viéticos, os chineses provocaram mais de cinco mil inci-
dentes nas fronteiras. Os comunistas chineses alegam que
foram os russos os elementos provocaâores. Com um
número crescente de tropas concentraâas na região, e
prontas para a luta, tuáo poderá acontecer.

MOLHO INGLÊS
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Um soldado americano parte para a frente equipado para melhorar o almoço (UPI)

Guardas Vermelhos organizam
comando nacional em Pequim

Hong-Kong (UPI-JB) —
A Rádio de Pequim anun-
ciou ontem que os guardas
vermelhos de todo o país or-
ganizaram na Capital chi-
nesa, a 22 de fevereiro, um
comando nacional ("Con-
gresso Representativo dos
Guardas Vermelhos das Ins-
tituições Educacionais Supe-'
riores"), que coordenará a
luta contra os inimigos de
Mao Tsé-tung.

Na presença do Primeiro-
Ministro Chu En-lai, cu]a
atuação moderadqra é cada
vez mais decisiva, os guar-
das vermelhos teriam pro-
metido, ao Instalar o Con-
gresso, "seguir para as gran-
jas e' fazendas, organizada
e disciplinadamente, para
promover a unidade entre
os trabalhadores do campo
e da Indústria".

HOMENAGEM A MAO

Na mesma reunião — ain-
da segundo a Rádio de Pe-
quim, cuja transmissão foi
captada em Hong-Kong —¦
os guardas -vermelhos subs-
creveram "mensagem de ho-
menagem" a Mao Tsé-tung,
a quem prometeram "levar
ao ponto mais alto seu mo-
vimento rebelde". Afirma-5-
ram, no documento, que "o
futuro é nosso, não só o fu-
turo da China como o futú-
fo de todo o mundo" e as-

sumiram o compromisso de
destruir seus Inimigos'. Chen
Po-ta, Presidente da Comis-
são da Revolução Cultural,
e a Sra. Mao acompanha-
ram Chu En-lai à reunião.

Observadores de Hong-
Kong opinaram que, embo-
ra não tivessem ficado per-
feitamente claras as finali-
dades do nôvo órgão, tudo
indica que terá por missão
controlar as atividades dos
guardas vermelhos e impe-
dir seus excessos — de acôr-
do, aliás, com as reiteradas
advertências do próprio
Chu En-lai.

GUERRA ECONÔMICA

Em Hong-Kong, enquanto
isso, o • jornal direitista
Hong-Kong Times afirma-
va, com base em informa-
ções que teria recebido de
Pequim, que os adversários
de Mao Tsé-tung partiram
agora para a guerra eco-
nômica.

Devido às manobras dos
antimaoístas, ainda não te-
ria começado a semeadura
da primavera, em parte da
província meridional de
Kwangtung. Os^adversários
de Mao, tanto nos opganis-
mos do Governo central coV
mo nos organismos locais,
estariam instigando os cam-
ponesss a abandonar suas
terras. Com êsse objetivo,

teriam mesmo recorrido à
ameaça de violências.

CHU REABILITA

Outro jornal de Hong-
Kong, o Star, afirmou que o
Primeiro-Ministro Chu En-
lai acaba de- reabilitar o
e x - Primeiro-Secretárlo do
Comitê do PC em Pequim,
Li Hsueh-feng (sucessor de
Peng Chen, expurgado em
pouco tempo), nomeando-o
para novas funções em Ti-
entsin, no norte da China.
Em suas advertências aos
guardas vermelhos, Chu tem
preconizado o reaprovelta-
mento dos expurgados que
demonstrarem disposição de
colaborar com a revolução
cultural.

INCIDENTE EM TÓQUIO

Em Tóquio, enquanto is-
so, guardas vermelhos que
visitam o Japão sob os aus-
pícios da Associação de Ami-
zade Slno-Japonêsa entra-
ram em conflito com um
grupo de jovens comunistas
locais.

Um guarda vermelho te-
ria sido posto "fora de com-
bate" e dez. outros feridos,
antes que a Polícia conse-
guisse intervir. A rixa pro-
duziu-se depois de uma dis-
cuslsão ideológica que se pro-
longou* por toda noite de
quai;ta-ieira para ontem e
da qual participaram. cem
chineses e quase quinhentos
japoneses pró-Moscou.

URSS levará mais tropas para fronteira
Genebra (UPI-JB) —

Fontes diplomáticas afir-
maram ontem que a União
Soviética estaria inclinada
a deslocar parte de suas
tropas, da" Europa Oriental
para posições ,ao longo da
tensa fronteira sino-soviétl-
ca. '

Os russos, entretanto, só
tomariam tal iniciativa se a
Grã-Bretanha e. os Estados
Unidos diminuíssem, igual-
mente, suas forças- na, Eu-
ropa Ocidental.

OBSERVAÇÃO

Ao que parece, os russos
estariam observando de per-
to os movimentos de tropa
no lado ocidental, em parti-
cular a ameaça britânica de
reduzir suas forças na Ale-
manha, como decorrência de
uma disputa com a Alemanha
Ocidental sobre quem deve-
ria pagar os custos de ma-
nutenção de tropas lá loca-
lizadas. Se' consumada a
ameaça Inglesa, a URSS re-
duziria suas forças na Euro-
pa em igual proporção, dis-

cretamente, sem recorrer a
acordos ou negociações.

No ano passado, várias di-
visões russas deslocaram-se
•para os 5 000 km de fron-
teira com a China. Cürca do
seis divisões teriam sido
transferidas,i pi-ovindas es-
peclalmenté das reservas na
Ásia Central. Segundo Pe-
quim, igual número de divi-
soes-russas ter-se-iam loca-

i.lizàdo. na área oriental de
suas fronteiras nos últimos
meses. Não foram confirma-
das as. notícias segundo as.
quais-a URSS teria também
deslocado forças da Europa
Oriental até a fronteira da
China.

DIVISÕES

À URSS tem 26 divisões
na Europa. Oriental, inclusi-
ve 20 na- Alemanha Orien-
tal, 2 .ria Polônia e 4 na
Hungria, todas armadas pa-
ra combate. A despeito de
alguns rumores a respeito,
nem .as tropas russas da
Hungria, nem as da .Polo-
nia — que, supostamente, se
destinam a guardas linhas

de comunicações entre a
União Soviética — foram
deslocadas.

Ccm as conversações de
Genebra sobre "o desarma-
mento, paralisadas quanto à
questão do desarmamento
completo e geral, considera-
se, no entanto, que os rus-
sos estão inclinados a agir
na base de uma retirada
proporcional de forças.

REDUÇÃO

Há indícios de que Mos-
cou aprovaria uma tal me-
dida atualmente, pois teria
necessidade de tropas no. Ex-
tremo Oriente. Os aliados
russos certamente aprova-
riam a medida. É possível,
embora incerto, que uma re-
tirada russa, caso ocorresse,
incluísse as forças na Ale-
manha Oriental.

A URSS poderia permitir
uma redução de suas tropas
na Europa Oriental, pois por
trás daquelas 26 divisões na
parte européia de seu terrl-
tório, há ainda outras 75 que
poderiam ser rapidamente
deslocadas em caso de emer_
gência.

Washington (UPI-JB) — O
Senador Robert Kennedy vol-
tou a propor onteni, em dis-
curso que provocou grande de-
bate no plenário do Senado
ameri cano, a suspensão dos
bombardeios no Vietname do
Norte, acompanhada da adver-
tência de que os Estados Uni-
dos exigem do Governo de Ha-
nói o inicio de negociações no
prazo de uma semana.

O pronunciamento de Ken-
nedy, anunciado ei semana pas-
sada, levou o Senador Henry
Jackson (democrata) a ler, em
seguida, carta que recebera na
véspera do Presidente Johnson,
reafirmando a, i n t e n ç ã, o de
prosseguir com os bombardeios
até que o "outro lado" adote
medidas de reciprocidade, re-
duzindo a agressão ao Vietnã-
me do Bul.

CINCO MINUTOS

Kennedy mal teve cinco mi-
nutos para expor seus argu-
mentos antes que vários sena-
dores o aparteassem, para
apoiar ou contestar a propôs-
ta. Disse, porém, que a pausa
nos. bombardeios não se prolon-
garia indefinidamente sem re-
sulthdos, e que o mais prova-
vel seria abrir caminho às he-
gociações "que por tanto tem-
po procuramos".

Como prova de sua convic-
ção, citou as declarações do
Primeiro-Ministro soviético
Alexei Kossiguin em Londres,
há duas semanas, no sentido
de que o primeiro passo para
as negociações teria de ser a;"suspensão incondicional" dos
bombardeios e "outros atos
agressivos" contra o Vietnã-
me do Norte.

FULBRIGHT

O primeiro a apartear Ken-
nedy íoi o Esnador 'William
Fulbright, Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores
do Senado, que apoiou ei pro-
posta e afirmou ser a guerra
no Vietname causa do desvio
de recursos que poderiam
custear planos de importância
fundamental para o futuro do
país.

Imediatamente interveio o
Senador Gale McGée (demo-
crata e partidário da pslitica
do Presidente Johnson), para
dizer que seria um erro supor
que o dinheiro economizado à
guerra iria automaticamente
para os programas de Luta con-
tra a Pobreza e campanhas
afins.

O Senador Joseph S. Clark,
também deniocrata, aipartecu
Kennedy pam responder a Mc-
Gee. "Seria incrível — afirmou

admitir- que cs dois bilhõesmensais gastos com a guerraseriam absorvidos pelas redu-
çoes de impostos em seguida, à
paz."
CARTA

Em sua carta ao Senador
Jackson, que talvez não fossedivulgada se Kennedy não fi-zésse o discurso, o Presidente
Johnson dizia que as razões er e s u 11 a d os dos bombardeios"tornam imperativo que conti-
riuémos a empregar tal instru-
mento de apoio a nossos lio-mens e a nossos aliados".— Suspenderei os bombar-
deios — acrescentava Johnsonquando o outro lado tomaração equivalente, como parte deum esforço sério para pór fimà guerra e assegurar a paz aos
povos do Sudeste da Ásia.

Todos os chefes militares, sem
. exceção, apoiam os bombar-

deios, dizia ainda o Presidente.
Apóiam-no, também, os lideres
políticos e militares dos paísesque têm tropas na guerra. "O
bombardeio do Norte é umaoperação que só foi empreendi-
da por nosso Governo após ahiais cuidadosa reflexão. E jámostrou ter coaseqüências sig-ntficativas para aqueles quepreferiram violar os Acordos deGenebra,"

Suíça proíbe tribunal cle Russel
Berna, II Iro xima, Tóquio

(UPI-JB) — O Tribunal In-
temacional para julgar os atos
de guerra americanos no Viet-
name,, que Bertrand Russel
tentou reunir em Paris e de-
pois em Londres, não poderá
instalar-se em penebra, por-
que o Governo suíço proibiu a
reunião e autorizou a Chance-
laria a negar visto aos seus
participantes.

Ao anunciar a proibição, que
se baseou numa lei suíça que
estabelece censura prévia aos
discursos sobre temas políticos
estrangeiros, o Ministério da
Justiça disse que o Tribunal
— de que faz parte o brasilei-
ro Josué de Castro — não é
uma autoridade competente e
suas deliberações não serviriam
à paz mundial.

DEFESA

Em ¦ declaração. distribuída
ontem pela Agência Nova Chi-
ma, o Governo de Pequim disse
que não passam de calúnias as

acusações de que estaria des-
viando armas soviéticas envia-
das para o Vietname do Nor-
te, através do território chinês,
ou modificando as marcas dos
equipamentos bélicos para pro-
var que são chineses.

"Devemos destacar que se
trata da primeira vez que a
camarilha revisionista que go-
vema a União Soviética pro-
cura desmoralizar abertamen-
te a China na questão do abas-
teclmento da ajuda, soviética,
em trânsito para o Vietname".

A declaração acusa os so-
viéticos de publicarem menti-
ras absurdas nos jornais oci-
dentais, como a de que a China
havia apreendido foguetes des-
tinados a Hanói e exigido o
pagamento de taxas de trânsito
em dólares norte-americanos.

AJUDA

Cem sobreviventes da expio-
são da bomba atômica de Hi-
roxlma — lançada pelos ame-

ricanos durante a última guer-
ra — foram ontem ao cais da-
quela Cidade para se despedir
do grupo de pacifistas ameri-
canos que viajam a bordo do
iate Phoenix, levando medica-
mentos para o Vietname do
Norte.

O capitão do barco, Earlo
Reynolds, declarou que seu
destino é o porto norte-vietna-
mita de Haiphong, apesar de
correr o perigo dos bombar-
deios norte-americanos e de
ser processado pelo Governo
de Johnson quando regressar
aos Estados Unidos.

Em São Francisco, n canto-
ra folclórica Joan Baéz, par-
ticipante ativa do movimento
de protesto nos Estados Uni-
dos contra a política de John-
son no Vietname. declarou que
vai pagar só 30% de seu im-
posto de renda porque não pre-
tendo contribuir para a ma-
nutenção de uma guerra 

' 
que

considera imoral.

Fuzileiros atacados perto do Paralelo
Saigon, Moscou (UPI-JB) —<

Milhares de. fuzileiros ameri-
canos travaram ontem violen-
to combate com uma força
identificada como norte-viet-
namita que os atacou na re-
gião próxima ao Paralelo 17,
na qual os Estados Unidos
montaram há meses um gran-
de dispositivo de defesa, para
para prevenir qualquer ofensi-
va comunista.

A luta foi tão selvagem —
por vezes corpo a corpo — que
uma equipe investigadora da
Comissão Internacional cie
Controle teve seu abrigo atin-
gido por uma granada dos
norte-vietnamitas. A explosão
não causou baixas; mas des-
truiu o abrigo e obrigou os
membros da equipe a partir
para a cidade de Huê, 65 qui-
lômetros ao Sul.

CANHÕES ATACADOS

Na mesma região, guerri-
lheiros do Vietcong atacaram
com morteiros as posições das
quais a artilharia americana
tem bombardeado o Vietname
do Norte por sobre o Parale-
lo 17, com canhões de 30 qui-
lômetros de alcance.

Um porta-voz informou que
nenhuma das peças (de 175
milímetros) sofreu danos em
conseqüência do ataque, pois
as granadas não conseguiram
destruir as altas barreiras de
sacos dc areia que as prote-
giam. Houve, porém, algumas
baixas (leves) entre os mem-
bros da guarnição, todos fu-
zileiros navais.

Ataques semelhantes ocorre-
ram terça e quarta-feira, com
um total de pelo menos 475
disparos. No ataque de ontem,
os disparos foram mais de mil.

Em três-dias de luta na re-
gião,. 146 guerrilheiros e regu-

lares norte-vietnamitas teriam
sido mortos. As unidades ame-
ricanas, segundo o porta-voz,
tiveram baixas "moderadas".

SEMANA SANGRENTA

A ofensiva contra os íuzi-
leiros e suas posições de arti-
lliaria nas proximidades da
zona desmilitarizada do Para-
leio 17 foi a primeira mani-
festação de espirito de luta
por parte dos guerrilheiros e
norte-vietnamitas numa sema-
na em que, apesar de todas as
suas manobras evasivas, tive-
ram o maior número de bai-
xas de toda a guerra.

Pelas estatísticas divulgadas
ontem- em Saigon, o Vietcong
perdeu nos últimos sete dias,
mortos em combate, nada me-
nos de 2 332 homens. Ante-
riormente, sua pior seinana
fora a de 13 a 20 de novem-
bro de 1965, quando perdeu
2 162 combatentes na grande
batalha do Vale da Iadrang.

As maiores perdas do Viet-
cong ocorreram nas mesetas
centrais, ao longo da costa e,
em menor escala, na Zona de
Guerra "C". Nesta, a Opera-
ção — Junction City, a maior
campanha terrestre americana
de toda a guerra, encontrou
escassa resistência, pois os
guerrilheiros conseguiram es-
capar a quase todos os ataques,
embora ao preço de várias for-
tificações (inclusive subterrã-
neas), depósitos de armas e ali-
mentos e campos de treina-
mento, descobertos e destruídos
pelos americanos.

No mesmo períodormorreram
em combate 163 e foram feri-
dos 929 americanos. O exerci-
to sul-vietnamita perdeu 286
homens, mortos, e 45 desapare-
cidos ou aprisionados. As oU-
trás forças aliadas (austrália-.

nos, neozelandeses e sul-co-
reanos) tiveram 21 mortos e 60
feridos.

Por esses dados, para cada
soldado aliado morto, morre-
ram pelo menos quatro guerri-
lheiros.

NAVIOS INCENDIADOS
¦ Em Moscou, a Agência Tass
afirmou ontem que unidades
da artilharia de costa do Exér-
cito norte-vietnamita incendia-
ram ou danificaram três navios
de guerra americanos que ca-
nhoneavam as províncias de
Ngehan e Hatinh nos dias 27 e
28 de fevereiro. Segundo a
Tass, a artilharia de costa do
Vietname do Norte danificou
seus navios americanos entre
o dia 7 e o dia 28 de fevereiro.

Os porta-vozes americanos
em Saigon não comentaram a
informação da Tass, mas dis-
seram que três navios — o
cruzador Canberra e os des-
tróieres Bcnner c Strauss —
travaram quarta-feira vio-
lento duelo de artilharia com
as baterias norte-vietnamitas,
conseguindo finalmente silen-
ciá-las. Acrescentaram que
não houve baixa, mas o Cau-
berra sofreu "leves danos"
materiais, atingido por dois
disparos.

GUERRA AÉREA

Segundo as informações di-
vulgadas ontem em Saigon, as
esquadrilhas americanas ata-
caiam na quarta-feira uma
área de treinamento militar
no Vietname do Norte (ao to-
do 19 hectares, a 56 quilôme-
tros ao Sul de Hanói).

Outros jatos bombardearam
linhas de comunicação e pe-
quenas embarcações lia região
meridional do país.

Uma neutralidade sob medida
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional
"Entre o Laus e o Vietname, o Cambo-

ja é como um monte de capim colocado
entre dois montes pegando fogo."' O Prin-
cipe Slhanoulc, Chefe âe Estado do Cam-
boja, qué renunciou ao título de Rei para
melhor governar o seu país, ãizia isto,em
1961, quanão o Suâeste Asiático voltou a
incenâiar-se, com as lutas âo Pathet-Laus
e âo Vietcong. De então para ci, Sihanouk
vem insistinâo-junto às granâes potências
name, mas não lhe fornecemos nenhuma
a neutralidade âo pequeno reino.

Esta semana, o Governo âe Pnom Penh
voltou a se queixar junto às Nações Uni-
das contrafações militares âos Estados Uni-
dos e do Vietname âo Sul, cujas tropas te-
riam feito nova incursão em suas fronteiras
à procura âe guerrilheiros."O Camboja é um santuário áo Viet-
cong", âizem os americanos. O Príncipe
contesta: "Conceâemos de fato .nosso apoio
moral ao movimento de resistência do Viet-
name, mas não lhe fornecemos nenhuma
ajuda militar e logística."

Não é só com o Vietname âo Sul que
o Camboja tem dores de cabeça. Seu outro
vizinho, a Tailândia, ajuda os exilados cam-
bojanos do movimento Khmur-Livre, que de
quando em quando atravessam a fronteira
para praticar o terrorismo em território do
Camboja, Nessas condições, só a muito
custo Sihanouk consegue manter seu rei-
no à margem do fogo.'__

Quando fêz escala em Pnom Penh, na
viagem âe volta ao munâo, o General De
Gaulle apontou o Camboja, a nação mais
degaullista ão munâo, como um moâêlo
para o Sudeste Asiático. "Soinas neutros
por necessidaãe e por interesse, não por
âoutrina", costuma âizer o Príncipe. Ao se
referir à China, êle aãmite com âesencan-
to: "Com luta ou sem luta, o Suâeste Asiá-
tico mais cedo ou mais tarde cairá no do-
mínio chinês. Da minha parte, se tem de
ser assim, prefiro que o Camboja caía sem
luta." Embora o seu modus vivendl com os
Estados Uniãos tenha pioraâo âe ano para
ano, ao longo da guerra, o iâeal para Siha-
nouk seria que os Estaâos Uniãos saíssem
âo Vietname, mas ficassem por perto para
contrabalançar o peso da China. Os ameri-
canos por sua vez no fundo lamentam não
ter em Saigoti um político com o apoio po-
pular, do Príncipe.

Durante muito tempo, Washington re-
sistiu aos apelos do Camboja no sentido de
uma conferência internacional, no gênero
da reunião âe Genebra que etn 1962 neu-
tralizou o Laus, após o encontro Kennedy-
Kruschev. Em 1965, o Presidente Johnson
pensou em ressuscitar a idéia e utilizar a
conferência 'do Camboja para discutir o
Vietname. Mas Sihaiiouk voltou atrás, e
áisse não. Assim mesmo, continua a ser
um homem-chave para a eventualiáaâe âe
um armistício.
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"Diário Oficial" de 28 circulou com mais 123 decretos-leis
*- Brasília (Sucursal) — O

Diário Oficial com data de 28
de fevereiro circulou ontem,
finalmente, em Brasília, con- '
tendo o texto dc mais 123 dc-
cretos-leis, entre os quais o

que regulamenta o funciona-
mento da Zona Franca de Ma-
naus, onde mercadorias de tô-
da parte do mundo poderão
circular, entrar e sair sem pa-'gamento 

de impostos.
Com a edição desse número

do Diário Oficial, terminou
ontem, de fato e de direito, o
prazo legal para que o Presi-
dente Castelo Branco baixe
decretos-leis sôbre matérias
administrativas. Daqui ate 15
de março sua competência pa-
ra edição de atos dessa natu-
reza se limita ãs matérias di-
retamente ligadas à segura n-
ça nacional.

O "rush"

O rush para a emissão em
massa de decretos-leis, que
atingiu a quantidade de 151
legalmente editados no espaço
de 48 horas (entre os dias 27
e 28 de fevereiro), na verdade
se prolongou durante quase
toda uma semana, tendo se

i iniciado ainda na semana pas-
sada, no Rio, quando o Presi-
dente convocou ao Palácio das
Laranjeiras todos os Ministros
de Estado que possuíam minu-
tas de atos de interesse de
suas respectivas Pastas para
serem editados nos termos do
Ato Institucional n.° 4.

Para permitir que toda a
massa de decretos-leis pudes-
se ainda ser incluída nos Diá-
rios Oficiais de 27 e 28 de íe-
vereiro, a Imprensa Nacional

retardou em muitas horas, em
dois dias consecutivos, os seus
trabalhos, só liberando as edi-
ções quando recebeu ordens di-
retas da Presidência da Repú-
blica.

Relação
É a seguinte a relação dos

demais decretos-leis publicados
ontem no Diário Oficial que
circulou em Brasília com data
de 28 de fevereiro:

Decreto-Lei 230 — Abre o
\ crédito de NCrS 472 mil em fa-

vor do Ministério da Fazenda
para indenização dos depósitos
confiscados ao Banco de Tó-
quio por decreto do Governo,
em 1940.

Decreto-Lei 231 — Altera o
decreto que deu nova organi-
zação à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.

Decreto-Lei 232 — Concede
em doação, à Academia Brasi-
Íelra de Letras o prédio que
serve à sua sede, na Avenida
Presidente Wilson, no Rio.

Decreto-Lei 233 — Desapro-
pria em favor da Universidade
do Brasil- o prédio n.° 250 da
Avenida Pasteur, no Rio, onde
íunciona a Reitoria daquela
Universidade.

> Decreto-Lei 234 — ; Altera
disposições do Código Brasileiro
do Ar na parte referente à
conceituação do Território Na-
cional, à classificação de aero-
naves, aeródromos e na res-
ponsabilidade das empresas no
transporte de mercadorias.

Decreto-Lei 235 — Autoriza
o CONTEL a firmar convênios
com os Estados para exercer o
controle e a fiscalização das tc-
lecomunicações.

Código dc
Telecomunicações

Decreto-Lei 236, alterando
o texto do Código de Teleco-
municações além de tratar da
tramitação de recursos às de-
cisões do CONTEL, define o
que considera abusos no exer-
cicio da liberdade de radiodifu-
são:

— Incitar a desobediência
às leis ou às decisões judiciais;

— Divulgar segredos de Es-
tado ou assuntos que prejudi-
quem a defesa nacional;

— Ultrajar a honra nacio-
nal;

— Fazer propaganda de
guerra ou de processos de sub-
versão da ordem política e so-
ciai;

— Promover campanha
discriminatória de classe, côr,
raça ou religião;

— Insuflar a rebeldia ou a
Indisciplina nas Forças Arma-
das ou nas organizações de se-
gurança pública;

— Comprometer as relações
internacionais do País;

— Ofender a moral fami-

liar pública ou os bons costu-
mes;

— Caluniar, injuriar cu di-
fàmàr os podêres legislativos,
executivo ou judiciário ou seus
respectivos membros:

10 — Veicular noticias falsas,
com perigo para a ordem pú-
blica, econômica ou social;

11 — Colaborar na prática
de rebeldia, desordens ou ma-
nifestaçôes proibidas.

Punição
Além da cassação da conces-

são e autorização para funcio-
nar às empresas dc radiodifu-
são, o decreto-lei estabelece
para pessoas fisiens penas que
variam de um a dois anos de
detenção, perda de cargo ou
emprego e multas de até NCrS
10 mil (10 milhões de cruzeiros
antigos).

Exceção

Ac; Artigo 7.° do decreto que
proíbe expressamente às em-
presas de radiodifusão manter
contratos de assistência técni-
ca com empresas ou organiza-
ções estrangeiras e permitam a
presença de funcionários-in-
terventores estrangeiros na sua
organização foi acrescentado
um parágrafo único para ex-
cetuar que "a proibição não
alcança a parte estritamente
técnica ou artística da progra-
mação è do aparelhamento da
empresa, nem se aplica aos ta-
sos de contrato de assistência
técnica com empresa ou orga-
nização estrangeira nãc supe-
rior a seis meses c exclusiva-
mente referentes à fase de ins-
talação e início de funciona-
inento de equipamentos, má-
quinas e aparelhamentos téc-
nicos".

O decreto estabelece que os
contratos de assistência técni-
ca nessas condições só poderão
ser celebrados após autorização
do CONTEL, sendo vedado, no
entanto, o contrato que asse-
gure à empresa ou organiza-
ção estrangeira participação
nos lucros brutos da empresa
nacional.

Código dc Trânsito

O Decretc-Lei 237 altera o
Código Nacional de Trânsito
para estabelecer novas normas
para a composição dos Conse-
selhos Estaduais de Trânsito,
dispor.sôbre o ingresso de vei-
culos licenciados em cutro pais
no território nacional, sobre a
expedição de certificados de
habilitação internacional, ,-.õbre
o problema do licenciamento
de veículos em municípios di-
versos e para dispensar a pia-
queta anual dê licenciamento
avs veículos pertencentes à
União, aos Estados e aos mu-
nicípios.

Esse Decreto-Lei cria o De-
partamento Nacional de Trân-
fiito junto ao Ministério da
Justiça, com a atribuição de
equacionar os problemas de
trânsito em todo o País em
cooperação com os Estados e
municípios.

Empréstimo
Compulsório

O Decreto-Lei 238 permi-
lc que o resgate do emprésti-
mo compulsório cobrado sóbre
salários elevados em 1964 "e
19G5 seja íeito a partir do pró-
ximo ano através de subscri-
ção de Letras do Tesouro.

Decreto-Lei 239 — Define o
programa nacional de tecnolo-
gia a ser desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Tecno-
logia. com a ajuda do Fundo
de Amparo à Tecnologia.

Decreto-Lei 240 — Define a
política e o Sistema Nacional
de Metrologia, as funções e a
competência do Instituto Na-
cional de Pesos e Medidas.

Decreto-Lei 241 — Reconhe-
cc como profissionais os enge-
nheiros de operação formados
em cursos de três anos de du-
ração instituídos legalmente.

Decreto-Lei 242 — Destina
lOVó dos recursos do Plano de
Desenvolvimento do Ensino pa-
ra o Plano Nacional de Cultu-
ra, recém-instituido por outro
decreto-lei.

Decreto-Lei 243 — Fixa as
diretrizes e bases para a car-
tografia brasileira, padroni-
zando as escalas utilizadas na
confecção de mapas e cartas.

Decreto-Lei 244 — Estabele-
ce normas para a concessão de
financiamentos à indústria da
construção naval.

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL de

SAO CRISTÓVÃO

Decreto-lei 245 — Transfor-
ma em autarquia o Colégio Pc-
dro II, com ampla autonomia,
financeira, administrativa' e
didática. Sua direção passa a
caber a uma congregação cons-
tituida de professores cátedra-
ticos, interinos no exercício da
cátedra, livres-docentes e pro-
ícssòres eméritos.

Decreto-Lei 246 — Altera o
regimento de custas da Justiça
do Distrito Federal, estabele-'
cendo os limites de 2"í sôbre

valor das causas de até NCrS
000,00 (um milhão de cru-

zeiros antigos), 1% para as
causas de valor até NCrS —
5 000,00 (cinco milhões de cru-
zeiros antigos) e dc 0,5'.;' icom
limite em NCrS 300,00 (trezen-
tos mil cruzeiros antigos) para
as causas de valor superior a
NCrS 5 000,00 (cinco milhões
de cruzeiros antigos).

Decreto-Lei 247 — Declara
incompatível com qualquer ou-
tra atividade a função poli-
ciai.

Decreto-Lei 248 — Institui a
politica nacional de saneamen-
to básico a ser executada pelo
Conselho Nacional do Sanea-
mento Básico, órgão integrado
pelos dirigentes do DNOS, da
SUDENE, da SUDAM e da Su-
perintendência de Valorização
Econômica da Região da Fron-
teira Sudoeste.

Decreto-Lei 249 — Reorga-
niza a Companhia de Navega-
ção do Vale do São Francisco.

Decreto-Lei 250 — Autoriza
a Universidade da Bahia a in-
corporar a Escola de Vetcri-
nária da Bahia.

Decreto-Lei 251 — Desapro-
pria um imóvel destinado ã
construção de um «hospital na
Cidade de Bento Gonçalves, no
Rio Grande do Sul.

Decreto-Lei- 253 — Estabele-
ce normas complementarss pa-
ra a execução do Decreto-lei
que reestruturou as universi-
dades federais.

Decreto-Lei 253 — Trata da
organização dos quadros ds
pessoal da Justiça Federal de
Primeira Instância.

Propriedade industrial

Pelo Decreto-Lei 2ãi. que
possui 155 artigos e é um do.s
mais extensos da série edita-
da pelo Presidente Castelo
Branco nesses últimos três
dias, foi instituído o novo Có-
digo da Propriedade Industrial
que regulamenta o problema
da concessão de patentes de
invenção, de desenhes e mo-
delos industriais; a concessão
de privilégios de patente; os
modos de desapropriação dos
privilégios da invenção; as
marcas d« indústria e de co-
mércio, as marcas não regis-
traveis, as marcas notórias, os
nomes de empresas e a forma
de seu registro.

Um capítulo inteiro do De-
creto-Lei é dedicado ao re-
gistro de invenções que inte-
ressem ã segurança nacional,
sendo, no caso. evitada a pu-
blieidade dos seus caracterís-
ticos técnicos. Tais invenções,
depois de declaradas de inte-
résse na segurança nacional,
poderão ser desapropriadas
mediante resolução do Conse-
lho de Segurança Nacional. Em
todos os casos, quando se trata
de invenções de caráter sigilo-
so cópias serão enviadas pelo
Departamento Naciana! da
Propriedade Industrial ao Esta-
do-Maior do Ministério Mili-
tar a que interessem-

Decreto-Lei 255 — Transfe-
re definitivamente para o Tri-
ralbunal Regional Eleitoral da
Guanabara o quadro suplemen-
tar de pessoal (integrado pelo
pessoal do Tribunal Superior
Eleitoral lotado na Guanába-
\a) instituido pela Lei 4 017 de
dezembro de 1961.

Docas do Rio

Pelo Decreto-Lei 256 — o sa-
guinte da série publicada on-

tem no Diário Oficial — será
extinta a autarquia denomina-
da Administração do Porto do
Rio cie Janeiro, com a criação
cm seu lugar, da Sociedade dc
Economia Mista Companhia
Docas do Rio dc Janeiro, que
terá sede na Guanabara e
cuja administração caberá a
uma Diretoria com Presidente
nomeado pelo Presidén le da
República.

ílsse decreto-lei trata do
aproveitamento dos atuais ser-
vídores da Administração do
Porto do Rio dc Janeiro na
Sociedade cie Economia Mista
a ser criada, prevendo inclusi-
ve a garantia dos direitos da-
quclcs amparados pelos Esta-
tutos do Funcionário Público,
que passarão a integrar qua-
dres e tabelas suplementares
do Ministério da Viacão.

Instituto do Sal
O Decreto-Lei 257 extinguiu

o Instituto Brasileiro do Sal,
criando em substituição, a Co-
missão Nacional do Sal junto
ao Ministério da Indústria e
do Comércio coin atribui-
ções para formular, coordenar
e fiscalizar a política econômi-
ca do sal em todo o território
brasileiro.

Essa comissão será integrada
pclo Ministro da Indústria e do
Comércio, por um Vice-Presi-
dente Executivo, por represen-
tantes dos Ministérios do Pia-
uejamento, da Viacão, e do
Banco Nacional do.Desenvolvi-
mento Econômico.

Decreto-Lei 258 — Organiza
os quadros de pes.-oal do De-
partamento Nacional do Saia-
rio, criado pela Lei 4 923 com o
desdobramento do Departa-
mento Nacional de Emprego e
Salário.

Decreto-Lei 259 — Concede
crédito especial dc NCRS ...
2 500 000,00 (dois bilhões equi-
nhantos miliiões de cruzeiros
antigos) para a construção de
um edificio anexo para o Su-
premo Tribunal Federal, em
Brasília.

Decreto-Lei 260 — Atribui
competência ao Conselho Dc- '
iiberativo da SUDENE para
aprovar a estrutura 'e regi-
mento de sua Secretaria-Exe-
cuiiva.

Decreto-Lc! 2G1 — Institui o
Sistema Nacional' dc C.tçüc.U-
zação, integrado do Consellíp
Nacional de Seguros Privados,'
dn Superintendência de Segu-
res Privados e dns sociedades
autorizadas a operar em capi-
talização.

Decreto-Lei 262 — Autoriza
a venda dos terrenos de pro-
priedade do Instituto Nacional
da Previdência Social que não
interessem ao programa previ-
dencial e que pela sua localiza-
ção sejam adequados à cons-
trução de moradias populares,
e, em geral, ao Programa Na-
cional de Habitação.

Tais terrenos serão vendidos
no Estado em que se encon-
tram, sem concorrência, às enti-
dades vinculadas ao Plano Na-
cicnal de Habitação.

Decreto-Lei 263 — Autoriza o
Poder Executivo a resgatar os
títulos da dívida pública inter-
na fundada pelo seu valor no-
minai integral, acrescido dcs
juros vencidos e exigiveis.

Decreto-Lei 264 — Altera
(com reduções) as tarifas dns
alfândegas.

Decreto-Lei 265 — Institui a
cédula industrial pigneraticia,
como promessa de pagamento
em dinheiro, garantida pelo pe-
nhor de matérias-primas, emi-
tida por empresa industrial em
favor de instituições financei-
ras.

Decreto-Lei 266 — Submete
às normas da Consolidação das
Leis do Trabalho o regime do
pessoal, das Caixas Econômicas
Federais, instituindo para os
cecnomiários o sistema de 4.0
horas de trabalho semanais. O
Decreto-Lei assegura aos atiuis
servidores das Caixas Econó-
micas os direites adquiridos o

de estabilidade, permitindo puí
no prazo cie GO dias façam
cpção expressa para continua-
rem como funcionários autor-
quicos, cm quadro suplementar
a ser criado, ou se submeterem
ao nóvo regime da CLT.

Decreto-Lei 267 -- Altera á
representação do Ministério Pú-
biico da União junto à Justiça
Militar.

Decreto-Lei 268 — Abre o
crédito de NCrS 350 000 (tre-
zentes c cinqüenta milhões de
cruzeiros antigos) para cobrir
as despesas com o funciona-
mento do Ccnseiho Nacional de
Cultura durante êste àno.

Decreto-Lei 269 — Autoriza o
Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal
de Sergipe.

Decreto-Lei 270 — Cria o
Fundo Aeroviário e o Conselho
Aeroviário Nacional, trata da
constituição do Plano Acroviá-
rio Nacional e da utilização .
da infra-estrutura aereportuá-
ria brasileira, ccm 6 estabei-c-
cimento de taxas cie permanên-
cia de aeronaves, taxas de
arrendamento de áreas, +,ixcs
de pouso de aeronaves-, taxns
de armazenagem e taxas de
embarque.

Decreto-Lei Il\ — Trata de
loteamento urbano, da respon-
sabilidade do loteador e da
concessão e uso do espaço aé-
reo. Dá prazo dc 180 dias pa-
ra que o Poder Executivo bai-
xe regulamentação especifica
sôbre a matéria

Decreto-Lei 272 — Reforma
o convênio celebrado entre o
Gsvârno federal e o Governo
da Guanabara para a veinclu-
sco da pessoal do Corpo de
Bombeiros do antí*jo Distrito
Federal no da Guanabara, dis-
pondo que a devolução se pro-
cessará sem as vantagens ob-
tidas pelos bombeiros, quando
dc sua transferência para Bra-
silia.

Decreto-Lei 273 — Abre no
Ministério da Fazenda crédito
de NCrS 30 000 000,00 (trinta
bilhões dc cruzeiros antigos)
para o pagamento cia comple-

. ir.entr.çco de aposentadorias,
sÉlário-íámília c gratificação
por temuo' de serviço do pes-
saci ipatlvo dn Ride Ferrovia-
ria Federal, no exercicio de 67.

Decreto-Lei 274 — Estabele-
ce o sistema dc classificação dc
cargos do Distrito Federal e
aprova o» quadros de pessoal
cia Prefeitura de Brasília.

Decreto-Lei 275 — Autoriza
a abertura do crédito especial
cie NCrS 570 000,00 (quinhentos
c setenta milhões de cruzeiros
antigos) cm favor do Ministé-
rio dos Organismos Regionais
pnra despesas com a seção bra-
sileira da Comissão Mista da
Lagoa Mirim.

Decreto-Lei 276 — Cria o
Fundo de Assistência e.Previ-
dência ao Trabalhador Rural
— FUNRURAL — constituído
pela contribuição de IT!, devi-
da pelo produtor na venda dos

. produtos rurais e dc outros re-
cursos resultantes .de taxas
instituídas pelo Estatuto do
Trabalhador Rural.

Decreto-Lei 277 — Dispõe
que a conferência aduaneira
será realizada por agentes fis-
cais do Imposto Aduaneiro na
presença do despachante adua-
neiro autorizado e se estende-
rá sobre toda a mercadoria
despachada ou parte dela, con-
forme critérios fixados no re-
gulamenío- Diz que, concluída
a conferência aduaneira, com
ou sem impugnaçãõ, a merca-
doria será desembarcada e en-
tregue ao despachante adua-
neiro, que promoverá o despa-
cho desde que adotadas as cau-
telas fiscais indispensáveis.'

Decreto-Lei 278 — Altera a
denominação do Banco Central
da República do Brasil para
Banco Central do Brasil, ack.p-
tando-a à nomenclatura insti-
tuída pela nova Constituição.

Decreto-Lei 279 — Autoriza
a abertura de crédito especial

dc NCrS 10 000 000.00 (dez bi-
lhões dc cruzeiros antigos) pa-
ra que o Ministério da Educa-
ção compre terreno de pro-
priedade do Estado da Gua-
nabara, na Avenida Chile, com
extensão de 10 mil metros qua-
tirados.

Decreto-Lei 280 — Autoriza
o Poder Executivo a constituir
a Companhia Siderúrgica'
Mogi das Cruzes, em São Pau-
lo, restaurando, na forma de
sociedade por ações, o funcio-
namento da usina da Minera-
ção Geral do Brasil S.A.

Decreto-Lei 281 — Extingue
o Instituto Nacional do Mqtc,
redistribuindo suas atribuições
entre órgãos da administração
pública, centralizada ou des-
centralizada, e promovendo o
aproveitamento do seu pessoal.

Gratificações do SNI

Decreto-Lei 282 — Autoriza
. a abertura de um crédito es-

pecial de NCrS 600 000.00 (seis-
centos milhões de cruzeiros
antigos) para o pagamento de
gratificações especiais devidas
pelo Serviço Nacional de In-
formações — SNI.

Decreto-Lei 283 — Determi-
na ao Banco Central a criação
de um fundo especial ao qual
poderão ser repassados crédi-
tos obtidos no exterior por
pessoas físicas ou jurídicas
para financiamento cio cons-
trução e vencia dc habitações
no Pais.

t.
Decreto-Lei 284 — Institui,

por propesta dos Ministérios
da Viacão e' do Planejamento,
o imposto sôbre transporte
rodoviário de passageiros, entro
Estados ou Municípios. O nóvo
imposto corresponderá a 5'fi'o
do valor da passagem e sua
incidência se iniciará a 30 de
julho próximo sôbre os trans-
portes de passageiros entre ci-
dades de mais de 200 mil ha-
bitantes.

Decreto-Lei 285 — Determi-
na que nos casos de fusão ou
incorporação de instituições
financeiras ou de empresas in-
dustriais e comerciais, aten-
dendo ao interesse da eco-
nomia nacicnal, o Ministro da
Fazenda poderá aprovar con-
dições de avaliação de bens,
ações c patrimônios líquidos
para efeito de fixar o traía-
mento fiscal a que ficarão
sujeitas às pessoas jurídicas
que delas participarem.

Decreto-Lei 286 — Fixa o
prazo de 30 dias para que as
empresas que possuam em cir-
cuiação títulos cambiários de
sua responsabilidade em con-
dições proibidas pel* Lei n.°
4 728 (Mannesmann) procedam
o recolhimento de tais títulos
scb pena de multa.

Decreto-Lei 287 — Autoriza
o Superintendente da SUDENE
a dispensar licitação é contra-
to formal para, a compra de
material, equipamento, presta-
ção de serviços e execução de
obras ou locação até o valor de
500 vezes o maior salário mini-
mo vigente no Pais. . ^k.

Zona Franca dc
Manaus

Decreto-Lei 288 ¦— Institui a
Zona Franca de Mn.naus, com
uma superfície de 10 mil qui-
lõmetros quadradoj, Incluindo
a Cidade de Manaus. Naquela
zona a entrada de mercado-
rias destinadas ao consumo
interno, industrialização em
grau (inclusive beneficiamen-
to), agropecuária, pesca,, insta-
lações e operações e indústrias
e serviços de qualquer naturaza,
será isenta dos impostos de
importação e sôbre produtos in-
dustrializados.

A exportação de mercado-
rias de origem nacional para
consumo ou industrialização
na Zona Franca'de Manaus ou
reexportação para o estran-
geiro feita da Zona Franca se-
rá para todos os efeitos equi-
valente a uma exportação bra-
sileira para o egtrageiro. A ex-

portação para o estrangeiro
íeita da Zona Franca será
isenta do imposto de exporta-
ção. Quando saírem da Zona
Franca para comercialização
em qualquer outro ponto do
território nacional, as merca-
dorias de origem estrangeira c
as industrializadas e beneficia-
das cm Manaus estarão sujei-
tas apenas ao pagamento do
Imposto de Circulação de Mer-
cadorias e ao pagamento do im-
posto de importação sóbre as
matérias primas ou partes im-
portadas.

A administração da. Zona
Franca de Manaus caberá a
uma superintendência
(SUFRAMA), com superinten-'
dente nomeado pelo Presidente-
aa República e assessorado por
um conselho técnico.

Desenvolvimento
Florestal

Decreto-Lei 289 — Cria o
Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal, como cn-
tidade autárquica ligada ao Mi-
nistério da Agricultura. O Ins-
tituto- deverá elaborar anual-
mente planos dc florestamen-
to e reflcrestamento nacionais
e regionais, objetivando o de-
senvolvimento das espécies fio-
restais c a sua exploração eco-
nômica.

Decreto-Lei 290 — Regula a
situação dos sjrviícres das au-
trrcuias e empregados dcs so-
ciede.íc.s tíe economia mista
aposentados pelos Atos Insti-
tucionais ns. 1 e 2. dnpondo
que terão seus proventos cal-
culados na base de L30 per
ano ou fração superior a meio
ano, pagos pela- autarquia ou
sociedade respectivas.

Decreto-Lei 291 — Estabele-
ce incentivos fiscais para o de-
senvolvimento da Amazônia
Ocidental e da faixa de fron-
teiras abrangida pela Amazõ-
nia, permitindo a aplicação do
Imposto de Renda devido pe-
los empresários locais em no-
vos investimentos na região.

Decreto-Lei 292 — Extingue
a Comissão do Vale do São
Francisco, criando em substi-
tuição a Superintendência co
Vale do São Francisco, com or-
genizaçáo e estrutura seme-
lhantes à SUDENE e à SUDAM.

Decreto-Lei 293 — Da nova
regulamentação ao seguro de
pcidentes de trabalho; permi-
tindo ao Instituto Nacicnal da
Previdência Social operar nes-
se ramo em regime de concor-
rência com- as sociedades se-
guradoras.

Decreto-Lei 293 — Dá nova
forma de pagamento por cré-
dito especial do aumento con-
cedido aos proventos dos ina-
tivos da Rede Ferroviária Fe-
deral.

Decreto-Lei 295 —• Cria a
Comissão Liquidante do Acervo

- do Conselho Nacional de Eco-
nomia, composta, por três mem-
bros, sob a presidência do Di-
retcr-Geral do Departamento
Econômico do órgão extinto.

Decreto-Lei 296 — Altera o
texto do Decreto-Lei 73, que
regulamentou o processo de li-
quidação de sociedades autár-
quicas vinculadas ao Ministé-
rio da Viacão.

Decreto-Lei 297 — Abre cré-
dito de NCrS 1 milhão (um
bilhão dc cruzeiros antigos)
em íavor do Ministério do Pia-
nejamento, para a constitui-
ção da empresa pública cria-
da pelo Decreto-Lei da Refor-
ma Administrativa no seu Ar-
tigo 191.

Decrcto-Lsi 2p8 — Reorga-
niza o Grupo Òcvpacional de
Medicina, Farmácia e Odonto-
logia no Serviço Público Fe-
deral. .

Decreto-Lei 299 — Aplica as
penalidades previstas na Con-'
solidação das Leis do Traba-
lho para cs casos de falta cie
pagamento da contribuição
sindical rural.

Decreto-Lei 300 — Reorga-

niza o Plano de Desenvolvi-
mento da Fronteira Sudoeste,
criando a Superintendência do
do Desenvolvimento da Fron-
teira Sudoeste, com organiza-
cão e estrutura semelhantes á
SUDENE e à SUDAM.

Brasília
Decreto-Lei 302 — Refor-'.

mula o decreto-lei que criou a
Coordenação do Desenvolvi-
mento de Brasília (CODE-
BRAS) e extinguiu o Grupo de
Trabalho de Brasília — GTB.
Essa reformulação, proposta
pelo Prefeito Plinio Catanbe-
de atingiu particularmente os
dispositivos do antigo decreto.
oue tratavam da constituição -
cia Junta Diretora da CODE- •
BRÁS e fixavam a competen- '
cia do nóvo órgão em mate-
ria de programação de edifi-
cações em Brasília, em con-
flito flagrante com as atribui-
ções da Prefeitura.

Decreto-Lei 303 — Cria .o
Conselho Nacional de Contro-
le da Foluição Ambiental jun-
to ao Ministério da Saúde,
com a finalidade específica de -
coordenar atividades de con-
trôle da poluição ambiental ¦
nos âmbitos nacional e regio-
nal.

Decreto-Lei 304 — abre crê-
dito especial .de NCrS 22 mi-
lhões tvinte e dois bilhões de
cruzeiros antigos) em favor
do Ministério da Viacão, p--i- ¦
ra otentíer a despesas cia se-
gunda fase do estudo de trans-
portes dó Brasil, nos termos
do acordo com o Banco Na- ,
cional de Reconstrução c De-
senvolvimento.

Decreto-Lei 305 — Trate da
legalização cos livros de es-
critur-nção em operações mer-
cantis, permitindo a legaliza-
ção de livros não obrigatórios.

Decreto-Lei 306 — Dispõe
que o Lóide Brasileiro não go-
zará de prioridade de afreta- ¦
mento ou transporte de cargas,
segundo o Decreto-Lei 67,
quando o interessado na ope-
ração fôr sociedade tíe econo-
mia mista ou as cargas sejam
constituídas dc graneis sólidos
ou líquidos.

Decreto-Lei 307 — Abre cré-
dito especial de NCrS 4 milhões
(4 bilhões tíe cruzeiros anti-
sos) em favor do Estado da
Bahia, a título de compensa-
ção .pela perda dn receita do
ímnôsto de Exportação em
1E3Ô.

Decreto-Lei 3G3 — Extingue
taxes e dispõe sôbre o receita
do Instituto tíe Açúcar e cio
Álcool.

Promoção dc oficiais ;

Decreto-Lei 309 — Altera a
legislação sóbre promoções de
oficiais do Exército, passando
a exigir para promoção ao pôs-
to" de teOficial-General o exer-
cicio de função arregimentada,
como Tenente-coronel ou Co-
ronel, por dois anos consecuti-
vos ou um ano no comando da
tropa ou de estabelecimento de
ensino militar autônomo. O de-
creto altera também a consti-
tuição da Comissão de Promo-
ções de Oficiais, que passa a ter
seis Generais-de-Divisão, qua-
tro Generals-de-Brigatía, um
General-Engenheiro Militar a
um General ds cada um dos.

¦ serviços.
Decreto-Lei 310 — Fixa a

competência da Delegacia do
Tescuro Brasileiro em Novo,
Iorque, determinando que suo,
direção caberá a um delegaco
etcalhido entre' funcionários
do Ministério da Fazenda, com
15 anos tíe serviço e diploma
tíe curso superior.

Decreto-Lei 311 — Isenta dos
Impostos de Importação e de
Consumo e de taxas aduanqi-
ras, materiais transferidos à
Companhia de Transportes Ur-
banos do Recife.

Decreto-Lei 312 — Autoriza
a Previdência Social a prestar
assistência farmacêutica a seus
segurados.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA S. LUIZ GONZAGA, 156
— Sobrado

DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÂS 11 HORAS ...... ., ^ ...... v.„

Obra do Plano de Expansão
da CTB dará 28.200 novos
telefones para o Centro do Rio.

Estão sendo concluídas, êste mès, as obras de demolição-do
prédio da Praça Tiradentes que dará lugar á sede das três novas
centrais telefônicas, prefixos 

"21':, "41", e "61", onde serão
instalados pela COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA 28.200
lerminais telefônicos (linhas) para o Centro da Cidade, em uma
primeira etapa. Na etapa complementar, a capacidade operacional
destas novas estações se elevará a 85 mil novos lerminais.

Os novos aparelhos virão descongestionar o serviço telefônico que
serve ao Centro da Cidade, sobrecarregado por falta de condições
de ampliação, ao longo dos últimos anos. No andar térreo do nóvo
prédio.' a CTB instalará uma n iva agência comercial, equipada
com postos de telefones públicos, e nos andares restantes,.escritórios.

O. valor total da obra, incluindo todos os equipamentos e sua
instalação, está previsto em NCr$ 11.559.350, 72, ou seja, mais de'
11 bilhões de cruzeiros antigos. A primeira estação, prefixo "21",

estará pronta até o dia 1.5.2.69. A de prefixo 
"61" estará pronta

para funcionar no dia 15 de abril de 1969, e a de prefixo 
"41" seu

prazo de instalação termina em março dp 1970, no dia 15.

A construção de três novas estações para o Centro da Cidade é
mais uma obra do Plano de Expansão da COMPANHIA
TELEFÔNICA BRASILEIRA, que dará ao Rio èm
sua primeira etapa, de 17 a 40 rneses, 150.650
novos terminais telefônicos. Isto explica a volta dos
cavaletes cia CTB ás ruas da ciüdde, anunciando
as obras que devolverão ao Rio um serviço
telefônico a altura de seu progresso.

HLAMFdEj
EXPANSÃO]

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
— procurando servir sempre melhor
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I.0 Cad., Jornal do Brasil, sexta-feira, 3-3-67

Coluna do Castello

Costa e Silva usaria
o AI-2 no dia 15

Brasília.(Sucursal) — A opinião pessoal,
emitida pelo Ministro âa Justiça, de que os
Atos Institucionais cessam sua vigência à zero
hora do dia 15 ãe março, momento em que
entra em vigor a nova Constituição, não di-
rimiu a dúvida existente a respeito. Para mui-
tos, os Atos vigorarão até à meia-noite do
dia 15, interpretação que oferecerá ao Maré-
chal Costa e Silva a oportunidade de recor-
rer a atribuições ãiscricio?iárias para decretar
medidas que porventura considere de ur-
géncia.

O interesse prático de tal questão se re-
laciona com os indícios de que o futuro Pre-
sidente examina a hipótese de usar dos po-
deres ãe exceção para aãotar algumas das
medidas preconizadas na tão falada Opera-
ção-Impacto. Essa Operação, como se sabe, foi
iãealizaãa para gerar uni impacto na opinião
pública em favor âo nôvo Governo, criando
deste uma imagem favorável com a ãesobs-
tnição áo que um,deputaão nôvo chama ãe"áreas áe angústia" e âando folga à equipe
áo Marechal Costa e Silva para se articular
e começar a execução áas suas ãiretrizes ad-
ministr ativas.

Imaginaãa como um conjunto áe provi-
ãências favoráveis à projeção e à consolida-
ção da nova Presiãência, ela traduz, em es-
sência, uma atituãe ãe ãesaprovação oú. ãe
hostilidade ao Governo, cessante, a quem in-
diretamente se acusará ãe ter congestionado' 
e traumatizaão o País a tal ponto que se faz
necessária uma terapêutica ãe urgência para
aliviar o paciente.

Sua concepção está na linha ãas ãiver-
gências e não na via âa continuiãaâe revolu-
cionária. Reflete obviamente uma mudança
âe orientação nos mais altos escalões ão País
e, executada, inãicará rumos que poãerão ser
totalmente opostos aos que conãuzem o atual
Governo. O teor e a gravidade das medidas
que configurarão a Operação-Impacto pode-
rão até mesmo abrir um abismo entre o pas-
sado e o fuüiro, geranão um mal-estar espe-
cífico que terá suas conseqüências no tempo
oportuno.

A iãéia áa Operação-Impacto, âeviáamen-
te confirmaãa nas melhores fontes âo siste-
ma Costa e Silva, é, de resto, um ãado a mais,
e de importância irrecusável, na articulação
ão processo revisionista áa política ão Maré-
chal Castelo Branco. A revisão será muito
mais profunda ão que se admitiu de início e,
nos setores substanciais, como o econômico-
financeiro, será graâualista e progressiva, em
nome de uma natural cautela.

Parece, aliás, estar-se tornanâo preocupa-
ção âo futuro Presidente retirar do ânimo re-
visionista ãa sua equipe os sinais âe raãiçalis-
mo, qüe já repontaram aqui e ali, em mani-
f estações isolaãas, que terão proãuzião rea-
ções prematuras. Essa cautela, no entanto,
como que ãesaparecerá no mesmo áia 15 âe
março, com a áeflagração ãa Operação-Im-
pacto e nos ãias subseqüentes com a conquis-
ta àa liberãaãe ãe manifestação e áe ação
áos homens recrutaâos para ãar nôvo rumo
à política revolucionária âo País.

Quanto à natureza ãas meãiãas que cons-
tituirão a Operação-Impacto, os informantes
se apegam a um compromisso áe sigilo, ine-
rente âe resto à própria inspiração âo impac-
to, que, para ser realmente surpreenâente,
âeverá ultrapassar as previsões contiãas em
notícias que aqui e ali antecipa7n uma ou
outra ãas proviãências em estudo.

Krieger não desmaia

Informa o Senaãor Daniel Krieger que
houve um rebate falso na notícia ãe que so-
freu um ãesmaio, na véspera. Seu problema
áe saúãe é uma simples infecção âentária e,
no momento em que o áavam por áesmaia-
áo, sua pressão era áe.13 por 8.

E acrescentou:
— Além âo mais, não sou homem ãe ães-

maiar face a ãificuldades. Eu enfrento as âi-
ficulâaáes.

Assegura o Líder áo Govêmo que conti-
nua a consiãerar inexistente o previsto con-
flito entre os Srs. Atiro áe Moura Anáraáe e
Peãro Aleixo em torno ãa atribuição ãe pre-
siâir o Congresso.

As viagens de Costa e Silva aos Estados

O Marechal Costa e Silva, segunão fonte
a êle chegaáa, visitará os Estaáos, não para
inaugurar obras, como o faz o atual Presiâen-
te, nem para promover reuniões áe equipes
feãerais e estaãuais com vistas ao exame âe
problemas âa região, como o fêz o Sr. Jânio
Quaáros, mas para estuão e solução âe um
problema específico.

Lei de Segurança

O Presiãente Castelo Branco submeterá
à lèitíira e à opinião dos líderes áo Governo
no Congresso o projeto áe Lei âe Segurança,
tão logo o consiáere pronto na esfera âo Exe-
cutivo. O Senaãor Daniel Krieger aguaráa
para qualquer áia convocação para o referi-
âo estuão. " v

Estruturação da "Guarda Vermelha"

O Sr. Djalma Marinho tem examinaâo
com os Srs. Rafael âe Almeiâa Magalhães e
Gilberto Azeveâo uma espécie de relançamén-
to da Guarda Vermelha, através.âo'qual se
configurem objetivos práticos para a ação po-lítica âo grupo. Eles não querem ãeixar a
iãéia morrer e entenãem que a Guarda poáevir a ser um excelente instrumento.

A perda de um informante

Na posse áo Sr. Aàauto Caráoso, ontem,
íio Supremo Tribunal, vi com certa melan-
colia a peráa ãe um excelente informante, às
vezes envolvente e apaixonaáo 7ias interpre-
tações, mas sempre exato em matéria âe fa-tos. Já lá repousam (politicamente), aliás,
âois ou três outros granães informantes.

Carlos Castello Branco

Costa e
relaçõe

ilva anunci ML. kJ

s entre Jorasio Argentina
Buenos Aires (De José Rafael Fernandes,

do Burcnu-JB) — Brasil e Argentina inaugu-
raritò, no dia 15 nova era em suas relações,
anunciou o Marechal Artur da Costa e Silva,
ontem, ao desembarcar em Buenos Aires, ten-
do o Presidente eleito destacado, em mensa-
gem de 50 palavras — e após receber forto
abraço do Presidente Juan Carlos Ongania —,
que zelará para que seu Governo fortaleça
mais do que nunca a aproximação entre os
dois paises.

O Marechal Costa e Silva, que por vontade
expressa dò General Onganía íoi recebido já
com honras normalmente conferidas a Chefes
de Estado, teve a sua declaração muito bem
recebida em círculos da Casa Rosada, que a
Interpretaram logo como "uma demonstração
evidente do propósito de união e entendlmen-
to de que se encontram imbuídos o futuro
mandatário brasileiro e o atual Presidente ar-
gentino", segundo declarou ao JB um porta-
voz do Governo de Buenos Aires.
COMO FOI

O avião que trouxe o Marechal Costa e
Silva pousou no Aeroporto de Ezeiza, passan-
do a comitiva para o avião do Presidente ar-
gentino, o Libertad, que a levou até o aero-
parque, dentro da Cidade.

Eram 12h 45m quando o Presidente eleito
do Brasil foi recebido no aeroparque pelo Ge-
neral Onganía, que estava em companhia do
Ministro das Relações Exteriores, Sr. Nicanor
Costa Mendes, e dos comandantes do Exerci-
to, Marinha e Força Aérea Argentina, além do
Embaixador do Brasil na Argentina, Sr. Dé-
cio de Moura, do Diretor do Cerimonial da
Chancelaria argentina,. Sr. Federico dei Solar
Dorrego, c outras autoridades.

Enquanto os dois mandatários saudavam-sa
efusivamente eram disparadas salvas de tiros,
ao mesmo tempo em que os efetivos das três
forças armadas rendiam as honras. Os Presi-
dentes, seguidos por suas comitivas, dirigiram-
se depois para um palanque e íoram executa-
dos os hinos nacionais dos dois países. Logo
depois houve um desfile de tropas do Exército,
Marinha e Aeronáutica.

Em seguida os dois Presidentes ocuparam
o automóvel do Presidente argentino, encabe-
çando uma caravana que se dirigiu para o Pia-
za Hotel. Na Avenida Santa Fé, populares que
aguardavam a passagem da comitiva aplaudi-
ram o Presidente eleito do Brasil, o que se ro-
petiu depois nas proximidades da Praça San
Martin.

Depois de grave no dia anterior parali-
sara parcialmente a vida da cidade, Buenos
Aires se apresentava muito tranqüila ontem,
mas alguns funcionários do Governo que foram
receber o visitante não conseguiam esconder a
preocupação do dia: a morte súbita, horas antes,
do Ministro de Bem-Estar Social do Governo,
o Sr. Roberto Petracca, amigo pessoal do Ge-
neral Onganía. O falecimento motivou a de-
cretação de luto e conseqüentemente a sus-
pensàoda reepção que hoje o Governo de Bue-
nos Aires ofereceria em honra do Presidente
Costa e Silva, na residência presidencial de
Olivos

O abraço que o Presidente Onganía deu no

Marechal Costa e Silva no momento do desem-
barque já representou a primeira manifestação
extraprococolar do chefe' do Governo argentino,
tendo o Presidente eleito, em breve saudação,
dito que "circunstâncias da vida fazem-me re-
tornar à. nossa cidade como Presidente eleito
do Brasil, pelo que é oportuno dizer-vos que
no exercício da mais alta magistratura de meu
Pats zelarei para que se intensifiquem as re-
laçoes de amizade entre a Argentina e o Brasil,
inaugurando uma nova era de cooperação en-
tro os dois povos".

Acompanhado oo Embaixador do Brasil, Sr.
Décio de Moura, o Marechal Casta e Silva
afastou-se depois do General Organia para
cumprimentar as autoridades, acedendo o Chefe
cio Governo argentino, sorridente, com a se-
guinte expressão: "Vá. Depois temos muito
que conversar".
O QÜE SE VIU

Outros fatos observados durante a chegada
do Presidente eleito do Brasil:

1) O Marechal Costa e Silva cumprimen-
tou com particular simpatia o Coronel Alberto
Cabral Ribeiro, bem como seu substituto no
cargo de Adido Militar em Buenos Aires, Co-
ronel Plínio Pitaluga.

2) O Coronel Cabral Ribeiro foi integrado
na comitiva presidencial por ordem do Maré-
chal Costa e Silva.

3) O rigor do cerimonial preparado acabou
praticamente anulado pela falta de previsão
no que se refere ao movimento do pessoal da
imprensa, como ainda pela própria simplicl-
dade observada na troca de cumprimentos.

4) O dispositivo de segurança montado
tentou ser implacável, impedindo mesmo o
comparecimento de maior número de brasilei-
ros ao aeroporto, inclusive funcionários da pró-
pria Embaixada, mas acabou se confundindo
e deixou passar muitas pessoas que se aproxi-
mavam, levadas pela curiosidade.

5) O Sr. Magalhães Pinto e o Chanceler
Costa Mendez se cumprimentaram demorada-
mente, acertando desde logo conversas para
depois.

6) Dada a tranqüilidade reinante na Ci-
dade, reduziu-se de 500 para 250 o número do
agentes encarregados da segurança do Presi-
dente ç sua comitiva.

7) O Marechal Costa e Silva fèz uma visita
à tarde à capela em que estavam sendo vela-
dos os restas mortais do Ministro Roberto Pe-
traça.

8) A noite, compareceu à- Embaixada do
Brasil, onde recebeu cumprimentos dos funcio-
nários brasileiros em serviço em Buenos Aires.

9) As principais revistas da Capital ar-
gentina articularam com o Major Lair An-
drade, logo após a chegada do Presidente, uma
série de fotos especiais para reportagens que
vão ser preparadas sobre a visita e também
sóbre a posse do Marechal Costa e Silva.

10) Hoje, às 12 horas, o Marechal Costa
e Silva visitará o Presidente Onganía, na Casa
Rosada, e as 18 horas fará visita à Corte Su-
prema de Justiça. A recepção que se realiza-
ria no Palácio de Olivos em homenagem ao
visitante foi suspensa, podendo ser substituída
por jantar intimo entre os dois Presidentes.

"OPERAÇÃO-BÔCA-DE-SIRI"
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Marechal partiu falando pouco

Costa e Silva, falando pouco, disse que ia à Argentina quase cm caráter pessoal

Martins acha equipe promissora
Ao embarcar ontem no Aeroporto do Ga-

leão para Buenos Aires, o Marechal Costa e
Silva pouco falou aos repórteres, limitando-se
a anunciar que executará a Operação-Bôca-dc-
Siri até à- sua posse na Presidência da Repú-
blica. Pouco depois, o Coronel Mário Andreazza,
futuro Ministro dos Transportes, observou que
era preciso tomar cuidado, "pois até caranguejo
já está falando".

Muitos políticos e militares compareceram
ao embarque, ao qual também esteve presente o
Ministro Juraci Magalhães, todos conversando,
muitas vezes sem nenhuma reserva, sóbre no-
meações para altos cargos, planos administra-
tivos, Guarda Vermelha e até mesmo sobre a
ligação entre, o Rio e Niterói.
EM SILÊNCIO

O Marechal Cesta e Silva chegou ao Galeão
às 8h45m e lego disse aos jornalistas:

Minha viagem não é um tratado dc ami-
zade. É apenas uma visita de cortesia, nm re-
tribuição à que o General Juan Carlos Ongania
nes fêz a meu convite. Nada tenho a revelar.
Não levo agenda e nem qualquer programa pré-
estabelecido para os contatos. Vou visitá-lo por-
que êle entendeu dc prestar esta homenagem
ao velho Marechal. Vou lá quase em caráter
pessoal, e não como Presidente da República.

Um repórter, arriscando, perguntou se havia
algum plano para a politica exterior.

O que está sendo tratado através des
meios normais, isto é, o Itamarati — respon-
deu o Presidente eleito.
MUITOS TEMAS

O Sr. Hélio Beltrão, futuro Ministro da
Ccordenação Econômica, foi bastante solicitado
a comentar o decreto da Reforma Administra-
tiva, declarando que gostara, "pois reflete intei-
ramente o pensamento do futuro Governo".

Sem indicar seus planos, o Coronel Mário
Andreazza disse que a atuação do Ministério
da Viação "está muito bem encaminhada" peloMarechal Juarez Távora, acrescentando:

O que temos de fazer é dar continuidade
ao serviço por êle realizado. Temos de estudar
o que êle está fazendo, porque é homem capaz,
conhecedor do problema. Só posso indicar que
procuremos melhorar cada vez mais a atual po-lítica no setor dos transportes.

E a ponte Rio—Niterói?
Eis um forte desafio. Não deve ser fácil,

e se náo saiu até hoje é porque se trata de um
problema difícil. Mas tentaremos.

O Sr. Leonel de Miranda, futuro Ministro
da Saúde, acentuou que a esperança de que
estão imbuídos todos cs homens do Govêmo
Costa e Silva fará com que haja condições para
a execução de um programa de "sacrifícios em
beneficio do povo".

O plano de Saúde Pública já está em
elaboração. Considero, e nisto estou apoiado por
técnicos do próprio Ministério, que náo deve-
mos poupar esforços para levar ao interior um
minimo de assistência médica, de assistência
sanitária.

O médico Luis Seixas, futuro Presidente do
Instituto Nacional de Previdência Social, foi
um dos primeiros a íalar ao Sr. Leonel de Mi-
randa.

Olhe Miranda, precisamos marcar uma
hora para conversar longamente. Temes de ana-
lisar, eu, você e o Passarinho, as diretrizes do
esforço integrado para a interiorização da Me-
dicina e da integração da iniciativa privada.
COMITIVA

Compunham a comitiva do Marechal Cos-
ta e Silva as seguintes pessoas: Magalhães Pin-
to, Jarbas Passarinho, Rondon Pacheco, Gene-
ral Jaime Portela — do Ministério; Embaixa-'
dores Sérgio Correia da Costa e Jorge Guima-
rães Bastos, Deputado Américo de Sousa, Ma-
jor Lair Andrade de Almeida, Capitáo Antônio
Conrado Dias e dois policiais do serviço de se-
gurança.
ARZUA RECUA

Curitiba (Correspondente) — O futuro Ml-
nistro da Agricultura, Sr. Ivo Arzua. voltou on-
tem a falar sobre o Governo do Marechal Cas-
teio Branco, desta vez para exaltá-lo e engran-
decê-lo, como "honrado e dinâmico", tendo dis-
tribuido entrevista na qual afirma que suas
declarações anteriores, de críticas, teriam sido
deturpadas.

As declarações do Sr. Ivo Arzua, feitas se-
gunda-feira em reunião da Federação da Agri-
cultura do Paraná, por ocasião da posse da nova
diretoria da entidade, foram gravadas, copiadas
e fornecidas à imprensa como a reprodução fiel
das palavras dó atual Prefeito de Curitiba. Seus
assessores disseram ontem que o futuro Minis-
tro dirigiu uma carta ao Presidente Castelo
Branco, esclarecendo que sua Intenção não era
criticá-lo.

Pronta segurança para a posse
Brasília (Sucursal) — a organização

do esquema de segurança para a posse do
Marechal Costa e' Silva foi entregue, na
última reunião da comissão do Ministério
das Relações Exteriores encarregada de
preparar o programa, às Forças Armadas,
à Chefia de Polícia do Distrito Federal e
ao DFSP.

Cerca de 600 convidados especiais à
posse do nôvo Presidente serão trazidos a
Brasilia em aviões Boeing e as missões es-
trangeiras, enquanto permanecerem na Ci-
dade, terão à sua disposição 150 automó-
veis oficiais e de aluguel. A NOVACAP e a
Prefeitura se encarregarão de ornamentar
as ruas de Brasília.
TAREFAS GERAIS ,, s

Ao DFSP fpi entregue também a tare-
fa de providenciar um perfeito serviço de
trânsito, principalmente nas imediações
dos locais onde haverá cerimônias públicas.
Um desfile militar, para a manhã do dia
15, está sendo organizado pela XI Região
Militar, a VII Znna Aérea e o VII Distrito
Naval.

O serviço de bufete para a recepção que
o Marechal Costa e Silva dará no Palácio
Alvorada, no dia 15, e para a taça de
champanha a ser oferecida às missões es-
trangeiras durante a sua visita, dia 14, ao
Palácio dos Arcos, foram, pelo Itamarati,
entregues ao Hotel Nacional. Durante a
recepção no Alvorada será realizado um
espetáculo de fogos de artificio, a serem
disparados da ermida Dom Bôsco, que fica
atrás do PaJácio, na outra margem do lago.

O Presidente da comissão encarregada
da organização da programação da posse,
Cônsul Fernando de Salvo Sousa, disse on-
tem que o grande problema continua sendo
o de hospedagem:

— Mas se trata de um problema natu-
ral a tôdas as cidades que servem de local
para uma transmissão de Presidência da
República, dado o grande número de pes-
soas convidadas.
APRESENTAÇÃO DE MINISTROS

O povo de Brasília está sendo convida-
do pelo Governo federal a comparecer no
dia 15 à Praça dos Três Podêres, onde, de-
pois de receber a Presidência da Repúbli-
ca do Marechal Castelo Branco, o Maré-
chal Costa e Silva, acompanhado de seu
Ministério, comparecerá ao parlatório ex-
terno do Palácio do Planalto. O Marechal
Costa e Silva saudará o povo da chamada
tribuna romana e lhe apresentará seus
Ministros.

A última utilização do parlatório se
deu durante a transmissão da Presidência
da República do Sr. Juscelino Kubitschek
para o Sr. Jânio Quadros, quando grande
massa popular, agitando vassouras, assis-
tiu à entrega da faixa presidencial.

O Ministério das Relações Exteriores
encomendará a uma indústria de Brasília
um toldo para proteger do sol as cabeças
do nôvo Presidente e seus Ministros, mas
ainda não decidiu se haverá transporte es-
pecial para o povo até a tribuna romana.

Brasília (Sucursal) — O Secretário-Geral
do MDB, Deputado Martins Rodrigues, chis-
sificou ontem de "algo promissora" a equipe do
Marechal Costa e Silva em matéria de retoma-
da do desenvolvimento econômico, mas adver-
tiu que "o Brasil não poderá caminhar para
a estabilidade econômica e, sobretudo, para o
desenvolvimento, senão num clima de pacifica-
ção política e harmonia dos espíritos".

Para o Sr. Martins Rodrigues, esperar nô-
vo Governo é como esperar o Ano Novo: "São
tantas as amarguras, as decepções e os desen-
cantos do ano velho que, no fim de.cada- pe-
ríodo anual, já está a gente tão cansada dele
que passa a admitir que o nôvo, no seu alvo-
recer, opere o milagre de extinguir todos os ma-
les, de corrigir todos os erros, de aliviar todos
os sofrimentos".
CRENÇA NO MILAGRE

Três anos depois da revolução de março
de 196- — disse —, não é mais possível íazer
do ódio ao adversário, do sentimento de perse-
guiçáo e vingança e da preocupação mesqui-
nha e estéril de punir, todo o fundamento da
politica revolucionária. Ninguém pleiteia a vol-
ta ao passado, o revanchismo, o retrocesso a
uma situação de desordem e perturbação social
artificialmente alimentada, pois a História mos-
tra que o processo político é irreversível. Mas
não se pode exigir que apenas os vencidos do
1964, unilateralmento, esqueçam o passado. De-
vem esquecê-lo também os vencedores, que,
estando no Governo, sáo os primeiros respon-
sáveis pelo restabelecimento da paz entre os
brasileiros, como base indispensável à arrancada
para o desenvolvimento.

E prosseguindo:
Os que olham com esperança o Governo

a iniciar-se no próximo dia 15 anseiam, em
primeiro lugar, pela alteração da politica eco-
nômica que, com obstinação férrea e impiedo-
sa, o Presidente Castelo Branco impõe ao País,'
no propósito, constantemente reafirmado, de
acabar com a inflação c eliminar os males de
toda ordem que dela adviuham.

QUADRO ATUAL
Ao encarar as perspectivas do nôvo Govêr-

no, o Secretário-Geral do MDB relaciona o
que, na sua opinião, constitui o resultado de
três anos de aplicação da política econômico-
financeira do Governo atual: ,

A taxa de inflação continua elevadíssi-
ma, as classes pobres foram reduzidas à mi-
séria, os assalariados vêem diminuída a sua ca-
pacidade aquisitiva e minguado de íato o seu
estipêndio, que não acompanha o crescimento
dos preços das utilidades, os empresários, afli-
gidos por um conjunto de medidas cada vez
mais restritivas e severas, não dispõem de cré-
dito para acudir à ampliação ou mesmo à ma-
nutenção dos seus negócios no ritmo habitual
e enfrentam com angústia crescente a crise
que os assoberba.
POPULAÇÃO

Considera o Sr. Martins Rodrigues um pa-
radoxo que, "tendo acumulado milhões de dó-
lares no exterior, o País veja retardado o pro-
cesso de seu desenvolvimento, que, ao con-
trário, precisaria ser acelerado para correspon-
der, ao menos em parte, às exigências inadiá-
veís e imperiosas do crescimento explosivo da
população".

O Índice de expansão populacional náo
está acompanhado pelo incremento do produto
nacional, o que agrava, de ano para ano, a con-

dição de subdesenvolvimento do Pais. Para a
correção desse desconcerto, que é. sem dúvida,
um dos mais sérios aspectos da conjuntura na-
cional, certos economistas de espírito sombrio
têm proposto não providências que estimulem
o desenvolvimento, mas medidas que importam
em reduzir o aumento da população, diminuin-
do a taxa anual de nascimentos. Confessemos
que, para um pais de mais de oito milhões de
quilômetros quadrados de superfície, com áreas
imensas despovoadas, é profundamente chocan-
te o remédio sugerido, sob o pretexto de ser
mais barato dar pílulas anticoncepcionais ao
povo do que elevar-lhe os padrões de vida por
meio da educação, da saúde e do trabalho.

FUTURO GOVERNO
O dirigente oposicionista indaga como o

Marechal Costa e Silva encarará êsse problema,
'••sm dúvida o mais urgente e cuja solução é
crucial para o Brasil".

Em que termos se desenvolverão as di-
..trizes econômicas do seu Governo? Conti-
nuarão elas a ser inspiradas pelo sentido desu-
mano e cruel que caracterizou a Presidência
Castelo Branco, insensível, na execução de seus
objetivos', ao crescente sofrimento popular?

E prosseguindo:O íuturo Presidente não definiu ainda
de modo claro os seus objetivos nesse tocante.
Tem falado, é certo, em humanizar a execução
cia política econômica atualmente em curso,
mas," ao mesmo tempo, insiste em declarar que
pretende mantê-la, no que tem de substancial.
Mas bastará, para a emergência nacional, "hu-

manizar" a aplicação das medidas econômicas,
ou será necessário ter a coragem de modificar
essa política, nos sitos fundamentais que «pre-
senta, naquilo em que representa maiores afli-
ÇÕ3S nara as classes trabalhadoras, a descaplta-
lização do País, a diminuição das possibilidades
de expansão dos negócios, a parada do desen-
volvimènto e. o que é pior de tudo, a absorção
das empresas nacionais pelo capital estran-
geiro?
O QUE SE ESPERA

Tjma politica econômica realmente atenta
o.o Interesse nacional — frisou o Sr. Martins
Rodrigues — tem de ser corajosa e afirmativa
para reconhecer que não podemos persistir,
como ocorreu ate aqui, em embaraçar o pro-
gresso do País. Não é com a hostilidade e a
perseguição ao trabalhador brasileiro; não é
com a asfixia fiscal e tributária, mediante su-
cessivos Decretos-Leis, que geram a balbúrdia
e o tumulto; não é com a redução drástica do
crédito para a sustentação e manutenção dos
negócios, responsável pela . paulatina ..ndirão
das empresas nacionais, em estado de deses-
poro, ao capital alienígena, que asseguraremos
a ordem econômica c a expansão do Brasil, re-
tomando.' como c urgente que se faça, o cami-
nho do desenvolvimento.

E concluindo:
— Ê o que a Nação espera, de imediato,

do Governo Costa e SÜva, cuja equipe de tra- ,
balho, no que diz com. essa matéria, parece algo
promissora. Reitero a advertência de que tais
objetivos só se tornarão acessíveis na medida
em que os novos titulares do Poder se capaci-
tarem da necessidade de serem esquecidos, de
parte a parte, os ressentimentos e preconceitos,
pois a estabilidade econômica requer estabili-
dade política, na base de uma orientação que
se inspire na compreensão das divergências toe-
vitáveis, no respeito à opinião dc todos e na
liberdade de sua manifestação, como é tradição
do País.

Posse 6 certa, garante Mem de Sá
O ex-Ministro da Justiça. Senador Mem do

Sá, desmentiu ontem as noticias de que esta-
ria havendo problemas para a posse do Maré-
chal Costa c Silva, assinalando aue ela nunca
esteve em risco e destacando a sinceridade e a
lealdade do Marechal Castelo Branco para com
o seu sucessor.

Admite o parlamentar gaúcho que. real-
mente, no início do ano passado, quando ape-
nas nascia a candidatura do então Ministro da
Guerra, o Presidente Castelo Branco sofreu
pressões de todos os lados para evitá-la, lan-
çando outro nome ou continuando no Poder.

Até o inicio do ano passado, o Presidente

Castelo Branco sofreu continuamente a pres-
são de grupos civis e militares da Revolução,
descontentes com a solução representada pela
candidatura do Marechal Costa e Silva, den-
tro da tese de que se tratava de "um homem
despreparado para o Poder".

O Senador Mem de Sá, ao constatar essas
pressões, afirma que êle próprio foi procurado
por várias figuras de expressão, que condena-
vam a solução representada pelo então Minis-
tro da Guerra e sugeriam a continuidade do
ntual Presidente no Poder ou a escolha de um
outro nome que expressasse os verdadeiros sen-
timentos do esquema dominante.
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Construtores repelem solução de Negrão para as encostas
Em sua primeira reunião para examinar as

possíveis repercussões do decreto que proibiu
as construções nas encostas, o Sindicato da
Indústria de Construçáo Civil do Estado con-
ciuiu, ontem, pela inoperância da medida do
Governador Negrão de Lima, nchando-a "rui-

nosa e verdadeiro freio ao desenvolvimento da
Cidade".

Lembrou-se, na ocasião, o fato de o Bio
de Janeiro ter uma faixa de construções mui-
to estreita, comprimida entre o mar e a mon-
tanha, o que não havia passado despercebido
ao ex-Governador Carlos Lacerda, cujo decre-
to a respeito, o de n.° 417/65, exigia apenas quo
a construção em encosta íôsse precedida do
obra de contenção.

SITUAÇÃO

Diante destas conclusões preliminares, foi
constituída uma comissão, presidida pelo pró-
prio Presidente do Sindicato, engenheiro Pé-
lix Martins de Almeida, para fundamentar os
estudos a respeito, como também para pres-
tar auxílio, na hipótese de vir a serem necessá-
rias a cessão de material e qualquer assistên-
cia técnica.

Um dos conselheiros do Sindicato, enge-
nheiro Antônio José da Costa Nunes, esclare-
ceu que a idéia do Sr. Negrão de Lima pode-
ria ser compreensível como um ato transitório,
asseverando que, se definitivo ou mesmo a lon-
go. prazo, "irá se tornar altamente prejudicial
ao desenvolvimento e à própria subsistência da
Guanabara, por sua situação geográfica".

Do lado das montanhas, naturalmente
a região de possível expansão da Cidade, ocor-
rem os problemas de deslizamentos de terra,
enquanto que na estreita planície, junto ao
mar, sucedem-se as inundações e, não raro,
problemas de desabamentos em decorrência do
solo compressivo, como aconteceu, por exem-
pio, no caso do Edifício São Luis Rei. Conse-
qüentemente, proibir o licenciamento de cons-
trução nas encostas é travar a via de desen-
volvimento possível ã Cidade.

CRISE

O engenheiro lembrou ser a indústria da
construção civil a maior do Pais, pela pro-
dução, pelo número de operários que emprega
e pela repercussão social do problema habita-
cional, motivo por que restrições radicais co-
mo essa "levá-la-ão à crise, com o conseqüen-
te desemprego em massa, pois ela já através-
sa notórias dificuldades".

Por outro lado — acentuou — proibida
a construção nas encostas, fica a iniciativa
privada impossibilitada de colaborar com o Es-
tado na construção de estruturas de arrimo
e de drenagem, passando a responsabilidade
ao Poder Público, já onerado. As encostas li-
vres da construção licenciada e, bem ou mal,
fiscalizadas, passarão a ser presas ainda mais
fáceis da favela, elemento extremamente mais
deletério a essa estabilidade que se deseja pre-
serva..
PONTOS

Citando como fato positivo a criação do
Instituto de Geotécnica, "apesar dos recursos
materiais limitados de que dispõe", o enge-
nheiro Costa Nunes revela dois pontos funda-
mentais sublinhado na reunião do Sindicato
da Indústria da Construção Civil:

O primeiro — disse — é o reconheci-
mento de que tais calamidades resultam da
conjugação de numerosos fatores, cuja origem
remonta praticamente há 30 anos. Nessa épo-
ca a mecânica do solo era incipiente entre
nós e mesmo de um ponto-de-vista mundial,
pois somente em 1936 se realizou a I Confe-
rência Internacional de Mecânica de Solos,
adotando-se a nova mecânica a partir daí.

Desde então, uma série de omissões se
acumulou com o não-policiamento da colo-
cação de entulhos à margem dos taludes e à
exploração clandestina e predatória do saibro,
desnudando as encostas e perturbando o sis-
tema de drenagem. O segundo ponto é a já
citada situação geográfica do Rio, dando ori-
gem ao decreto baixado em julho de 1965 pelo
então Governador Carlos Lacerda, que valeria
muito mais hoje, se íôsse cumprido e fiscali-
zado.

Centro Acadêmico José Bonifácio da
Andrada e Silva, da Escola de Geologia da
UPRJ, e a Executiva Nacional dos Estudantes
de Geologia, Seção-Rio, divulgaram ontem no-
ta conjunta a respeito da última catástrofe
que se abateu sobre a Guanabara, declarando
que, "enquanto dois terços de nossas encostas
permanecem em condições de instabilidade pe-
rene, ninguém se lembra de consultar o pro-
fissional adequado, que é o geólogo".

Além de afirmar que "o Instituto de Geo-
técnica da Guanabara, órgão criado um ano
atrás, não passou de uma mudança de nome
do antigo Serviço de Pedreiras", diz ainda a
nota que, "na Guanabara, existe total desço-
lü.ecimento da ciência geológica, e do geólogo,
íazendo com que técnicos não capacitados se-
jam chamados a opinar sobre assuntos de na-
tureza geológica".

PARTICIPAÇÃO ESQUECIDA

"Julgamos que a natureza básica das cau-
sas da catástrofe é essencialmente geotécnica— afirma a nota conjunta do CAJBAS e
ENEGE — e isso implica serem as soluções
formuladas pelo trabalho conjunto de geólogos
e engenheiros. Mas, e os geólogos? Até que
ponto estão envolvidos no assunto? Pesando
bem, a sua participação tem sido esquecida,
onde sua presença é imprescindível".

Segundo a nota, "este esquecimento de
que foi alvo o geólogo não é devido ã aliena-
ção do profissional, tampouco b. falta de co-
nhecimentos técnicos", acrescentando que "as
razões poderiam ser definidas como "estrutu-
rais". Responsabiliza,.os acidentes, a seguir, pe-
lo seguinte:

— Total desconhecimento da ciência
geológica e do geólogo, íazendo com que téc-
nicos não capacitados sejam chamados a opi-
nar sobre assuntos de natureza geológica.

— Inexistência de um serviço geológico
estadual, órgão que deveria desenvolver os es-
tudos geológicos na área do Estado, como, vem
fazendo os dos Estados de Santa Catarina, Sáo
Paulo e Ceará.

— Ausência de quadros geológicos no
DNER e DERs, fazendo com que o aspecto
geológico da construção de estradas não seja
abordado devidamente. A conseqüência mais
comum é a queda de barreiras e pontes, a
exemplo do que ocorreu recentemente na Ser-
ra das Araras.

— O Instituto Geotécnico da Guanaba-
ra, órgão criado há um ano atrás, não passou
de uma mudança de nome do antigo Serviço
de Pedreiras. Aíém disso, não possui ainda um
quadro de geólogos.

— Enquanto' 2/3 de nossas encostas per-manecem em condições de instabilidade pere-
ne, ninguém se lembra de consultar o profis-sional adequado, o GEÓLOGO.

CONTRIBUIÇÃO

Depois de afirmar que "a intenção das en-
tidades que congregam os estudantes de geo-Jogia da Guanabara não é criticar destrutiva-
mente, mas mostrar a realidade e, em seguida,
o que podemos íazer", continua a nota dizendo
que os geólogos sentem que podem contribuir
ponderàvelmente, através de mapeamentos de-
talhados, abrangendo certos dados importantes,
tais como a determinação de espessura da ca-
pa do solo, indicando a sua porosidade, per-meabilidade, resistência á compactação e seu
comportamento especial.

"Outra contribuição — prossegue a nota —
seria a confecção de perfis fornecendo as re-
lações estruturais entre as diversas e diferen-
tes camadas de rochas, as grandes zonas de
fratura e outras. Este trabalhos devem prece-
der quaisquer outros de engenharia".

Conclui a nota conjunta afirmando: "Pro-
va importante dessas declarações é o Mapa
Geológico do Estado da Guanabara, de 1965,
feito por apenas três geólogos do Departamen-
to Nacional da Produção Mineral, de impor-
tância tão grande que todos os trabalhos geo-
técnicos realizados pela SURSAN, DER e fir-
mas empreiteiras têm se baseado nele".
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O senhor que é o manda-chuva?. (Charge de Lan)

Pinheiro ampara-se em Costa e Silva
Ao assumir, ontem, o cargo de Secretário

de Serviços Sociais, o Sr. Vítor Pinheiro afir-
mou: "Tenho a certeza de que o futuro Presi-
dente, Marechal Costa e Silva, saberá reconhe-
cer os sérios problemas sociais da Guanabara,
principalmente o habitacional, oferecendo a sua
ajuda para que sejam minorados".

O Sr. Vítor Pinheiro concedeu, antes da ce-
rimônia, pequena entrevista à imprensa, quan-
do revelou que dentro de 72 horas o Governa-
dor Negrão de Lima divulgará quais as provi-
dências que tomará, com relação aos flagelados
que ainda se encontram na Fazenda Modelo
e que não têm condições de voltar para seus
antigos barracos.

BREVE E TORMENTOSA

A cerimônia da transmissão do cargo ao
Sr. Vítcr Pinheiro íoi iniciada pelo discurso do
Se.' etário de Governo, Sr. Humberto Braga, que
vir.".1.! ocupando interinamente a Secretaria de
Serviços Sociais.

O Secretário de Governo referiu-se a se-
guir à "infância abandonada, à mendicância
crescente, ao desemprego, ãs atividades margi-
nais, principalmente o meretrício, que são os
mais sérios problemas sociais do Rio dç Ja-
neiro", todos, praticamente, na esfera da Se-
cretaria de Serviços Sociais.

MOTIVAÇÃO

O nôvo Secretário de Serviços Sociais co-
m.çou seu discurso falando da "motivação que
pretende imprimir para o bem-estar social das
famílias, através do apoio do Estado, possibiii-
tando a ascensão nos campos sócio-econômicos
da atividade humana".

"A Guanabara lnra contra um sério pro-
blema demográfico, apenas porque os Governos

federais nunca se importaram com a fixação
do homem no interior e o que se viu íoi quevários Estados do Nordeste tiveram, em pou-cos anos, a sua população diminuída cm qua-se 90c,í, dos quais 80% de homens entre 20 e
40 anos."

Mas o Sr. Vítor Pinheiro depositou grandeconfiança no futuro Presidente da República,
dizendo ter "a certeza de que o Maxechal Costa
e Silva saberá reconhecer os grandes proble-mas sociais da Guanabara, oferecendo sua
completa ajuda para que sejam minoradas. E
é exatamente através dessa ajuda que preten-demos diminuir o déficit de habitações e me-
lhorar as condições sanitárias e educacionais
existentes na Guanabara."

Com relação ao programa habitacional,
disse o Sr. Vitor Pinheiro que "várias favelas
próximas e sem condições de urbanização serão
aglutinadas em um mesmo Centro Comunitá-
rio, que virá oferecer melhores condições da
vida para seus .moradores."

FAZENDA MODELO

Durante a entrevista que concedeu ã im-
prensa antes de assumir o cargo, o Sr. Vítor
Pinheiro falou em particular dos flagelados
que ainda se encontram na Fazenda Modelo,
dizendo que a primeira medida será a sua
transferência para os locais de onde vieram,
desde que suas casas não estejam cm área
perigosa e com condições de ser novamente
habitadas.

"Os que tiveram suas casas apenas parcial-mente atingidas, e não estejam em locais pe-rigosas receberão do Estado material para re-
construção. Aqueles que tiveram a residência
inteiramente danificada e situada em local
perigoso, terão novas casas dentro da própriafavela ou em outra próxima."

Autoridade
aconselha a
não respirar

O Dr. Fernando Leitão, da
Superintendência de S a ú d a
Pública da Secretaria de Saú-
de, aconselhou ontem aos ca-
rlocas a "náo respirarem com
a boca aberta, a fim de evitar
que a poeira chegue aos .pul-
mões", reconhecendo dessa
forma o perigo de doenças res-
piratórias provenientes do res-
secamento da .ama deixada
pelas últimas chuvas.

Quanto à desobstrução das
ruas da Cidade, o Diretor do
Departamento de Limpeza Ur-
bana, Sr. Macedo Soares, pro-
meteu para a próxima terça-
feira a conclusão dos trabalhos
de remoção das entulhos, ta-
refa que espera concluir com
êxito, graças a aplicação de
uma fórmula secreta que será
dada a conhecer no dia de
hoje.

FALTA DE VIATURAS

O Diretor do DLU esclare-
ceu que o serviço de manter a
Cidade limpa está sendo feito,
no momento, muito lentamen-
te porque o Departamento não
possui viaturas disponíveis pa-
ra realizar o transporte de
ntêrro e para a coleta domi-
ciliar.

Com as chuvas, o serviço de
limpeza, em face da sua mo-
rosidade, ficou prejudicado no
Humaitá, onde persistem nns
ruas enormes montes de ater-
ro provenientes dos morros,
principalmente na Rua Vis-
conde Silva, onde a altura do
barro chega a encobrir um
carro. O tráfego na redondeza
está sendo feito precàriamen-
te, apesar de _er uma via im-
portanto, pois canaliza todo o
trânsito de Botafogo com des-
tino ao Jardim Botânico. Em
determinados trechos só há
passagem para um veiculo.

Preocupados com a prolife-
ração de depósitos de areia
nas encostas dos morros do
Bairro, moradores de Catumbi
reclamam há alguns dias que
o Estado envie seus engenhei-
ros para uma vistoria nesses
locais, pois acham que eles fa-
c i 1 i t a m os deslizamentos de
terra.

A MANOBRA AFRONTOSA

as
sofrem com
racionamento

O Presidente do Sindicato dos
Exibidores, Sr. Gilberto Ferraz,
«©licitou ao Presidente do Sin-
dicato da Indústria Cinema to-
gráfica que interceda Jun-
to às autoridades, a íim de que
reduza a obrigatoriedade de exi-
bicão de filmes nacionais no
Rio de 14 para sete dias no pri-
meiro trimestre.

O Sr. Ferraz argumenta com
o estado de calamidade pública
que atravessa o rio, em conse-
qüência de que "a Cidade se
encontra debaixo de um racio-
namento que tem privado os ci-
nemas de duas, quando não
três sessões, por dia".

RETRAÇÃO
"Isto tem produzido — conti-

nua o Sr. Ferraz em carta ao
órgão dos produtores — a re-
tração justa e normal dos pro-
dutores nacionais que, tendo
investido vultosos capitais na
confecção dos seus filmes, não
desejam lançá-los nesta época,
só restando pois de disponível
a exibição de reprises que, coT
nio é do conhecimento dêssè
Sindicato, só trazem prejuízo,
impossível de ser ressarcido com
os filmes estrangeires que têm
dado renda muito pequena de-
vido à situação acima exposta."

Est. do Rio
pede ajuda a
novo Governo

Niterói (Sucursal) — O Go-
vernado. Jeremias Fontes
marcou audiência, no próxi-
mo dia 6, com o Marechal
Costa e Silva, a fim de solici-
tar a inclusão, nos programas
prioritários da União para o
corrente ano, das obras de re-
tificação do curso do Rio Pa-
raíba, como fórmula capaz de
evitar inundações periódicas
em 17 cidades fluminenses.

O Sr. Jeremias Fontes vai
solicitar também ao futuro
Presidente da República que
não corte, este ano, verbas or-
çamentárias destinadas aos
programas energético, educa-
cional, rodoviário, saneamen-
to e de saúde, em razão da
queda da receita estadual pro-
vocáda pelas chuvas e pslo ra-
cionamento de energia elétri-
ca em suas regiões produtoras.

O reflorestamento dos mor-
ros de Niterói e São Gonçalo
será feito, em etapas, pela Se-
cretaria de Agricultura do Es-
tado do Rio, conforme ficou
decidido ontem em reunião
que o Secretário Edmundo
Campeio teve com várias téc-
nicos —. oportunidade em que
determinou o levantamento
topográfico dos deslizamentos.

O Diretor do DER, enge-
nheiro Bento de Melo, infor-
mou ter sugerido ao Ministro
dos Organismos Regionais a
aplicação da verba de
NCrS 350 000,00 (350 milhões
de cruzeiros antigos) em ma-
quinaria para os dez municí-
pios mais afetadas pelas en-
clientes, como a melhor íor-
ma de auxilio na atual cmsr-
gência e ante futuras grandes
chuvas.
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Os tratores avançam sobre o entulho, sem que ao menos se verijique se há corpos sob os escombros das Laranjeiras

Tratores fazem a remoção de corpos
Na pressa de "terminar tudo em oito

dias", os responsáveis pela remoção dos es-
.ombros dos prédios desabados em Laran-
jeiras mandaram dois tratores retirar a
terra do local, onde se supõe que ainda
estejam soterradas 70 pessoas.

Os responsáveis pela remoção anun-
ciaram ontem ter encontrado mais oito
corpos, cinco dos quais de membros da
familia Coimbra Bueno, enquanto mora-
dores dos prédios vizinhos afirmavam ter
visto "os tratores desenterrar e enterrar
dc nôvo uma cabeça e uma perna".

OS TRABALHOS

A remoção dos escombros é chefiada,
a distância, por um engenheiro, que a to-
do momento reclamava que "um trator
não chega", e às 15h30m decidiu lançar
outro daqueles veículos no trabalho. Só
os bombeiros, sob a orientação do Coronel
Abel Fernandes de Paula, estão tendo o
cuidado de verificar se não há mais mor-
tos entre o entulho.

Elementos da Polícia do Exército que
mantêm a ordem no local, proibiram, pela
primeira vez, ontem, que a reportagem
dali se aproximasse, adiantando logo que"não é permitido fotografar cadáveres".

OS CORPOS

Aproximadamente às 11 horas de on-
tem, os bombeiros localizaram e retiraram
o corpo do Sr. Heládio Coimbra Bueno, de
60 anos, enterrado a mais de 60 metros
de sua casa, no outro lado da Rua Beli-
sário Távora, nas ruínas do que antes era
um apartamento do edificio n.° 581.

No mesmo local, minutos mais tarde,
foi encontrado o corpo de José Antônio
Correia Maranhão e, logo após, surgiram
dois corpos — um abraçado ao outro —
da Sr." Evangelina e Paulo Coimbra Bue-
no.

Depois de quatro horas de trabalho, os
bombeiros removeram os corpos dus me-
ninas Maria Cecília Coimbra Bueno e Ma-
ria Elisa Coimbra Bueno, de 8 e 12 anos,
Thomas e Erich Brutinger, de 13 e 9 anos
e sua mãe, a Sr.tt Rita Brutinger.

AUXILIO

As pessoas desalojadas das suas ca-
sas em conseqüência das chuvas de 18 e
19 de fevereiro no Rio terão financiamento
no total de NCrS 5 000 000,00 (cinco bi-
Ihões de cruzeiros antigos), de acordo com
o convênio ontem assinado entre o Ban-
co Nacional da Habitação e a COPEG.

O financiamento, concedido indivi-
duaimente ou em condomínio, servirá pa-
ra a aquisição de moradias prontas ou de
terreno para a respectiva construção, ou
ainda reconstrução no mesmo local de
prédios destruídos, recuperação de funda-
ções e estruturas, construção de muros da
contenção de taludes etc.

TERROR

Dezenas de famílias que moram nos
prédios próximos ao desabamento de La-
ranjeiras estão resolvidas a "mudar da-
qui de qualquer maneira porque os pró-
prios engenheiros da SURSAN já disse-
ram que o local não apresenta segurança
em caso de chuva".

Uma das famílias mais decididas é a
do Sr. Álvaro Ameno, cuja mulher pas-sou a tarde no apartamento 101 do n.°
310 da Rua General Cristóvão Barcelos
preocupada com sua mudança, dizendo
que seus dois filhos menores "náo volta-
rão aqui nunca mais".

O prédio n.° 310 — onde reside afamília do Sr. Álvaro Ameno, não está
mais interditado, e seus moradores
tèm permissão para voltar, mas ató agora
somente o porteiro Joaquim o fêz: o medo
de novas chuvas e novos desabamentos
afugentoU os outros moradores. Ontem à
à tarde apenas a Sra. Jair Ameno —
mulher do Sr. Álvaro Ameno — e uma,
empregada permaneciam no edifício, to-
mando as últimas providências para a
mudança, "que será logo que a gente
possa tirar os móveis do apartamento".

INTERDIÇÕES

Cerca de seis prédios na Rua São
Sebastião, na Urca, poderão ser inter-
ditados hoje, ante a ameaça de que qua-
tro blocos de pedra desabem, pois, segun-
do parecer dos técnicos do Instituto de
Geotécnica, a situação no local está bas-
tante precária.

Na Rua Joaquim Campos Porto, no
Jardim Botânico, duas pedras também
ameaçam ruir sóbre diversas residências.
Uma delas foi forçada a cair sobre um
monte de terra, a fim de que não caísse
sobre a rua. Os técnicos afirmam que não
há perigo iminente,'mas os moradores do
local estão apreensivos, pois a outra, si-
tuada mais acima, continua sem escora-
mento. O mesmo ocorre na Rua Benja-
mim Batista.

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERG
COORDENAÇÃO DO RACIONAMENTO

COMUNICADO n.° 5
O Diretor do Departamento Nacional de

Águas e Energia e o Coordenador do Raciona-
mento comunicam à população servida pela
Rio Light S.A. e pela Cia. Brasileira de Energia
Elétrica, o seguinte:

— realizou-se ontem nova visita do Senhor
Ministro das Minas e Energia e dos Srs.
Secretários responsáveis, dos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro, às insta-
lações da Rio Light S.A., em Ribeirão das
Lajes,-

— puderam suas Excelências verificar que
os trabalhos de recuperação da Usina Ni-
lo Peçanha prosseguem intensamente, es-
tando previsto o retorno ao serviço de
uma de suas unidades até quinze de abril
próximo;

— na ocasião o representante da Central
Elétrica de Furnas informou que o tre-
cho Itutinga—Guanabara, da futura linha
de transmissão Furnas—Guanabara, esta-
rá concluído até o fim do corrente mês
possibilitando reforço de fornecimento,
proveniente do sistema CEMIG;

— foi, também, informado pela Rio Light
que as providências determinadas pela
Coordenação do Racionamento, referen-
tes à instalação de capacitores para cor-
rigir o problema técnico da carga reativa
necessária à melhoria no recebimento de
energia de São Paulo, já se encontram
em fase final, com antecipação das pre-
visões;

— após a visita, foi realizada reunião, em
que os presentes examinaram detida-
mente as possibilidades de amenizar os
rigores das atuais restrições ao consumo
de energia na área Rio—Niterói;

6 — em decorrência dos entendimentos havi-
dos na mencionada reunião, por expres-
sa determinação do Excelentíssimo Se-
nhor Ministro das Minas e Energia, ficou
decidido: —

a) liberar o uso de aparelhos de ar con-
dicionado quando absolutamente es-
sencial e para os consumidores que se
comprometam a reduzir simultânea-
mente o consumo de outros equipa-
mentos elétricos de potência equiva-
lente;

b) adiar a entrada em vigor da nova ta-
bela, já estudada, a fim de constatar
o comportamento do sistema, em fa-
ce do funcionamento de aparelhos de
ar condicionado e do término do ho-
rário de verão;

c) manter as demais restrições constan-
tes do Ato n.° 4, de 3-2-1967, cujo
abrandamento será objeto de estudo,
para inclusão na próxima tabela;

d) reiterar à Rio Light a fiel observância
dos horários de religamento de cir-
cuitos, estabelecidos na tabela em vi-
gor (Aton.° 4, de 3-2-1967);

e) reiterar aos Srs. Síndicos e adminis-
tradores de Edifícios a necessidade
de desligar os elevadores após o ini-
cio do período de corte fixado naque-
la Tabela, ainda que o circuito perma-
neça ligado.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1967.
PAULO AZEVEDO ROMANO

Diretor Geral do Departamento Nacional
de Águas e Energia

MIGUEL MAGALDI
Coordenador
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Paulo
Rodrigues,
lírico e
sentimental

Josué Monielíò

Falei com Paulo Rodrigues,
pela última vez, dias antes da
catástrofe que o vitimou. Eu
havia terminado a leitura de
seu último romance, e como
gostara do livro, quis dizer-lhe,
de, viva voz, a minha opinião
sóbre êle.

¦ — Você está me devendo —
acrescentei — o livro em que
reuniu as suas crônicas líricas e
.sentimentais sobre o Rio.

E-Paulo:
— Pago a dívida amanhã.
A: divida afetuosa foi paga,realmente, no dia seguinte, e

é êsse o livro que tenho diante
de mim, como o espelho mais
fiel do talento literário de seu
autor.

Aos três romances de Paulo
Rodrigues não faltavam a li-
nha dramática, o realismo dos
destinos humanas, a autenticl-
dade das personagens. Mas seu
talento fora feito mais paraos pequenos flagrantes da vida
cotidiana do que para os largos
murais em que esses flagrantes
se fixam em coloridos de epo-
ipéiá:

. Daí minha preferência paraos dois. livros em que êsse ta-
lento .nos deixou o melhor de
sl mesmo: Cidade Nua (1961) e
Se a Cidade Contasse (1964).

.fi interessante observar que
Mário Rodrigues, tendo trans-
ferido aos três filhos escritores— Mário, Nelson c Paulo — a
vocação das letras e o gosto da
vida de jornal, não impôs a, ne-
nfiüm deles o seu modo de ser
como jornalista. O panfletário
contundente, que era um mes-
tre de balística .na técnica ds
lançar da redação do jornal a
•siía bala sibilante para fazê-la
cair nas Palácios presidenciais,
parece haver preservado do ío-
go da paixão política os seus
herdeiros.

Há alguns dias, nesta mes-
ma coluna, tive oportunidade-
de aludir à inevitabilidade do
fenômeno político entre as ía-
tores condicionantes do fenô-
mono literário. E acentuei, ain-
da, ser essa a razão por quetodo escritor, se não é partici-
pafttè; como Beranger; há de
ser testemunha, como Stendhal
ou Balzac. Whiglít Mills che- ,
ga mesmo a afirmar, a êsse' 
propósito, que a •• redrada
dos intelectuais do. campo da
politica é, só por si, uni ato
politico".

•Mário Filho, Nelson Rodri-
gues e Paulo Rodrigues
não se engajaram na poli-tica ã maneira de Mário Ro-
drigues, que por ela padeceuna,' prisão. Optaram pela con-
dição de testemunhas, no
romance, no teatro e na
crônica da Cidade. E tes-
temunhas de seu tempo, de seu
meio e de seu povo, cada um
segundo a linha de sua, inclina-
ção pessoal.

Enquanto. Nelson .é io* írági-
co, na sua intensidade mais
dilacerante, Mário Filho era o
dramático, na sua intensidade
comedida, até. mesmo nos lan-
ces romanescos que reclama-
vam a cena violenta ou a pala-
vra. brutal.

Um e outro não atingiram a.
nota pateticamente lírica que
era o traço natural das peque-
nas crônicas de Paulo Rodri-
gues. Paulo tinha o talento das
cenas breves, marcadas pela.
minúcia inesquecível. Como não
lembrar, para o resto da vida.
o gesto da senhora que roubou
uma rosa para dar um presen-
te ao marido, no dia de seu
aniversário? Ou como esquecer
a pequenina, história da môça
paralítica que tentou dançar
na sua cadeira de rodas?

Paulo Rodrigues lembrava
cigo de Jules Reuard na ur-
didura de seus flagrantes da
vida urbana. Com esta dife-
rença: onde' o mestre francês
punha o travo da maügnidade.
o cronista brasileiro punha a
tonalidade sentimental. A.s His-
t.ircs Náturcllcs, de Renaxd,
seriam nas suas mãos as His-
iórias Humanas.

Esmagado por uma pedra querolou.da montanha, Paulo de-
.apareceu com tôd» a sua fa-
milia na data rio aniversário
de sua mulher.

Na pena de Nelson Rodrigues,
íssu tragédia seria contada com
o frêmito da cólera e do de-
sespèro. Na penai de Mário Fi-
lho, resvalaria para a reporta-
gem de sabor literário, banha-
dá de tonalidade romântica.
Somente o próprio Paulo pp-
deria envolvê-la numa luz de
piedade, sem desesperos nem
revolta, na pungente brevida-
de dc quatro ou cinco linhas
de jornal.

NAL DO BRASIL Coisas da política

Diretor-Prc-idente:
C. Pereira CarncSru

Carta
do
leitor
Afoiteza

O Sr. Samuel Adler, da Edi-nova Edições Ltda. (Rua Mi-
guel-Couto, 125), ficou abor-recido porque Luís Edgar dcAndrade, em seu artigo VmCaso de Fe (JB, 2(3/2/67), afir-mou que o livro de EdwardJay Epstein, Inquest, sóbre ocaso Kennedy, íoi traduzido de
junho para cá "em tôdas n.slínguas civilizadas, menos em
português". E o editor so
queixa da falta de coberturados cronistas especializados,
acusando-os de nào "compre-
eiidcr a importância do livro".

Riq, j de março de 1967
Direto);:

AC, F; «Io Nascimento Brito

Nordeste

Edit.r-Olielô:
Alberto .IMncj

N. da R. — O edil o r iuiapressado e injusto. A nota
qua èle pediu ao colunista áoJB saiu anteontem na seçãoPanorama das Letras, que c¦Muito solicitada c não podedar prioridade a quem quer<tue seja. As notícias naquela
col un a atjuardam publicaçãocivilizadamente na fila. Ade-
mais, o livro da Edinova aindanem foi publicado.

Foi correta e oportuna a decisão do Governo
federal de rever o Decreto-Lei 157, qUe permitia
às empresas do Centro-Sul utilizarem para capital
de giro cerca de 20% dos seus depósitos especiais
no Banco do Nordeste do Brasil. Como se sabe,
estes íundos resultaram da, autorização constant.
do Primeiro Plano Diretor da SUDENE (Artigo
34), segundo a qual as empresas desejosas de in-
vestir naquela região podiam recolher, para êste
íim, ao BNB, até a metade do Imposto de Renda
devido em cada exercício. 0 Decreto-Lei 157, aten-
dendo a problemas conjunturais que atingem o
empresariado brasileiro, autorizava-o a desviar tais
depósitos para outros fins. Recapiluleinos rápida-
mente os motivos que levaram a promulgação do
Decreto-Lei 157 e à sua posterior revisão.

Os dados disponíveis indicam que, ate fins
de 1966, os recursos dos Artigos 34 e 18 subiam
a 471 bilhões de cruzeiros. Os projetos aprovados
e em estudo, as suplenientaçõcs de capital de giro
e a reformulação! de esquemas financeiros, ou seja,
a demanda destes fundos 'subia, ha mesma época,
a 690 bilhões de cruzeiros. Ao aprovar o Decreto-
Lei 1.57, o Governo federal levou provavelmente
eni conta o fato de que essa demanda tem prazo
relativamente, longo de efetivação. Em verdade,
dos 471 bilhões disponíveis, 'apenas 6í> bilhões so
achavam realmente comprometidos. Pòr'"que não
atender à premente necessidade de capital de giro
da iniciativa privada, utilizando esses recursos
ociosos? O raciocínio seria lógico e inatacável se
não se baseasse num erro. De lato, o BNB, agindo
aliás dentro de estrito bom senso econômico, apli-
cou em caráter provisório, a totalidade dos récür-
sos recebidos por couta dos Artigos 34 e 18. Nem
íoi por outro motivo que a indústria nordestina
pôde vencer a recente fase de escassez de crédito,
determinada pelo PAE.G, sem maiores danos. Di-
ante disto, a autorização pnra a retirada de 20%
dos depósitos não só significaria perda líquida
para o Nordeste como poria a instituição regional
de credito em sérias dificuldades.

A objeção mais séria ao Decreto-Lei 157 basea-
a a-se, todavia, nas suas repercussões de longo pra-
zo. Ninguém ignora que 

"a renda per capita do nor-
destino não vai além de um terço da registrada no
Centro-Sul. As seriíssimas implicações sociais e
políticas deste fato já foram perfeitamente com-

Deformação
A convocação da iniciativa privada, para

qualquer esforço nacional válido, é boje recurso
normal em qualquer país do mundo onde a eco-
nomia não esteja sujeita a uma concepção coleti-
vista totalitária. O Brasil não pode fugir à regra
e é fora de dúvida que um governo bem intendo-
nado pode encontrai', na área empresarial, muitos
valores capazes de contribuir decisivamente para
o êxito de uma administração.

E pena, porém, que a imagem da iniciativa
privada sofra aiuda. entre nós, unia série de re-
trações e deformações, fundadas em preconceitos
que não chegam a ser de ordem ideológica, mas
refletem, de qualquer forma, uma posição que
não serve aos objetivos nacionais. Ainda agora,
uma revista ilustrada, tendo encomendado um
inquérito de opinião pública sobre os mais varia-
dos lemas, põe a nu, a crer nos resultados colhi-
dos, uma evidente prevenção contra a iniciativa
privada, cin favor de uma concepção empiricamen-
le eslatista. No fundo, o homem comum, entre nós,
por falta de esclarecimento c informação, conti-
nua a encarar o Eslado como uma espécie de deus
cx-inaclúna, cuja miraculosa eficiência dispensaria

mesmo a cooperação de todos os cidadãos. O Esta-
do. erigido à categoria de abstração todo-poderosa,
numa economia já fortemente estatizada como é a
brasileira, ainda teria de ser convocado para ou-
Iras c mais amplas tarefas, pelo menos como uma
espécie de grande empresário prioritário;

A deformação, que. aparece nítida na citada
pesquisa de opinião, uão é apenas fruto de um
trabalho pertinaz da demagogia dita nacionalista,
disposta a engordar os tentáculos do Estado-Lc-
vialã. Para falar realisticamentc, seria preciso de-
bitar também a sua parte de responsabilidade à
própria livre iniciativa, que não tem saindo impor,
com a necessária convicção, uma autentica ima-
gem de cooperadora e decisiva, animadora do de-
senvolvimento nacional. A livre empresa é uma
bandeira que não chega a emocionar a opinião
pública, sobretudo num País de tradições e hábitos
que ainda persistem como uma espécie de resíduo
colonial muna era de desenvolvimento. É o caso
de o empresariado analisai-o tema e partir para
conquistar o crédito de confiança que lhe deve
ser aberto, não apenas pelo Governo, como peio
próprio povo.

Cultura
A existência, já veterana, do Ministério da

Educação, não logrou sequer retirar o Brasil, em
todos estes anos, da faixa dos países de maior
índice de analfabetismo no mundo. Como se o
problema educacional brasileiro estivesse adulta-
niente equacionado, cria-se. agora uma espécie de
Ministério da Cultura — o Conselho Nacional dt;
Cultura — constituído de uma cópia de nomes
conspícuos, onde predominam, com honrosas ex-
ceções, os belctrislas e, quase diríamos, os peii.io-nistas da glória acadêmica.

O Conselho de Cultura nasce em herço de
ouro, isto é, com a polpuda verba de 40 milhões
fie cruzeiros novos. È de supor que êsse dinheiro
não se destine somente a financiar tertúlias ou a
imprimir revistas onde os próprios conselheiros
exercitem, um tanto eompulsòriamenle, às suas
qualificações lítero-artísticas. /Vamos admitir quêno decreto ou nas intenções do Conselho exista
uma boa política de cultura a ser levada a cabo.
Neste caso, os conselheiros terão pela írente uma
obra ciclópica, para a qual só podem contar, porenquanto, com as pedras fundamentais da tradição
e do patrimônio brasileiros — assim mesmo relega-
das ao abandono predatório.

Cultura, entre nós, ainda é uma aspiração
instintiva, qne vive de teimosa. As Constituições
declaram inonòtonamcnle que ao Estado cabe pro-tegê-la e incentivá-la, mas os governos pràticaineu-te nunca se deram conta desla responsabilidade.
Em matéria de proteção, o quadro existente é o
do deperecimento dos monumentos nacionais, dos
museus, do.s arquivos e a desfiguração das paisa-
gens. No capítulo dos estímulos, o poder públi-co ainda não atingiu o estágio de acreditar que

a cultura também é fator de aprimoramento po-
lítico-social e de desenvolvimento: os governantes
bastam-se, nesta matéria, em almoçar esporádica-
mente com medalhões, o que sempre pode render
alguns votos presentes ou futuros para a imortali-
dade acadêmica (quando necessária para compor
a biografia do estadista).

Não precisamos ir muito longe. Aqui na Gua-
nabara, como o novel Conselho sabe muito bem,
pratica-se tôdas as horas do dia um crime contra
a cultura nacional, sem que a sensibilidade dos
governos se considere afetada. Referimo-nos à Bi-
hlioteea Nacional, tesouro de livros e de documen-
los raros, ameaçado que está de ser destruído pela
chuva e pela carência de condições mínimas de
segurança. Especialistas estrangeiros exaltam o
preciosíssimo acervo de peças bibliográficas que
ali reunimos, enquanto nós permitimos que as go-
tei ras. os ratos, a crise sistemática de verbas, a
burocracia do Tribunal de Coutas, a inflexibilida-
»le da máquina administrativa brasileira e outras
pragas semelhantes arrasem paulatinamente aquê-
le palrimônio.

Ao compor o Conselho, o Presidente Castelo
Branco esqueceu que cultura é também ciência c
pesquisa, e cada vez mais na era do desenvolvi-
mento tecnológico. Esqueceu também que, num
país de jovens, não há como eliminar a presençade gente môça em qualquer programa cultural. QConselho surge, assim, reacendendo à poeira dos
arquivos, e por isto mesmo talvez a sua maior
preocupação seja a de evitar um destino suicida,
sabido que no Brasil os arquivos vivem entre a
ruína c o esquecimento.

Do equilíbrio, coma

necessidade política
preendidas pela opinião pública nacional, que vem
apoiando o Governo num esforço permanente de
recuperação daquela área. Ora, nos últimos dez
anos, surgiram os primeiros sintomas de que as
.medidas adotadas começam a produzir resultados.
A participação do Nordeste na renda interna do
País. que era de 13,9% em 1953, cresceu conti-
nuamente até atingir 19,1%, em .1962. Significa
isto que o Nordeste chegou a nm desenvolvimento
atilo-sústentado e que, portanto, tornou-se capaz
de prosseguir sua expansão independentemente dc.
quaisquer estímulos? Uma resposta positiva a esta
pergunta explicaria a decisão do Governo federal
cm reduzir os íundos disponíveis para a região
oriundos dos Artigos 34 c 18. Sucede, porém, que
os estudos em andamento no EPEA, no quadro
dos trabalhos para o Plano Decenal, demonstram,
sem sombra tie dúvida, que o recente dinamismo
nordestino resultou do acúmulo de circunstâncias
favoráveis, cuja continuidade é, pelo menos, pro-
blemática. Os trabalhos a que nos referimos con-
chiem, oútro.siin, que a grande esperança de se
manter o elevado dinamismo da região baseia-se
justamente na presteza eom que a iniciativa priva-
da respondeu aos incentivos contidos nos Artigos
34 e 18. Como então justificar o Decreto-Lei 157?

Poderíamos, finalmente, relembrar um aspec-
to que foi esquecido na discussão. Com o término
da fase de substituição de importações, nosso de-
senvolvimento passou a depender de uma criação
prévia de mercados. Uma das formas mais efieien-
tes de consegui-la consiste em incorporar à econo-
mia capitalista as populações das áreas mais atra-
sadas do País. Dentre estas, o Nordeste é, de longe,
a mais importante. Assim sendo, o Decreto-Lei
157, enquanto afetava negativamente aquela re-
gião, não apenas prejudicava uma área atrasada,
como dificultava o desenvolvimento global do
Pai».

A presteza com que foi corrigido evitou que
o erro tivesse repercussões negativas de monta.
O Decreto-Lei 157 serviu, contudo, para mostrar
que, mesmo nos círculos oficiais informados, não
existe tuna idéia clara sobre o subdesenvolvimento
nordestino e suas implicações. Esta deficiência
deve ser, quanto antes, remediada a íim de que
não voltemos a ser surpreendidos por iniciativas
tão perigosas quanto despropositadas.

Não é provável que os
primeiros pronunciamen-
tos âo Marechal Costa e
Silva, esperaüos para ãe-
pois de sua posse na Pre-
sidência da Repíiblica,
venham a ser conãuziáos
para produzir na opinião
pública aquele impacto
atribuíâo a algumas das
meãidas áe ordem práti-
ca a serem adotadas nos
dias iniciais ¦ de sua ad-
¦ininistraçâo.

Os que vêm acompa-
nhanáo o Presiãente elei-
to nesta última etapa
coinciãem na observação
áe que suas palavras de-
nunciam uma consciên-
cia precisa da carga ãe
responsabiliáade que le-
vara nos ombros para a
Presidência. As áificulâa-
des acumuladas no curso
da administração Castelo
Branco, em decorrência
áa rigidez da política re-
volucionária exec utada
sobretudo na esfera eco-
nômica e no campo so-
ciai, produziram por con-
traste uma soma excessi-
vãmente grande de espe-
ranças, tôdas elas volta-
das para o nôvo Governo.

Chega, assim, o Maré-
chal Costa e Silva à Pre-
sidência da República em
circunstâncias ãelicaâas,
beneficiário e ao mesmo
tempo víünía do mesmo
fenômeno ãe psicologia
social que transforma-
ram Getúlio Vargas, em
1951, e Jânio Quadros áez
anos ãepois, em centros
de tôãas as atenções, as-
pirações e esperanças áe
classes ãiferentes mas
unidas na expectativa ãe
uma mudança que, na
prática, não poderia ser

operada na mesma pro-
porção ãa ansieâaãe na-
cional. O Presiãente Ge-
túlio Vargas suceãera ao
Governo Dutra, cuja po-
lítica ãe austeridade eco-
nômica e de severidade
na contenção das inquie-
tações sociais transfor-
maram. o velho estadista
numa fonte âe milagres
ansiosamente esperados.
Com o Sr. Jânio Quadros
aconteceu o contrário:
sucedendo a um Governo
que vivera âa euforia âe
um processo de desenvol-
vimento não ajustado à
fragilidade áa estrutura
áo País, chegou ao Poder
como "a última esperan-
ça" em um regime ãe
equilíbrio e responsabili-
dade administrativa.

Em ambos os casos, a
resposta imediata a essa
expectativa nacional ex-
tremou-a até convertê-la
em fonte ãe crise, pela
frustração. No caso ão
Presiãente Getúlio Var-
gas, que chegara a pro-
meter carne a ãoze cru-
zeiros, a frustração foi
imediata c comple-
ta, montando nela a Opo-
sição para fazer a cam-
panha que o levou ao sui-
cíãio. No caso âo Presi-
dente Jânio Quadros, po.
de-se conjeturar que êle
a pressentiu, utilizando-
se conscientemente de
outra campanha oposicio-
nista para renunciar aos
sete nieses âe mandato.

O Presiãente Costa e
Silva mostra-se atento à
circunstância âe chegar
ao Poder com a mesma
soma ãe responsabiliáa-
de especifica, acrescida
ainda da responsabiliãa-

de de preservar um sis-
tema revolucionário ão
qual será, êle tão repre-
seniante quanto o seu
antecessor. As frustra-
ções nacionais provoca-
das por êste não poderia
responder com a promes-
sa. áe transformações qutseriam tomadas como
ameaças ao sistema, além
âe decepcionar, pela pos-s ível impraticabilidade
delas, os que o esperam
em todos os quadrantes
políticos e sociais como
seu realizador.

É provável, por isso,
que seus primeiros pro-nunciamentos como Pre-
sidente ãa República se
destinem a reduzir a pro-
porções pruáentes a ex-
pectativa do Pais, sem
prejuízo da firmeza dos
atos que praticará para a
ela correspondei; na me-
dida áo possível. Será
preferível que a execução
ãe seu programa, no cur-
so áos quatro anos âe seu
mandato, venha a ul-
trapassar os limites do
prometiâo, âo que as pro-
messas fiquem desde lo-
go superadas pelo volu-
me das reivindicações.

Neste sentido, são mui-
to sintomáticas as ins-
truções âeixaãas pelo
Presiãente eleito aos fu-
iuros Ministros, para
que evitem antecipações
jiessoais incapazes âe tra-
âuzir a uniâaãe do pen-
samento ão Govêmo.
Cumpre-lhe buscar, 710. .
primeiros meses, um ri-
goroso equilíbrio entre as
palavras e os atos ãa Pre-
sidência.

Limites da planificação
Tiistão de Athtiydc

As reflexões que ontem
fazíamos sobre a menta-
lidade sociométrica, ba-
seada numa filosofia pu-
ramente operacional, se
aplicam aos nossos acon-
tecimentos políticos mais
modernos. O movimen-
to militar de 1964 — en-
taticamente charaado
de Revolução, e cujos
"princípios" os seus che-
fes procura m ainda
mais e n f à tieamente
".constitucionalizar" e
preservar no nôvo Govêr-
no a entrar por estes dias
em ação — se baseou
inco nscientemente na
mentalidade operacional
de tipo tecnocrático e
matematista... Ou, pe-
lo menos, procurou es-
cudar-se no pretexto de
impor uma ordem e uma
medida, cartesianamen-
te, a uma anarquia so-
ciai promovida pela inca-
pacidade do regime ante-
rior. O poder militar,
baseado na filosofia so-
ciai contra-revolucioná-
ria elaborada na Escola
Superior de Guerra, to-
mou a direção do País,
obtendo com íacilidade
o apoio complacente das
oligarquias políticas do-
minantes, para impor
uma disciplina. Daí a
marginalização do povo.
Daí a perseguição aos e%
tudantes. Daí a inter-
venção nos sindicatos.
Daí a prisão de líderes
católicos juvenis. Daí a
multiplicação dos IPMs.
Daí a censura à TV, ao
rádio e ao teatro. Daí a
elaboração tumultuada,
quase ao apagar das lu-
zes, de uma legislação ar-
tificial e autoritária, im-
posta aos novos dirigen-

tes, com medo de que ês-
tes se deixassem arrastar
pelas manifestações do
Brasil real, cada vez mais
intensas e manifestas.

Ora, êsse desdém pela
realidade nacional, pela
ascensão das massas, pe-
la voz da mocidade, pelo
imperativo do desenvol-
vimento, pelo voto po-
pular, pela democracia
autêntica, em suma, é
um sinal patente daque-
la filosofia operacional
latente, por trás de um
movimento instintivo de
ressentimento das cúpu-
las contra o avanço das
bases. O direitismo do
golpe de 64 é mais radi-
cal do que parece. E tem
raízes mais profundas
do que se fosse uma sim-
pies transferência de
poder, dos civis para
os militares. Há sempre,
nas mudanças de regime,
pequenos fatos que pos-
suem ampla significação.
Em 1930 foi a criação do
Ministério do Trabalho.
Em 1964 foi a criação do
Ministério do Planeja-
mento. Foram ambos fa- '

tos positivos que até
mesmo dão um sentido
sociológico mais profun-
do ao que, aparentemen-
te, se apresenta como
um simples jogo de pres-
tígio de classes ou de pes-
soas. A criação do Minis-
tério do Trabalho, deu à
Revolução de 30 um sig-
nificado social que cor-
respondia, de fato, a uma
nova fase na evolução
política nacional: a as-
censão irreversível do
proletariado, provocada
pela industrialização. A
criação do Ministério do
Planejamento pela nova

revolução •—- réplica à
direita da de 1930 —
também veio demons-
trar um elemento novo
em nossa evolução so-
ciai: a ascensão da téc-
nica e a conseqüente
mentalidade dese nvoí-
vimentista. Trata-se,
sem dúvida, de um dado
positivo, inclusive impôs-
to pelo próprio desenvol-
vimento, que é uma fôr-
ça imanente irresistível.
a que qualquer mudança
de regime, entre nós, não
pode deixar.de atender.

O que queremos acen-'
tuar, porém, é essa men-
talidade planiíica-
dora, que cm si é boa,
se não se deixar do-
minar por uma íiloso-
fia social operacional e
sociométrica, de tipo tec-
nocrático cartesiano que
vai de encontro a uma
ordem e a uma medida
preexistentes em nossa
história e em nosso tem-
peramento, que a conde-
nará ao fracasso muito
mais do que foi o do tra-
balhismo de 1930, quan-
do corrompido pelo pele-
guismo.

As nacionalidades pos-
suem uma natureza ima-
nente a que o arbítrio
dos planejadores ou dos
tecnocratas não pode
substituir-se. E a que
a veleidade disciplina-
dora dos quartéis ain-
da é mais incapaz de so-
brepor-se. A ascensão do
trabalho, que começou
eni 30 é tão irreversível
e sadia como a ascensão
do Planejamento, que
começou em 64. Con tan-
to que não se substi-
tuam... a Deus.
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Senado abre sua sessão com trabalho e Câmara com discurso
Castelo demite Pedrossian Amaral UM. HOMEM DA TERRA

seu cargo na Noroeste
a bem do serviço público

Brasilia (Sucursal) — O Marechal Castelo Branco
demitiu, a bem do serviço público, o Governador de Mato
Grosso, Sr. Pedro Pedrossian, do cargo que ocupava como
engenheiro na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

Em conseqüência, a cassação do mandato do Gover-
nador passou a ser aguardada nos meios políticos, onde
recrudesceram os rumores de que o Presidente da República
dará início a uma nova série de punições.
MOTIVOS

O ato de demissão do Si*.
Pedro Pedrossian, referendado
pelo Ministro Juarez Távora,
foi publicado no Diário Oficial
de ontem.

Nele se lê que o Governador
de Mato Grosso, quando ocupa-
va o cargo de Diretor da Es-
trada de Ferro Noroeste do
Brasil, praticou as seguintes in-
frações ao Estatuto dos Servi-
dores Públicos: 1) crime con-
tra a administração pública; 2)
aplicação irregular de dinheiro
público; 3) uso de poder pes-
soai em detrimento da função
pública; 4) aliciamento e coa-
ção de subordinados com obje-
tivo de natureza partidária.

QUEM É

O Sr. Pedro Pedrossian ele-
gcu-se Governador de Mato
Grosso aos 35 anos, em 1905,
quando o Comando Militar da-
quele Estado e os politicos da
extinta UDN moviam intensa
campanha em favor da sus-
pensão de seus direitos politi-
cos. Jamais ocupara qualquer
cargo eletivo. Seus adversários
diziam que os IPMs instaura-
dos para investigar irregulari-
dades durante sua administra-
ção na ferrovia eram o instru-
mento de sua popularidade.
Acusavam sua candidatura de
revanchista e anti-revolucioná-
ria", embora na presidência do
PSD local, sustentando a sua
defesa, estivesse o Sr. Filinto

Müller. homem de confiança da
Revolução.

Sua candidatura só foi ofi-
cializada pelo ex-PSD quando
o Senador Filinto Müller, de-
pois de conversar com o Ma-
rechal Castelo Branco, levou a
Mato Gresso, como informação,
oficial, considerada como se-

• gura, a declaração de que os
IPMs nada haviam apurado e
què já não havia nenhuma
ameaça de punição ao Sr. Pe-
drossian.

A crise politico-militar que
eclodiu quando os primeiros
resultados das apurações do
pleito revelaram a tendência
para a vitória dos Srs. Negrão
de Lima e Israel Pinheiro, 11a
Guanabara e em Minas, fêz
ressurgir a ameaça que paira-
va contra o Sr. Pedrossian.
Dissolvidos os partidos pelo
Ato Institucional n.° 2, que pôs
fim àquela crise, tomou posse
o nôvo Governador de Mato
Grosso, que não hesitaria em
ingressar na ARENA, a exem-
pio do que fêz seu colega de
Minas. Houve então um perío-
do de trégua, até que renasce-
ram os rumores, sempre des-
mentidos, a respeito da cassa-
ção de seu mandato, em 1966.

Nomeado Diretor da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil ao
tempo do Governo parlamen-
tarista chefiado pelo Sr. Tan-
credo Neves, o engenheiro Pe-
drossian permaneceu no cargo
até cerca de dois meses após
a deposição do Presidente João
Goulart.

Apreensão leva novos do
MDB a planejarem encontro

A notícia da demissão do Go-
vernador Pedro Pedrossian fêz
com que um grupo de novos
deputados do MDB intensifi-
casse as articulações para a
realização de uma reunião des-
tinada ao exame do comporta-
mento do Governo, "responsa-
vel pela criação de um clima
de graves perturbações políti-
co-institucionais", segundo de-
clarou o Sr. Márcio Moreira
Alves.

Êsses deputados mostram-se
preocupados, especial mente,
com a ameaça de nova série
de cassações de mandatos e com
a pletora de dccretos-leis, as-
sunto que também causa es-
tranheza ao Deputado Martins
Rodrigues, para quem não é
normal que um Govêmo em
vias de findar insista em pra-
ticar atos que produzirão con-
seqüências no Governo futuro.

FERMENTAÇÃO

Enquanto o Sr. Martins Ro-
drigues registrava o crescimen-
to da fermentação entre 03
grupos do Marechal Castelo
Branco e do Marechal Costa e
Silva, o Deputado Márcio Mo-
reira Alves confirmava que 03

parlamentares novos vão reu-
nir-se na próxima semana, pa-
ra debater os fatores de in-
quietação política e o proble-
ma da organização da frenle
ampla.

Para o Sr. Márcio Moreira
Alves, o Governo es.á promo-
vendo a inquietação, através de
um volume de decretos-leis que
perturba o sistema institucional
e de atos políticos, como a per-,
seguição aos estudantes e a
tentativa de vincular o movi-
mento estudantil à atividade
de politicos oposicionistas, "co-
mo acontece no esforço que se
faz para envolver o Senador
Mário Martins".

No setor oposicionista, veri-
fica-se forte apreensão, em
conseqüência dos rumores a
respeito de novas cassações de
mandatos. Circulava ontem,
sem que pudesse identificar a
origem da notícia, a informa-
ção de que cerca de 30 puni-
ções seriam decretadas nos pró-
ximos dias, entre as quais a
do Sr. Carlos Lacerda, "o que
por si só poderia abrir uma
crise politico-militar."

Lei de Segurança sairá na
próxima semana com nôvo
conceito sobre o assunto

O Presidente Castelo Branco decretará na próximasemana a nova Lei de Segurança Nacional, cujo esboço
será devolvido hoje ao Ministro da Justiça, Sr. Carlos Me-
deiros Silva, para dele receber a redação final.

A nova lei, que completará a coleção que o Presidente
Castelo Branco pretende deixar ao Marechal Costa e
Silva, introduzirá no Pais um nôvo conceito de segurança
nacional, elaborado em estudos da Escola Superior de
Guerra.

partamento Federal de Segu-
rança, do Serviço Nacional de
Informações, do Estado-Maior
das Forças Armadas e dos ser-
viços secretos do Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica. Dará
também concessões, nas áreas
consideradas de segurança na-
cional, para a exploração de
terras, construção de pontes e
estradas internacionais, cam-
pos de pouso e instalação de
meios de comunicação. A éJe
caberá ainda o exame de li-
cenças para o estabelecimento
da exploração de indústrias
que interessem à segurança do
País e modificar ou cassai* es-
sas concessões.

Servidor do
INPS não vai
passar à CLT

Os funcionários dos extin-
tos IAPs continuarão ser-
vindo no Instituto Nacional
de Previdência Social sob o
regime do Estatuto dos Fun-
cionários públicos Civis da
União, informou ontem o
Presidente do Conselho Di-
retor do DNPS, Sr. José Vi-
eira da Silva.

O esclarecimento vem des-
mentir noticias divulgadas
na imprensa de que todos os
servidores da Previdência
passariam ao regime da
Consolidação das Leis do
Trabalho, em conseqüência
de decreto-lei assinado nos
últimos dias pelo Marechal
Castelo Branco.

O ESPÍRITO

Com sugestões de todos os
setores governamentais do
Presidente eleito e das lide-
ranças parlamentares do Go-
vêrno, a nova lei estenderá a
toda pessoa fisica ou jurídica
a responsabilidade pela segu-
rança do Pais, ao mesmo tem-
po em que regulará a compo-
sição e o funcionamento do
Conselho de Segurança Nacio-
nal.

O Conselho de Segurança
Nacional se encarregará de
promover o estudo dos proble-mas relativos à segurança do
Pais com a cooperação do De-

Vereador
quer Templo
Universal

Belo Horizonte (Sucursal)— A construção de um templo
nesta Capital, destinado à
prática de todos os cultos do
mundo, foi sugerida ontem ao
Prefeito Luís de Sousa L!cna,
pelo Vereador Tomás Edison
(MDB) através de requerl-
mento apresentado à Câmara
Municipal, sob a justificativa
de que "esta medida tem ins-
piração nas resoluções do Con-
cílio Vaticano II".

Segundo o Vereador Tomás
Edison o "Templo Universal"
teria como finalidade "promo-
ver uma maior amplitude co-¦munitária no Estado", já que
ali seriam celebrados cultos
protestantes, missa no rito ca-
tólico, culto grego, culto isrwe-
lita, sessões espíritas ou mes-
mo cerimonias nos ritos me-
nos difundidos no País".

critica
decreto-lei

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Amaral Neto (MDB
— Guanabara) criticou, ontem,
no plenário da Câmara, o Pre-
sidente da República pelo de-
cree-lei que permite a partici-
pação de estrangeiros em em-
presas que editam livros c re-
.vistas de caráter cientifico,
qualificando a medida de aten-
tatória à soberania nacional e
integrada no "corolário de ml-
sérias e infâmias impostas a
êste Pais pelo César caboclo".

Depois de declarar que "gra-
ças a Deus faltam p.ucos dias
para a saida do Mareclial Cas-
teio Branco", o deputado, em
questão de ordem considerada
pelo Presidente Batista Ramos
como de "manifesta lmproce-
dência", indagou se os parla-
mentaxes devem prestar nôvo
compromisso à Constituição, no
dia 15 de março.

RADIO DO CONGRESSO

O Deputado Edilson Távora,
em questão de ordem, disse que
a instalação da Rádio do Con-
gresso é de vital importância"para o prestígio do Poder Le-
gislátiyo", e indagou das pro-
vidências que seriam tomadas
para êsse fim.

Respondeu-lhe o Sr. Batista
Ramos: "Pelas informações
que tive, não há possibilidade
material, por parte do Govêr-
no, e há uma impossibilidade
total de se conseguir ás divisas
necessárias para o equipamen-
to e o material indispensável à
instalação da emissora,"

Essa afirmação foi contesta-
da paio Deputado Adolfo de Oli-
veira (MDB — RJ) que revelou
ter conhecimento de que o ma-
terial destinado à Rádio do
Congresso já foi adquirido no
exterier e que não hà dificulda-
des quanto a divisas, pois o Go-
vêrno declara que dispõe de 900
milhões de dólares em ressr-
vas, "que estão sendo utilizados
até mesmo para compra de Le-
trás do Tesouro americano pa-
ra ajudar o Govêmo daquele
país no seu esforço antiinfla-
ci.nário".

Brasil
manda missão
à Espanha

Madri (UPI-JB) — Inte-
grada por quatro dirigentes
sindicais brasileiros, chegou a
Madri uma missão para ana-
lisar com seus colegas espa-
nhóis problemas sociais e sin-
dicais e trocar idéias sobre a
experiência de cada um em
suas respectivas tarefas.

Integram o grupo brasileiro
os Srs. C. Almeida, da Con-
federação Nacional de Traba-
lhadores no Comércio; R.
Brum, da Confederação dos
Trabalhadores na Indústria;
José Levi e Silva, Presidente
da Federação Nacional Maríti-
ma, e Alfredo Gonçalves, do
•Sindicato de Panificação, Café
e Confeitaria do Rio de Ja-
neiro.
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uarez vai •
ao Ceará
ver obras

Fortaleza (Corresponden-
te) — O Ministro da* Viação,
Marechal Juarez Távora, es-
tá sendo esperado hoje no
Ceará para uma visita de
inspeção às obras em exe»
cução pelo DNOCS na re-
gião, e amanhã inaugurará
a Hidrelétrica do Açude
Araras, juntamente com a
nova linha de transmissão
Araras-Nova Russa s-Cra-
teus, um dos maiores siste-
mas zonais de eletrificação
do Estado.

No mesmo dia o Ministro
Juarez Távora inaugurará o
sistema de canais de irri-
gação do açude Pereira de
Miranda e a rede de abas-
tecimento de água da Cida-
de de Cariré, construída pe-lo DNOCS, devendo visitar
ainda os reservatórios de
Orós, Banabuiu e Jaguaribe.
DIETA RÍGIDA

O DNOCS no Ceará já re-
cebeu instruções rigorosas
quanto à alimentação a ser
servida ao Ministro, toda
ela à base de frango assa-
do, sem óleo, frutas não ácl-
das, papas e mingaus. exis-
tindo a advertência de que
é rigorosamente proibida a
inclusão de frutas ácidas,
pimenta e gorduras nos al-
moços e jantares do Maré-
chal. Essas instruções serão
seguidas à risca pelos enge-
nheiros encarregados da re-
cepção ao Ministro Juarez
Távora no interior. Ontem
em Ilhéus, na Bahiaj o Mi-
nistro Juarez Távora inspe-
cionou as obras de constru-
ção do nôvo porto do Ma-
lhado, já com 80% de seus
trabalhos concluídos, que
permitirá a atracação de
navios de grande tonela-' 
gem. O Ministro da Viação
inaugurou também a Usina
Hidrelétrica de Estreito, e
um açude desse municipio,
além de visitar o posto de
psicultura de JacuricL
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Castelo falou de suas ligações com'Goiás ao receber de Laje o título de Cidadão Goiano

Castelo afirma que Partido e
nao podem

Goiânia (Corerspondente) —
O Presidente Castelo Branco
disse ontem nesta Capital aos
dirigentes da ARENA e ao Go-
vernador Otávio Laje, que o
Partido político e o Governo
não sobrevivem isoladamente,
mas um deve enccn.rar no
apelo do outro a sua principal
base de sustentação.

Observou o'Chefe do Govér-
no que, na Presidência da Re-
pública, nunca deixou de sub-
meter previamente à direção
partidária as decisões mais im-
portantes do Governo. As de-
clarações foram feitas quando
o Presidente Castelo Branco
recebeu o título de Cidadão
Goiano.

GOIÁS REVELOU

O Presidente, acompanhado
do Ministro Raimundo de Bri-
to e do General Ernesto Gei-
sei, chegou às 8h30m ao Pala-
cio das Esmeraldas e, logo em
seguida, recebeu o título de Ci-
dadão Goiano; afirmando que
o guardaria como um registro
de sua associação com Goiás,
apontando como referência
dessa associação a intervenção
íederal operada no Estado em
novembro de 1964.

Falando de improviso, para
responder cs discursos profe-
ridos pelo Governador e pelo
reprosentante da Assembléia,
o Presidente classificou a inter-
venção no Estado de "ato pu-
ramente democrático", assina-
lando, em seguida, que ela ie-
presentou "uma verdadeira lt-
nha divisora para a Revolução".

— De um lado a Revolução
e seus devotados revoluciona-
rios — disse — e de outro la-
do os contra-revolucionários
querendo liquidar unia Revo-
lução que ainda não tinha um
ano de operosidade. A inter-
venção em Goiás, conseqüên-

cia do comportamento de sua
classe política, determinou a
existência daquela linha divi-
sora que eu acabei de carac-
terizar. Vejam bem como
Goiás teve, no fim de 64, uma
influência decisiva nos rumos
da Revolução.'

Explicando mais o que cha-
mou de sua "associação com
Goiás", aplaudiu a vitória da
Revolução nos pleitos esta-
duais de 3 de outubro, no qual
o atual Governador e seus
companheiros se empenharam
írente a frente com os contra-
revolucionários, num- pleito do
qual saíram vitoriosos, antes
de qualquer entidade, a Revo-
lução brasileira de 31 de mar-
ço e o povo goiano. E ninguém
formulou ou denunciou qual-
quer participação Indecorosa
do Governo federal nesse
pleito.

Repetimos: nesse pleito o
Presidente* da República não,,
pode ser acusado de indecõro-"
sa participação ou intervenção
por meio de processos ilícitos,
a fim de beneficiar os seus co-
legas revolucionários. O diplo-
ma que ora recebo é então um
registro dessa minha associa-
ção. É a recordação que levo
para a minha aposentadoria
depois de 15 de março.

GESTO NOBRE

Observando que o título po-
deria ter sido concedido no co-
mêço de seu Governo, e não
no fim dele, o Governador
Otávio Laje dirigiu-se ao Pre-

¦sidente Castelo -Branco afir-
mando que o gesto da conces-
são da cidadania goiana, es-
perou o momento para'tornai*-
se mais nobre, "para que nin-
guém possa dizer que a horne-
nagem corteja o Poder".

Goianos, como também
brasileiros — disse o Governa-
dor Otávio Laje —, somos re-

separar-se
conhecidos a Vossa Excelência,
Reconhecidos pela restauração
dentro do Pais daqueles prin-
cípios de austeridade, honesti-
dade e probidade que infundi-
ram de nôvo em nosso povo a
perdida confiança em seus
mandatários,

TODOS IGUAIS

No período das audiências, o
Presidente Castelo Branco re-
cabeu uma comissão da Asso-
ciação Comercial, à qual pro-
meteu tomar providências, on-
tem mesmo, no sentido de li-
beração, pelo Banco Central,
de financiamentos aos empre-
sários goianos, ao mesmo tem-
po que garantiu a aceleração
dos projetos de recuperação do
Hospital da Previdência Social.

Aos dirigentes da ARENA e
ao Governador, reunidos com
êlo em seguida, o Presidente
afirmou que o Partido não se
deve comportar como uma
comunidade de divergentes —
numa provável alusão aos pro-
blemas internos da ARENA
goiana —, mas como um Par-
tido que absorveu homens
identificados com os propósitos
da Revolução, e que, portanto,
todos devem.ter os mesmc*3 di-
reitos e deveres.

CIDADÃO ALAGOANO

O Chefe do Cerimonial do
Palácio do Planalto, Ministro
Paulo Paranaguá, provocou ri-
sos gerais, inclusive do Presi-
dente, ao anunciar na hora da
solenidade que naquele mo-
mento o Marechal Castelo
Branco ia receber o titulo de"Cidadão Alagoano". O Gover-
nador Otávio Laje fêz, baixi-
nho, a corrigenda e cm segui-
da o Presidente da Assembléia ¦
goiana, Sr. Sidnei Ferreira,
entregou o pergamlnho ao
Presidente.

Djalma lidera ^'Guarda Vermelha55
sonhando com os civis no Poder

Um deputado de pouco mais de 50 anos,
apontado como uma das melhores figuras da
Câmara, abandonou politicamente os amigos do
passado e tornou-se o líder da Guarda Verme-
lha, movimento que reúne todos os jovens depu-
tados da ARENA — mais de 100 — dispostos a
dar uma contribuição própria à vida politica
do Pais, sem se prenderem a "esquemas obso-
letos".

Seu nome é Djalma Marinho (Rio Grande
do Norte) e seus assessores diretas são os Depu-
tados Rafael de Almeida Magalhães, egresso do
lacerdismo, e Gilberto Azevedo, ex-petebista do
Pará, que com êle, diariamente, discutem a co-
laboração que a Guarda Vermelha-pode ofere-
cer ao processo de redemocratização do. País,
principalmente através da volta dos civis ao
comando político.

UM POUCO DE "BOSSA**

O que é a Guarda Vermelha da ARENA?
fi um sucedâneo da bossa nova da extinta

UDN?
A Guarda Vermelha, em certo sentido, não

deixa de representar um prolongamento da
bossa nova; hoje, é claro, são outros os proble-
mas políticos.

Segundo explicações de seus próprios ideall-
zadores, a Guarda Vermelha nasceu na Câmara
das Deputados no exato momento em que se
desenvoivia o episódio da eleição da Mesa Di-
retora. Os jovens da ARENA aglutinaram-se em
tônio da candidatura do Sr. Djalma Marinho à
Presidência e foram derrotados, constatando,
então, que as antigas lideranças não mais deti-
nham o comando das decisões políticas.

Dispostos r dar uma contribuição própria
à vida política do País, os Jovens deputados re-
belaram-se contra os "esquemas obsoletos", sob

a alegação de que eles não traduziam suas aspi-
rações: a Guarda Vermelha começava a nascer.
OS "GUARDAS"

Culto e de expressiva experiência política,
o Deputado Djalma Marinho tornou-se o lider
do movimento. Abandonou politicamente seus
amigos de 20 anos — os mais íntimos eram os
Srs. Bilac Pinto e Pedro Aleixo —, cercou-se
dos jovens rebeldes e escolheu os Deputados Ra-
íacl de Almeida Magalhães e Gilberto Azevedo
como seus assessores.

No periodo compreendido entre a eleição da
Mesa Diretora e a reabertura dos trabalhos le-
gislativos, ocorrida anteontem, o Deputado Djal-
ma Marinho, em sucessivas reuniões no Rio,
dialogou, conversou, debateu, expôs para inú-
meras pessoas cs objetivos da Guarda Vermelha,

O Sr. Gilberto Azevedo promoveu os con-
tatos do líder do movimento com grupos poli-
ticos e coronéis da linha dura. O Sr. Rafael de
Almeida Magalhães cuidou das teses políticas
que a Guarda Vermelha defenderá e traçou as
normas da tática politica a ser desenvolvida na
Câmara, preocupando-se ainda com a coleta de
dados para a redação do manifesto que feve-
lará o pensamento dos rebeldes da ARENA. Foi
ainda o ex-Vice-Governador da Guanabara
quem apresentou o Sr. Djalma Marinho ao Sr.
Hélio Beltrão, futuro Ministro da Coordenação
Econômica.

Na área da Oposição, tem-se avistado o li-
der da Guarda Vermelha com o Deputado Má-
rio Covas, nôvo líder do MDB, com quem tem
muitos pontos de contato. Acha o Sr. Djalma
Marinho que o MDB pode prestar bons serviços
à normalização da vida política do País.

— Sem o fortalecimento da ARENA, do po-
der político — tem observado o Deputado Djal-
ma Marinho —, o processo democrático estará
sujeito a agravos e a riscos de toda ordem..

Brasília (Sucursal) — O
Congresso Nacional, em ses-
soes separadas da Câmara dos
Deputados e do Senado, ini-
ciou ontem seus trabalhos or-
dinários. Enquanto no Senado
eram examinadas as primeiras

, mensagens do Executivo e re-
solviam-se os problemas de li-
derança e de distribuição dos
cargos nas comissões técnicas,
na Câmara, o Presidente Ba-
tista Ramos, da ARENA, pro-nunciava um longo discurso
defendendo o Sr. Castelo
Branco.

No Senado, o Sr. Filinto
Müller continuará na lideran-
ça da ARENA, indicando paraa vice-liderança os Srs. Wil-
son Gonçalves, Konder Reis,
Rui Palmeira, Manuel Vilaça
e Vasconcelos Torres, enquan-
to que o lider Aurélio Viana
indicou para a vice-liderança
do MDB os Srs. Bezerra Neto,
Lino de Matos e Adalberto Se-
na. Como líder do Govêmo
prosseguirá o Sr. Daniel Krie-

COMISSÕES

Pelo MDB, a Presidência da
Comissão de Finanças será
ocupada pelo Sr. Argemiro Fi.
gueiredo; da de Minas e Ener-
gia, pelo Sr. Josafá Marinho:
Distrito Federal, Sr. João
Abraão; Polígono, Sr. Rui Car-nsiro; e Agricultura, Sr. José
Ermírio de Morais.

A Vice-Presldéncia da' Co-
missão de Relações Exteriores
ficará com o Sr. Pessoa de
Queirós; da de Segurança Na-
cional, com o Sr. Oscar Pas-¦ sos; Transportes, Sr. Lino de
Matos; Economia, Sr. Mário
Martin,?; e Indústria e do Co-
mércio, Sr. Antônio Balbino.

Pela ARENA, exercerá a
Presidência da Comissão de
Justiça, o Sr. Milton Campos;
da de Relações Exteriores, o Sr.
Benedito Valadares: Projetos
do Executivo, Sr. Wilson Gen-
çalves; Economia, Sr. Carva-
lho Pinto: Transportes, Sr. Jo-
sé L.ite;. Serviços Públicos, Sr.
Vas_.ncelos Torres; Saúde, Sr.
E'*j*efredo Pacheco; Etlucacâo,
Sr. K-:nezes Pimentel; R«da-
ção, S*.\ José Felicimo; S.**u-
rayç.. Nacional, Sr. Pauto Tôr-
res; Indústria e do Comércio,
Sr. N?t Braga; Valorização da
Amazônia, Sr. José Guiomar;
e Legislação Social, Sr. .Petrô-
nio Portela.

NA CÂMARA

Em seu longo discurso, o
Deputado Batista Ramos íêz
comentários à Constituição queentrará em vigor a 15 de mar-
ço, "que má ou boa é obra par-lamentar nossa,", e condenou o
revisionismo, a irente ampla e
a formação de blocos parla-mehtares; declarando-so adep-
to do bipartidarismo.

Lamentando o fato dc, "co-
mo povo de fonnação latina,
ainda não nos emancipamos da
liderança carismática e indivi-
dualista", afirmou que aos par-lamentares caberá a tarefa de
zelar pela melhor aplicação da
Carta de 1967, que ao Governo
Costa e Silva caberá ainda
maior parcela nas responsabi-
lidadas da execução constitu-
cional, e que às elites e ao po-vo em geral também competi-
rá grande contribuição parasua boa prática.

O Sr. Batista Ramos come-
çou seu discurso ressaltando
que a nova Cbnstituição intro-
duziu na esfera do Poder Le-
g_.slativo algumas modificações
que terão profunda ressonância
na sistemática dos trabalhos,
exigindo, tuasim, reforma re-
gimental.

Em vigor a Constituição,
Inúmeras serão as leis comple-
mentares previstas no seu tex-
to e que deverão ser debatidas
e votadas pela Câmara. Ques-itõcs de vital interesse para a,Nação ficarão dependentes des-
sas_providências e complemen-
tarão o arcabouço constitucio-
nal. Teremos cumprido o nos-
so dever se dermos conta1 dessa
tarefa, corrigindo as omissõss
ccm.tidas, nesse ponto, relati-
vãmente à Constituição rie1946.

EIPARTIDAr.IS.__O

Ponto alto da Constituição —
afirmou — a r.:;ra quo con.n-
era, criais uma vez, o re.iitie
representativo e democrático
no País, baseado na pluralida-de tíe partidos. Emergindo tíaorganização partidária dual'..-
ta, nenhum obstáculo legal, e:_-
tretanto, se antepõe à criaçs-o
de outro partido 

"coli 
tico, h.ia

vista o amplo debate ora tra-vado em torno da questão.Diante das interogativas — se-a*á suficiente o nosso atual enascente bipartidarismo para obom funcionamento do regi-me?, ou será necessária a cria-
Ção de outra agremiação paraque se atinja êsse objetivo? —
Surgem várias respostas.

Com o acatamento de quesão merecedores aqueles quepleiteiam a fonViação de novosinstrumentos democráticos,
confessamos que os considera-
mos desnecessários ao bonifuncionamento do regime e aomelhor rendimento dos tra*a-
lhos desta Oasa. Afirmamos
com convicção, fundada naexperiência, que o nosso atual
e incipiente bipartiiarismo
comporta, dentro de cada acre-mi ação, todas as c.mMantes
autênticas das Ideologias ocorrentes políticas nacionais.

A esta altura c'.?.s nossas
considerações — continou o Sr.Batista Ramos — poderels in-terromper-me para, indagar asrazões que nos levaram a si-Jencia-r sobre os defeitos daConstituição de 24 de janeiro.Realmente, nada vos declara-
mos sobre os seus defeitos e•lacunas, nem sóbre o seu cunho
autoritário, como, aliás, aconte-
ce com toda obra emergente de
período revolucionário. Prefe-
rimos contemplá-la e vos apre-sentá-la com os olhos da pa-ternidade que a conjuntura na-
cional nos impôs em relação aela.

Para vos assegurar quenão estamos sozinhos em nos-sos conceitos, recordo-vos a li-
ção de Maurice Duvergcr, se-
gundo a qual, "a fisionomia
verdadeira de um regime poli-tico é modelada pelo uso, peloshábitos, -pela prática, mais quopelos textos jurídicos que a de-finem". , 1

Concedamos, pois, a palavra
aos Podères da República. Es-
peremos, mais do que nunca,
que cada um cumpra o seu de-
ver.

Câmara prossegue gestões
para preencher comissões

O líder Raimundo Padi-
lha, auxiliado pelo vice-líder
Osvaldo ZanelI, prosseguiu on-
tem os entendimentos para o
preenchimento das 255 vagas
destinadas à bancada da ARE-
NA nas 15 Comissões Técnicas
permanentes e quadros espe-
ciais da Câmara, tendo escla-
recido que o Sr. Emâni Sátiro,
futuro líder do Governo, "por
ser mn homem delicado, não
está envolvido no assunto",
muito embora haja entendi-
mento nesta tarefa.

O Sr. Raimundo Padilha es-
tabeleceu critério para as in-
dicações dos deputados das co-
missões, segundo as quais os
antigos ocupantes què. forem
re3leitos permanecerão nos ór-
gãos de que participavam, se o
desejarem, indicando novos
deputados (cerca de 100 vaijas
para lugares efetivos), em subs-
tituição aos parlamsntar.s náo
reeleitos, após escolha da res-
pectiva bancada estadual.

PREFERÊNCIA

Após o término dos trabalhos
de indicação de deputados pa-
ra as comissões, por quatro
anos, a liderança governista
entrará em entendimentos com
o MDB para discutir o proble-
ma da presidência dos órgãos,
tendo em vista que a oposição,
que em 1966 presidiu quatro
comissões, deseja agora mais
uma.

Entre os novos deputados da
ARENA, vários já manifesta-

Trégua ao
mosquito
acaba 2.a

A Operação-Fog, criada pe-lo Departamento de Sanea-
mento da SURSAN para a eli-
minação dos mosquitos, mas
prejudicada pelas chuvas e o
racionamento, já que foi feita
ao anoitecer, dsverá recome-
çar na sesunda-felra, segundo
03 seus organizadores.

O Departamento ds Sanea-
mento, que contimm fiscali-
zando as obras de construção
civil, apontadas como princi-
pais ídeos de água parada e
de proliferação do mosquito,
adverte que a eliminação do
inseto em grande parte depen-
de do carioca, que não deve
permitir o acúmulo de água
em garrafas, pneus velhos, ga-
ragens e marqulsas.

ram à liderança a sua prefe-rência: Coronel Haroldo Ve-loso, Comissão de Transportes;
ex-Senador Joaquim Parente,
Orçamento; Lopo Coelho, Re-
lações Exteriores; Virgílio Tá-
vora, Orçamento; Cid Sam-
paio, Orçamento; Paulo Ma-
ciei (ex-Presidente do IAA),
Agricultura; Luís Cavalcanti,
Transportes; Veiga Brito,
Transportes; José Maria Alk-
mim, Economia; Israel Dias
Novais, Minas e Energia.

O ex-Terceiro-Secretário da
Câmara, Sr. Aniz Badra, de:e-
ja integrar a Comlssfio de Edu-
cação.

MDB

O Sr. Mário Covas, líder do
MDB, praticamente concluiu o
trabalho de indicações de 122
deputados para as vagas da
Oposição nas coml-sões" técni-
cas, esnerando agora as con-
versações para o problema das
presidências.

As novas deputadas, eleitas
pelo MDB, manifestaram ao
líder suas preferências nas co-
missões técnicas: Ligia Doutel
de Andrade, Saúde; Maria
Dulce Araújo, Educação; Nízia
Caroni, Serviço Público; Júlia
Steimbruck, Legislação Social.
A Sr.a Ivete Vargas permaner
cera na de Relações Exterio-
res, e o padre Antônio Vieira
(autor do livro O Jumento.
Nosso Irmão), deseja ir para a
Comissão de Economia'.

Nilo animeia
verbas para
Pernambuco

Recife (Sucursal) — O Go-
vernader Nilo'Coe"ho disse on-
tem, em entrevista coletiva,
que Pernambuco receberá den-
tro de 15 dias cerca de NCrS
15 000,03 (15 bilhões de cruzji-
ros antigos) do Governo fe-
deral, que serão aplicados na
execução de boras prioritárias,
que estão ameaçadas de para-
lisação por falta de recursos.

O Governador Nilo Coelho
adiantou que no Rio, onde con-
ferenciou com o Presidente
eleito Costa e Silva, duranto
hora e meia, não reivindicou
nenhum cargo para Pernam-
buco e desmentiu tnr indicado
o General Euler Betes para a
Presidência da SUDENE, bem
como qualquer nome para o
Instituto do Açúcar e do Álcool.
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Suspeito do assassinato de
Kennedy terá casa revistada
a.:
Xova Orleans (UPI-JB) —

O' -Promotor Jim Oarrison
xêquereu, ontem, mn man-
dado de busca na casa do
•ex-Diretor da Câmara de
Comércio de Nova Orleans,
Clay' Shaw — cujo verda-
déíro nome seria Clay Ber-
trand, — alegando que cons-
pirou.com Lee Oswald e Da-
vicl Ferrie contra a vida do
Presidente John F. Kenne-
dy, eni setembro de 19G3.

Prósseguindo as investiga-
ções sóbre o crime de Dalas,
Garrison intimou a prestar
depoimento ontem em seu
escritório o Promotor-Ad-
junto do Condado de Jefíer-
boiv Parish, Dean Andrews,
que durante os meses que
antecederam a morte de
Kennedy íoi constantemen-
te procurado por Oswald e
no'"dia 23 de novembro de
1863 recebeu um telefonema
anônimo para que o repre-
sehtasse na justiça. ;:"Garrison afirma, no re-
íãlêrimento de mandado, que
liiri. informante seu, que
participou de reuniões reali-
zadas na casa de David
Eerrie na Avenida Louisia-
na, em Nova Orleans, viu
Lee Oswald, Clay Shaw além
de outros, concordarem em
assassinar Kennedy e pia-
mejarem a estratégia e a
tática a serem utilizadas na
consecução do crime.

'¦ Em seguida Garrison diz
cniè seu informante, cujo
nome não revelou, depois de
contar os fatos, submeteu-
ãe. voluntariamente ao tes-
ta--do soro da verdade, ad-
ministrado por um médico.
Sob o efeito da droga rea-
firmou íôdas suas decla-
rações.

Baseando-se nessas acusa-
niie^.o promotor pede auto-
rização para recolher na ca-
sa-de Clay "fotos, cartas,
propaganda política, mapas,
jornais, telegramas, cheques
cancelados, diagramas, pia-
hòs_, cópias .de manuais
c manuscritos, documentos
vários, livros de caixa, pás-
sagens de avião canceladas,
recibos telefônicos, lerra-
mentas, armas,. rifles,. mu-

nições, miras telescúpicas e
partes de armas".

Garrison também convoca
.Clay Shaw,a comparecer em
audiência para responder âs
acusações de participação
nas reuniões conspiratórias
que culminaram na morte
do Presidente dos Estados
Unidos.
NEGLIGENCIA

O Promotor Andrews de-
veria ter ido ontem aos es"-
critórios de Garrison para
ser interrogado. Segundo o
Promotor, seu depoimento
íoi negligenciado pela Co-,
missão Warren, que alegou
não ter podido identificar a
pessoa que telefonou para
Andrews, no dia seguinte à
morte de Kennedy, pedin-
do-lhe que representasse Lee
Oswald.

O piloto David Ferrie, que
morreu há uma semana em
condições estranhas, apa-
rentemente por causa da
ruptura de um vaso sangüí-
neo na base do crânio, íoi
enterrado ontem nas proxi-
midades de Chalmette, no.'
Estado de Luisiana, e ape-
nas três pessoas assistiram
ao funeral. Ferrie era ho-
mem-chave nas investiga-
ções de Garrisson, e sóbre
èle pesava a acusação de
cumplicidade com Oswald.
JOHNSON OPINA

O Presidente Lyndon John-
son, que substituiu Kenne-
dy após o crime de Dalas,
declarou ontem que só toma
conhecimento das investi-
gações de Garrison através
dos jornais, acrescentando
que não vê razão alguma
para modificar suas afir-
maço es anteriores, nas
quais aceitava as conclusões
da Comissão Warren.

Também em Washington,
a Secretaria de Justiça di-
vulgou uma nota, assinada
pelo Secretário Interino
Ramsey Clark, confirmando
que o FBI interrogou Clay
Shaw em novembro e em
dezembro de 1963, concluiu
que não estava relacionado
com o assassinio do Presi-
dente e ainda informou que

ito dia 22 estava em São
Francisco.

Em entrevista coletiva,
ontem, no escritório do ad-
vogado Edward Wegman,
Clay Shaw reiterou sua lno-
cência diante das acusações
de Garrison, repetindo vá-
rias vezes que estava "cho-
cado e desconcertado" com
as alegações do Promotor.

Depois de argumentar
que as acusações não es-
tão fundamentadas na lei,
Shaw assegurou nunca ter
visto Lee Oswald em sua
vida e que era incapaz de
participar de qualquer cons-
piração para assassinar o
Presidente Kennedy, um ho-
mem que êle muito admi-
ráva.

Clay negou que seu últi-
mo nome seja Bertrand e
não Shaw, negou conhecer
Andrews — que teria rc-
velado seu verdadeiro no-
me — e David Ferrie, afir-
mando que nunca esteve no
apartamento dele.

Disse também que íicou"encantado" com o depoi-
mento do Secretário de Jus-
tiça sôbre sua inocência.
Nesse momento o advogado
Wegman interveio declaran-
do que confiava totalmente
cm Clay, a quem èle conhe-
cia há 22 anos e sabia ser
incapaz dc participar de
conspirações.

Sobre o interrogatório de
Garrison, na quarta-feira,
Clay informou que íoi quês-
tionado a respeito do inci-
dente cubano, ocorrido em
agosto de 1963, diante de seu
escritório, com a participa-
ção de Lee Oswald.

. Acrescentou em seguida
que não estava a par das
atividades das organizações
anticastristas nos Estados
Unidos e repetiu que não ti-
nha visto Castro distribuiu-
do panfletos a favor de Fi-
dei no dia do incidente.

Antes de concluir a entre-
vista, Clay disse ter recebi-
do de amigos inúmeras men-
sagens de "choque e descon.
certamento", diante das
acusações de Garrison. Des-
pediu-se afirmando que con-
siderava encerrado o caso
criado pelo Promotor.

Garrison acusa com convicção
Merriman Smith

Espocitil para o JB
...>'ov', Orleans tUPI-JB) —¦
pára uma nação — e o mun-
dò. — ainda sentidos com o
assassinio do Presidente Ken-
néçly, um novo capitulo está
seiido escrito aqui. Sua figura
central é Jim Garrison, pro*
motor, politicamente anibicio-
soda Freguesia dè Orléahs.'

i5 um homem enorme, com
voz ressonante e profunda e
nriia técnica de investigação íi
Altura. Lembra muito, na npa-
íéncia e nos atos, às vezes, o
falecido Senador Huey P.
libiiB. cujos talentos histriôni-
cos são recordados com saúda-
fle em' algumas regiões do Es-
tádó.'—Ás provas colhidas por Gar-
risón provêm, em parte, de al-
guns dos meios mais duvidosos
do ilemi-monde de Nova Or-¦iêans. Inclui testemunhas es-
timuladas por bebida, pílulas
e neuroses psíquicas — gente
que acha que a sociedade é
sua madrasta.

; O. promotor pretende firme-
-irrite provar que a morte de
Kennedy íoi planejada em
Ttova Orleans por antlcomu-
.listas, norte-americanos e
cjibanos, em represália ao fra-
cesso da invasão da Baía dós
íforcos e ao íato de kennedy
lião ter derrubado o Primeiro*.
Ministro cubano Fidel Castro,

investigação promovidaW' Garrison resultou em sua

são a que chegou a .Comissão
Warren, de que Oswald íoi o
único assassino e não estava
envolvido em qualquer cons-
piração, estrangeira ou. in-
terna.

Garrison não acredita nis-
so. Acredita que existe uma
boa possibilidade de que Os-
wald "não.tenha.matado nin-
guém"; de que, no máximo,
Oswald tenha disparado o ti-' ro que feriu o Governador do
Texas, John Connally, é atin-
giu Kennedy na garganta,
mas que o tiro fatal, na ca-
beca de Kennedy, saiu de ou-
tra arma, disparada por ou-
tro assassino.

Com todo o respeito ao pro-
motor esforçado c trabalha-
dor, de 45 anos, o processo, até
o momento, tem que ser con-
siderado fraco. Em sua atual
situação de amplos podêres,
êle pôde prender praticamente
qualquer pessoa ou qualquer
coisa. Mas as provas serão
mais difíceis, particularmente
considerando a reputação dos
seus informantes.

Garrison não se preocupa
por ter que trabalhar com tais
testemunhas. Chegou quase ao
ponto da exaustão .física e
mental para completar o que
considera ¦ uma acusação firme,
e acredita que conseguiu.

Conversei com êle diuante
primeira prisão na noite dé- horas, tanto num antigo e cir-
>ú.r...i-- *_-..... .-¦ . _- t __.. _ . nmicnopfn v_-.<_f<*.iii«n-*.t._ ¦.-.«-. -F.-.quarta-feira última: Clay
Shaw, de 54 anos, ex-diretor
fíq" Mercado Internacional do
lfc<)va Orleans. foi acusado de
participar de uma conspiração
listra assassinai* o Presidente
kennedy.
SGarriíjon não se encontrava

. pi*j?sei)te quando um porta-voz
do. seu gabinete anunciou a
prisão, no corredor. A nature-
zft.da conspiração não foi re-
velada, mas Garrison prome- '
teu, através do funcionário,
qúe outras prisões seriam fei-
,rtZ¦f.Se o promotor pode ou não

comprovar o conjunto de suas
acusações, já é outra historia.
A.esta altura, parece duvido-
sõ.que à investigação e os _u\-'
gamentos prometidos provem
algo mais do que o fato de que
alguns cubanos em Nova Or-
léans, tm 1962-03, e alguns
norte-americanos excêntricos
realmente manifestaram o de-
sejo de ver Kennedy morto.

Garrison espera provar que
Lee Harvey Oswald participou
dessas sórdidas reuniões an-
tes de. partir para Dalas, on*
de Kennedy foi assassinado.
Essa fato contraria a conclu-

cquspecto restaurante no ía-
moso bairro francês da cida-
de como no escritório cheio de
livros em sua casa espaçosa
num bairro novo perto de St.
Bernard Avenue.

Ingerindo uma mistura in-
crivei de crcam soda e gin, o
promotor parecia arrasado pe-
la exaustão e falava em se
afastar por uns dias para dor-
mir o tomar sol. Se tem qual-
quer dúvida interior quanto à
firmeza do seu caso, não a de-
monstra. Êle transpira desprê-•zo pelos seus detratores, mui-
tos dos quais' são de Nova
Orleans.

"Descobrimos deflnitivameii-
te como mataram o Presidente
Kennedy e vamos prová-lo",
afirmou.

"Estou interessado em reco-
lher fatos e prová-los no tribu-
nal e não em obter manchetes
prematuras nos' jornais. Prc-n-
derei, até o último, os homens
envolvidos no assassinio do
Presidente Kennedy c numero-
sas outras pessoas que. na mi-
nha opinião, são cúmplices".

O promotor está convencido,
como multas pessoas dos Esta-
dos Unidos e do exterior, de
que a Comissão Warren íicou

longe de íazer uni inquérito
completo e assim não alcançou
a verdade. O' Salino dessa no-
va invcsti<çação é, de íato, tle
condenação ao Governo Fede-
ral, exceto pela atitude amis-
tosa de Garrison em relação ao
Senador Russel Long, que se-
gundo êle o encorajou a íazer
o inquérito. Nada agradaria' mais a Garrison do que des-
mascarar a Comissão c parti-cularmente o FBI, para quem
trabalhou como agente durante
quatro meses cm 1952.

Algumas das testemunhas de
. Garrison mais faladas são:

David W. Ferrie, piloto,
fanático religioso que se dizia
sacerdote da "antiga igreja
católica ortodoxa da América
do Norte" e era sabidamente
um invertido sexual. Foi en-
controdo morto na cama, no
mês passado, com uma peruca
vermelha c sobrancelhas pin-
tadas. O promotor mencionou
prontamente suicídio e a au-
tópsia demonstrou que a morre
decorreu de hemorragia cie
uma veia na nuca.

Miguel L. Torres, senten-
ciado, descendente de cubanos,
dedicado a assaltos, roubos e
vencia de narcóticos, que íoi
interrogado por Garrison na
prisão estadual e transferido
para o hospital da prisão pa-
ra sua proteção. Dizem que te-
me mais a mãfla — muito bem
representada em Nova Orleans
— do que Garrison ou os cons-
piradores.

Jack S. Martin, de 51 anos,
com vários cognomes, perito
autodidata em gravar conver-
sas alheias com aparelhos ele-
irônicos que se apresenta co-
mo "escritor, ex-jornalista, sol-
dado proíissional. aventureiro
e filósofo".

Martin contou várias histó-
rias ligando Oswald a Ferrie,
dizendo que o piloto hipnoti-
zou Oswald; que o aguardava
com um avião para a íuga, no
dia da morte de Kennedy; c
que ambos foram fortemente
influenciados por ex-agente do
FBI, W. Guy Bannister, que
foi Subchefe de Polícia de No-
va Orleans e depois possuiu
uma agência particular de in-
vestigações até morrer, em
196-1.

A época da morte de Ferrie,
Mortín apavorou-se e fugiu,
zigue-zagueando pelo pais por
mais de uma semana, embora
esteja permanentemente sem
dinheiro. Quem pagou suas an-
danças de mais de 3 200 qui-
lômetros? Garrison recusou-se
a dizer se fornecia dinheiro a
Martin.

PRESO POR CONSPIRAR
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Washington {UPI-JB) —
O Primeiro-Ministro Alexei
Kossiguin c o m unicou ao
Governo soviético concordar
com sua proposta para que
a União Soviética e os Es-
tados Unidos se reúnam a
íim de discutir a suspensão
ou redução no programa de
construção dc antífoguetes.

A resposta do Primeiro-
Ministro soviético à carta de
22 de janeiro, em que John-
son lhe propôs conversações
para chegar a um acordo
sóbre a suspensão ou dimi-
nuição da produção dos ío-
guetes antibalisticos, íoi
anunciada pelo próprio Prc-
sidente americano.

COMUNICAÇÃO

Em entrevista extraordi-
nária, na Casa Branca, o
Presidente Johnson disse
que a comunicação de Kos-
siguin confirma "a boa dis-
posição do Governo soviéti-
co em discutir os meios de
limitação de armamentos
nucleares ofensivos e defen-
sivos"..

A comunicação a Johnson
representa uma guinada na
posição do Primelr.o-Minis-
tro Alexei Kossiguin, que
ainda no mês passado, du-
rante sua visita a Londres,
declarou que o sistema so-

viético dc antibalisticos era.
Inegociável.

REVIRAVOLTA

A posse de foguetes anti-
balísticos pela URSS íoi
anunciada pela primeira vez
em 1901 pelo Ministro da
Defesa Rodion Malinovsky,
ma.s só recentemente foi re-
velado que os russos esta-
vam gastando bilhões do
rublos para construir um
sistema nntibalístico.

Malinovsky chegou a aíir-
mar que "os foguetes ame-
ricanos poderiam levantar
vôo mas não chegariam a,
Moscou" mas sua declara-
ção íoi amenizada, depois,
pelo Marechal Grechko, que
advertiu que o sistema so-
viético não é totalmente in-
vulnerável.

ECONOMIA .

' Em Moscou, os observado-
res ocidentais estão conven-
cidos de que a decisão de
Kossiguin, aceitando o acôr-
do proposto por Johnson,
foi ditada por motivos de
ordem econômica: os bi--
lhões destinados à constru-
ção fem massa dos antifo-
guetes serão canalizados pa-
ra a expansão da economia
de consumo.

Russos já têm sistema
contra ataque balístico
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Ao ser preso, Clay Shaw se disse chocada com as acusações do Promotor Garrison (UPI)

Chefe militar adverte que Luci dará em
Exército esmagará qualquer
ma n i festa ça o pró-Su karno

maio um neto
para Johnson

Jacarta (UPI — JBi — O Comandante das Forças Es-
peciais do Exército, indonésio, Gencral-de-Brigada Sarwo
Edhie, prometeu ontem sufocar qualquer agitação provoca-
da pelos partidários do Presidente Sukarno, cujo futuro
está pendente da decisão do Congresso, quando se reunir
na próxima semana.

O jornal estudantil anti-sukarnista, Diário Kami, in-
formou que os seguidores do Presidente estão mobilizando
forças, para um possível confronto armado com os par-
tidários da "nova ordem" encabeçada «pelo General
Suharto.
RECORDAÇÃO

O Congresso, suprema oütp-
rida cie constitucional cia Indo-
nésiá', se reunirá entre os dias
7 e 11, para decidir se Sukar-
no será destituído e julgado
por traição, por seu apoio su-
posto à tentativa de golpe co-
munista de outubro de 1965 e
por sua política econômica.

O General Edhie íéz suas
declarações, lembrando especi-
ricamente "a revolta contra a

Constituição, ocorrida em Jo;;-
jacarta em 21 de fevereiro".
Trata-se da manifestação de
jovens sulau*íi_stas do Partido
Nacional Indonésio i.PNIl que,
llèsse' dia. ocuparam a Cama-
ra regional de Deputados (em
Jogjacarta, baluarte de Sukar-
no em Java Central), para im-
pedir que fôsse discutida a
destituição do Presidente e seu
possivel julgamento por cum-
plicidadc no frustrado golpe dc
1965.

Acordo entre a Síria e a
Irak Petroleum encerra
crise no Oriente

Beirute (UPI-JB) — A crise petrolífera do Ori-
ente Médio terminou com a assinatura de um acôr-
do entre a Síria e a Irak Petroleum Company, sôbre
pagamento de direitos.

Imediatamente reiniciou-se a operação de bom-
beamento no oleoduto da Irak Petroleum Co., atra-
vés do qual o petróleo percorre uma distância de
500 quilômetros em território sírio, indo até os por-
tos de embarque no Mediterrâneo.

linas (NCrS 907,2 milhões) quelhe paga a Iraque Petroleum
Co. por ano. Cerca de 40 ml-
lhões de toneladas de petróleocru passam anualmente pelooleoduto trans-sírio, proveni-entes de campos como o deKirku, ao Norte do Iraque.

Espera-se que~o embarque de
petróleo em Danlas seja reini-
ciado dentro de quatro dias e
nas próximas 24 horas sejam
retiradas as tropas sírias queocuparam os escritórios da
companhia e as estações de
bombeamentos, om dezembro.

O Líbano, por cujo territó-
rio passa um ramal secunda-
rio do oleoduto da IPC, em di-
reção a Trípoli, no Mediter-
râneo, espera também um au-
mento na taxa de passagem,na mesma base obtida pelaSíria.

A DISPUTA

Desde 13 de dezembro do ano
passado a Siria interrompeu a
passagem do petróleo pelo óleo-
duto, com o objetivo de for-
çar o aumento da taxa de uso
de seu território.

Pelo novo acordo a IPC, que
pagava 11 milhões de libras
esterlinas (NCrS 93 160 mil)
anuais à Siria, passará, a pa-
gar 16 milhões (NCrS 120 960
mil), conforme estabelecido 1103
entendimentos alcançados em
reuniões secretas desta sema-
na eni Damasco.
IRAQUE SALVA ECONOMIA

O acordo faz desaparecer a
ameaça de caos econômico que
pesava sôbre o Iraque cuja
maior parte da receita provém
dos 120 milhões de libras ester-

Irã firma acordo de
comércio com a URSS

Teerã, (UPI-JB) — Os Go-
vernos do Irã e da União So-
viética assinaram ontem um
f r a t a d o comercial de cinco
anos, no valor de aproximada-
mente NCi$ 1 470 000,00.

Um porta-voz do Governo do
Irã assegurou, após á assina-
tura do'Tratado, que não ha-
verá alteração nas relações do
país com o Ocidente.

OS TERMOS

O tratado foi assinado pelo
Ministro do Comércio Exterior

da URSS, Nicolai Patolichev, e
pelo Ministro da .Economia do
Irã, Alinaghi Alikhani.

Segundo os termos do acôr-
do, o Irã exportará matérias-
primas para a URSS e recebe-
rá em troca produtos indus-
trializndos e maquinarias.

O Primeiro-Ministro do Irá,
Aniirabbas Hoveida, declarou
ontem que o tratado contribui-
rá para o desenvolvimento do
pais, na faixa da exportação,
além de possuir condições mui-
to • favoráveis à economia ira-
nlana.

Washington (UPI-JB) —Lu-
ci Johnson Nugent, de 19 mios,
filha do Presidente e Senhora
Lyndon Johnson, dará à lua
uma criança em maio próximo.

A notícia que há várias se-
manas era, em Washington, um
segredo aberto, toniu-se agora
oficial com a confirmação íei-
ta pela secretária de imprensa
da Sra. Johnson. A filha do
presidente vem usando roupas
adequadas para gestantes e a
futura vovó costuma comeu-
tar entre as amigas que gosta-
ria que Luci tivesse um meni-
up, mas ficará "contente com o
que vier".

Não haverá informação ofi-
ciai quanto à provável data do
nascimento, visto Patrick Nu-
gent e sua esposa Luci serem
cidadãos comuns, sem íunçâo
oficial na Casa Branca.

e
americano
afundou

Camberra. (UPI-JB) — O
satélite artificial norte-ameri-
cano Bias-1, com mais de um
milhão de seres vivos a bordo,
caiu no mar e submergiu pro-vàvelmente num ponto situado
a 800 quilômetros da costa da
Austrália, informou ontem o
Ministro de Abastecimento
australiano, Dcnham Henty.

No mês passado, o satélite
foi intensamente procurado•por todo o território austra-
liano, onde os cientistas pen-savam que tivesse caído, dis-
se o MínistTo, acrescentando
que atualmente a própriaANAE está convencida de quea nave caiu no oceano.

Os cientistas norte-america-
nos adiam que todos os seres
vivos que se encontravam a
bordo morreram, porém os
australianos crêem que algu-
mas espécies tenham sobrevi-
vido. Nenhum dos micróbios é
perigoso, a não ser que seja
ingerido pelos homens, mas
mesmo assim só provoca lima
discai -"ria leve.

Despudorado
quer matar
Presidente

San Juan (UPJ-JB1 — O
porto-riquenho Ramón Va-
les Arenas, preso no último
dia 13 por "ultraje ao pu-
dor", declarou perante o
Tribunal que matará o Pre-
sidente Lyndon Johnson.

O Serviço Secreto dos Es-
tados Unidos recusou-se a
comentar a ameaça, porém
foi revelado que as autori-
dades federais norte-ameri-
canas estão realizando in-
vestigações.

Ramón tem 41 anos e mo-
ra numa pequena aldeia
agrícola, Yauco, no Sudoeste
de Porto Rico. Continua prê-
so, aguardando julgamento
por causa do ultraje, uma
vez que não pode pagar a
fiança de US$ 2 mil.

A notícia, obtida através do
serviço secreto norte-america-
no, de que a União Soviética
já está instalando um sistema
defensivo de foguetes antifo-
ríuete deixou o Governo dos
EUA no dilema de instalar um
vasto sistema próprio antifo-
guetes, como querem os seus
milita res, ou do conseguir con-
vencer os soviéticos a suspen-
derem a execução dos seus
planos, solução aparentemente
preferida pelo Presidente John-
son.

Os entendimentos estão sen-
do realizados entre o Embal-
xador norte-americano Llewel-
lyn Thompson e o Primeira-
Ministro soviético Alexei Kos-
siguin, embora, êste tenha dito,
no principio deste mês, que o
sistema defensivo não é um
fator do corrida armamentista,
mas "pelo contrário, é um ía-
tor quo reduz a .possibilidade
de destruição de vidas".

O argumento parece racio-
nal, mas para os Estados Uni-
dos a questão de essas arma»
nucleares serem ofensivas ou
defensiva» depende, cm grande
parte, de ponto-de-vista. Os
norte-americanos sempre se
concentravam na fabricação de
armas ofensivas, embora aíir-
mando que sua atitude é de
defesa, e que jamais atacarão
em primeiro lugar, e prome-tem quo qualquer ataque de
surpresa sofrido, não importa
cm que grau, provocará auto-
.nàticamente uma resposta tão
terrível que não poderá ser su-
portada por inimigo algum.

Tudo depende, portanto, pa-Ta os Estados Unidos do temor
provocado por essa ameaça de
retaliação total: A criação de
uma defesa, real, na União
Soviética, viria inutilizar, apa-
rentemente, o sistema de de-
fesa pela ameaça norte-ame-
ricana de retaliação e segundo
alguns dos líderes militares
norte-americanos poderia cons-
tituir, de per si, um sinal de
beligerâncla, um indício de queseus criadores estão se prepa-rando para atacar em primeirolugar e tomam as precauções
para conter a resposta dos Es-
tados Unidos.

O Estado Maior Conjunto das
Forças Armadas norte-ameri-
canas tem uma solução para
todas essas questões: a criação
de mn sistema defensivo"leve" a base de foguetes
Spartan, capazes de intercep-
tar e destruir foguetes inimigos
acima da atmosfera, e de ío-
guetes Sprint, de menor alcan-
ce e maior velocidade, para de-
íender as bases dos Minute-
men norte-americanos. A rede
de Spartan, que daria proteção
contra disparos acidentais so-
viéticos ou um ataque chinês,
custaria cerca de cinco bilhões
de dólares. Os Sprint em torno
de 25 cidades importantes dos
Estados Unidos custariam ou-
tros cinco bilhões, para eníren-
tar um ataque moderado de
foguetes soviéticos. A defesa dc
50 cidades contra um ataque
em'massa teria o custo total,
incluindo abrigos contra, os
efeitos das próprias bombas
nucleares norte-americanas, de
22 bilhões, embora o Secretário
de Defesa, MacNamara, ache
ache que essa despesa se ele-
vara a 40 bilhões, para defen-
der da morte certa cerca de
120 milhões de norte-america-
nos.

A dúvida está na eficiência
dos foguetes-antiíoguetes. fistes
têm seu funcionamento basea-
do no alcance da explosão de
suas ogivas nucleares, com
emissões de raios-X, capazes de
danificar a blindagem antitér-
mica da ogiva do foguete ata-
cante a três quilômetros, de
maneira que, ao penetrar na

atmosfera, êste entra em com-
bustão muito antes de chegar
ao alvo Até dois quilômetros
e meio de distância, a chuva de
neutrons desencadeada pelaexplosão poderá provocar a fis-
são prematura do urânio do"gatilho' do atacante, desar-
mando o foguete, e a onda ele-•h-omagnética de freqüência de
rádio decorrente da explosão do
antifoguete poderá t a m b é m
causar danos aos circuitos do
atacante, impedindo a expio-
são de sua ogiva nuclear.

Mas, segundo o Pentágono,
não há sistema perfeito anti-¦foguete: a duplicação da blin-
dagein impediria que os raios-
X tivessem o seu efeito des-
truidor, assim como uma ca-
mada protetora contra meu-
Irons, à base de parafina ou
hidrogênio líquido, impediria o
ativamente prematuro do "ga-
tilho". Instalações elétrica*
mais resistentes e duplicação de
circuitos, por sua vez, neutra-
lizarlam a onda eletromagné-
tica.

Poi igualmente criada, em:
teoria,, uma série de manobras
de penetração, empregando íal-
sos foguetes para desviar a de-
fesa inimiga dos verdadeiros
atacantes, o lançamento perum foguete de múltiplas ogi-
vas nucleares, que se afasta-
riam o suficiente para impe-
dir que um único foguete de-
íensivo as alcance em sua to-
talidade, ou a explosão prema-tura de uma ogiva nuclear a
grande altitude, para cegar
temporariamente o radar da
defesa ou ainda, simplesmente.
a utilização de foguetes ata-
cantes em número superior aos
de defesa.

Usando a totalidade dos seus
foguetes, os soviéticos pode-riam com êsses métodos pene-trar o sistema Nike-X e matar
30 milhões de norte-america-
nos, segundo os técnicos. E
com foguetes melhores e mais
numerosos, o número de mor-
tos poderia elevar-se a SO ml-
lhões.

Diante disso, a decisão sovié-
tica de criar um sistema anti-
foguete, segundo os técnicos,
pode resultar de dois fatos: o
primeiro seria a. decisão, pelosestrategistas soviéticos, de que,embora não fôsse possivel de-
ter todos os foguetes norte-
americanos, haveria mesmo as-
sim uma possibilidade de so-
breviver c reagir à destruição.

A segunda possibilidade, mais
inquietadora, é a de que os cl-entistas soviéticos descobriram
um sistema de defesa melhor
do que aquele que os norte-
americanos conhecem, tornan-
do realidade a afirmação deKruschev de que um foguete
soviético pode acertar umamosca no espaço exterior. Hãmesmo rumores em Wash-
ington de que os soviéticos
conseguiram aperfeiçoar ogivasnucleares cuja explosão inuti-lizaria todos ou quase todos os
foguetes norte-americanos no
espaço, não imporia quantostivessem sido lançados.

Alguns cientistas norte-ame-
ricanos duvidam da existência-
dessa süperarmà de defesa,
que seria grande demais e pe-sada. demais para um rápido
lançamento ou para o contro-le acurado, enquanto muitos
planejadores militares acham
que a União Soviética está
blefando. E alguns peritosnorte-americanos acreditam, fi-nalmente, que o sistema anti-foguete soviético não tem emvista os Estados Unidos, mas a,ameaça chinesa, que poderásurgir ainda na próxima dé-cada.

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura
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Câmara dos »omkó
EUA não
paga cassado

Washington (UPI-JBi — O
nome do Deputado cassado
Adam Clayton Powell íoi ris-
cado oficialmente ontem da
folha de pagamento da Cama-
ra de Representantes, e seu
Presidente, W. McCormaclt, no-
tiíicou o Estado de Nova Ior-
que de que a cadeira pclo Dis-
trito de Harlem está vaga.

Resta, contudo, a ¦ possiblll-
dade de alguns membros do
gabinete do parlamentar cas-
sado permanecerem no Capi-
tólio, para dar andamento a,
processos de interesse daquele
distrito. É possível que o regi-
mento interno da. Casa o per-
mita.

MAIS CASSACÕES

Enquanto isso. o Deputado
Donald Riegle Jr. republicano
de Michigan conclamou a Câ-
mara a não ficar só em Po-
well e cassar também outros
representantes de conduta ir-
regular."Não podemos ficar só nft
cessação dc Powell", bradou
R-iegle da tribuna. "Conclamo
esta Casa a concluir a emprei-
tada em nome da ética e da
reforma".

Segundo se informou, Powell
pretende recorrer ao judicia-
rio, na semana que vem.
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.Sofia Loren
adota órfão
de 18 meses

Roma (UPI-JB) — A atriz
Sofia Loren. que por duas vê-
zes perdeu o filho no inicio da
gravidez, adotará um órfão de
18 meses. Ernestino, natural de
Nápoles, que perdeu os pais em
um acidente de trânsito.

A notícia, não confirmada
por Sofia ou pelo produtor Car-
lo Ponti, seu marido, e tida até
como insensata entre pessoas
ligadas ao casal, foi divulgada
pela revista SLop, de Roma, quo
goza da fama dc pender para
o sensacionalismo.

Conta a revista que os pais
de Ernestino deixaram-no com
tuna tia viúva, em Nápoles,
quando emigraram para a Aus-
trália, morrendo, então, num
acidente. Vitimada por uma
arteriosclerose cerebral, a tia
foi hospitalizada e a criança
passou aos cuidados de uma
amiga. Por sugestão de uma
enfermeira do hospital, cuja
prima é empregada na casa dos
Ponti, uma carta chegou às
mãos de Sofia, com o relato do
caso, e esta contordou em man-
ter o menino em sua casa-

"Ê certo que ela cuidará de
Ernestino como seu próprio fi-
lho e o adotará" — assegura a
revista, acentuando o amor de
Sofia Loren pelas cranças e seu
grande desejo de tornar-se mãe.

Ãgrava-se
o estado
de Dalida

Paris (UPI-JB) — O estado
da cantora Dalida agravou-se
ontem ainda mais, em conse-
qüència de complicações pul-
monares, segundo informaram
médicos do Centro de Reani-
inação de Paris, onde foi hos-
pitalizada segunda-feira, de-
pois de tentar o suicídio, in-
gerindo uma dose excessiva de
barbitúricos.

Na noite de anteontem, os
médicos disseram ciue a popu-
lar cantora, de 34 anos, nas-
cida no Egito e filha de pais
italianos, tinha aberto os olhos
várias vezes e melhorado li-
geiramente. Dalida tentou ma-
tar-se, em seguida ao suicídio
de uni amigo 'seu que foi eli-
minado do Festival de Canção
de San Remo.

Igreja não
ê contra
o te-ie-ie

Cidade do Vaticano (UPI-
JB1 — A revista do Vaticano,
L'Osservatore delia Domenica,
desmentiu que a Santa Sé con-
dene a música dos beatniks e
tenha proibido sua execução
nas igrejas, assegurando ha-
ver um malentendido nas de-
cla-rações divulgadas, a 4 de
janeiro, pela Congregação dos
Ritos e o Conselho para a
Aplicação da Reforma Litúr-
glea.

O documento preconizava
apenas que os bispos fossem
instruídos a não introduzir
modificações nos ofícios e na
música, de forma a evitar
qualquer iniciativa não auto-
rizada pela hierarquia da Igre-
ja Católica.

EXPLICAÇÃO

Segundo a revista, a proibi-
ção não se destinou especifica-
mente à música dos beatniks,
como muitos clamaram, "por-

que o documento, em termos
gerais, reprovava, nos locais
sagrados, a execução de múst-
cas de caráter completamente
profano". Tal náo é o caso da
música dos beats, do rook and
roll. do jazz c outros tipos de
música moderna.

L'Osservatore delia Domem-
ca manifestou ainda a espe-
rança de que a música possa
desempenhar uma grande ta-
refa de santificação.

Potvel jogava dominó, nus Daamus, quanáo soube da decisão da Câmara (UPI).

CGT desmente Ongania e diz

que as greves vão continuar
Buenos Aires (UPI-JB) —

Porta-vozes da Confederação
Geral dos Trabalhadores des-
mentiram ontem a afirmação
do Qxêrno argentino de que
a g,íève geral de 24 horas rea-
lizada esta semana fracassou
por falta de unidade sindical,
garantindo que o movimento
paralisou mais de 80 por cen-
ito das industrias do país, além
de causar prejuízos sérios ao
sistema de transporte e distri-
buição de víveres.

Segundo a CGT, a paralisa-
ção dos trens e ônibus sòmen-
te não íoi total porque o Go-
vêrno substituiu os grevistas

por funcionários públicos. Dai
¦— acrescenta — a. série de in-
cidentes violentos ocorridos em
todo o país c especialmente em
Buenos Aires.
CAMPANHA

Em prosseguimento a seu
plano de luta contra o regime
do General Juan Carlos On-
gania, a Confederação Geral
dos Trabalhadores realizará
novas greves a partir da pró-
xima semana, até que as au-
toridades decidam rever a
atual política econômico-social,
apontada como principal res-
ponsável pela crise argentina.

Os líderes da Confederação
Geral dcs Trabalhadores volta-
ram a se reunir ontem em lo-
cal mantido em segredo para
um balanço mais exato das
conseqüências da greve geral
desta semana. Todos estão de
acordo que o Governo terá que
agir rapidamente para evitar
a nova onda de protesto, apon-
tada pelos observadores como
o maior obstáculo enfrentado
pelo regime Ongania desde que
assumiu o Poder em junho do
ano passado, depois de derru-
bar o Presidente Constitucional
Arturo Illia.

Greve geral foi mesmo fracasso
Buenos Aires (Do Bureau

do JORNAL DO BRASIL) —
Sem que os dirigentes sindi-
cais possam vangloriar-se da
greve promovida anteontem,
que era geral, mas, segundo os
primeiros cálculos, só provocou
a paralisação de 25 por cento
das atividades do país, não
podendo o Governo deixar de
admitir, por sua vez, que a
greve promovida anteontem,
CGT (Confederação Geral dos
Trabalhadores) conseguiu, de
qualquer maneira, consumar o
desafio lançado à Revolução,
¦resta agora saber se as auto-
r i d a d c s e os trabalhadores
abrandarão .posições e restabe-
iecerão o diálogo.

O Govêmo advertiu à CGT
que não estudaria as reivindi-
cações das trabalhadores sob
•pressão, .pois o plano de luta
em marcha e que teve na gre-
ve geral sua terceira etapa íoi

^.desfechado para mostrar o in-
conformismo com a política
econômico-social da Revolução,
e a Central obreira, por seu
turno, ameaçou não parar, ten-

do programado inclusive uma
nova greve geral para o dia
21, agora de 48 horas, senão
receber até lá a promessa de
que será ouvida.

PROBLEMA

A atual reação da CGT, cuja
atividade é orientada por diri-
gentes sindicais de tendência
peronista, na maioria, repre-
senta, sem dúvida, o maior
problema enfrentado até ago-
ra pelo Governo revoluciona-
rio, que vai completar nove
meses no Poder e é acusado de
não ter conseguido, ainda, cor-
responder à expectativa popu-
lar no que se considera mais
exigido, que é a batalha con-
tra a carestia.

A intransigência que sempre
caracteriza a CGT, que se ins-
pira. no fortalecimento conse-
guido ao longo dos direitos ou-
torgados pelo Governo de re-
pressão aos trabalhadores, e a
necessidade do Presidente On-
gania de preservar a sua au-
toridade, que está apoiada in-

clusive em íorte esquema mi-
litar, torna, dificil o encontro
de uma solução para o.reiní-
cio das conversações. Há espe-
rança, na opinião de entendi-
dos em política argentina, de
que a CGT reconheça: 1) que
as medidas de repressão (de-
missões em massa, prisões e
processos) adotadas pela cúpu-
la, revolucionária náo deixarão
de intimidar seus liderados,
comprometendo o êxito espe-
rado para seu "plano de luta";
e 2) que, consumada, a demons-
tração de força, mais valerá
propiciar uma trégua e chegar
a um novo diálogo com asau-
toridades. No que se refere ao
Governo, espera-se que: 1) a
revolução insinue a disposição
do estudai- objetivamente as rei-
vindicações dos trabalhadores,

. ante a paralisação do mon-
mento rebelde; 2) evite inicia-
tivas que possam acirrar os
ânimos e dificultar os esfor-
ços para impedir, de algum
modo, que a resistência sindi-
cal continue a comprometer a
ação revolucionária.

Auto-afirmação de uma Revolução
Enrique Durtind

Especial para o JB

Buenos Aires (UPI-JB) —
O Governo do Presidente Juan
Carlos Ongania, depois de es-
gotar os meios para um enten-
dimento pacífico com os sin-
dicatos argentinos, entrou na
dura etapa de auto-afirmação
de sua autoridade revolucio-
nária para concretizar os ob-
jetivos do golpe de estado que
derrubou no ano passado o
Presidente Arturo Illía.

O propósito inicial revolu-
cionário de provocar a união
dos vários setores da rida na-
cional por meio da persuas-
são, bem como os esforços
gastos para estabelecer um
duradouro "pacto social" com
os trabalhadores, parecem ha-
ver fracassado.

ESCALADA

Desde o momento em que o
Governo revolucionário deci-
diu aplicar a nova Lei de De-
fesa Nacional em relação com
a campanha de agitação e lu-
ta iniciada pelos trabalhado-
res, segundo a expressão de
.alguns militares "Ongania,
com o apoio do Exército, quel-
mou suas naves".

Entre os militares se afir-
mava, às vésperas da greve
geral de 24 horas ordenada

Lutam mais
dois na
Colômbia

Bogotá .(UPI-JB) — Duaa
pessoas morreram e várias fi-
caram feridas, ontem, no ata-
que realizado por um grupo de
camponeses contra um desta-
çamento policial acantonado1
numa aldeia isolada do Depar-
tamento de Caldas.

A luta foi provocada pelos
guardas que tentaram acabar a
briga existente entre duas das
mais importantes famílias ria
localidade. Os camponeses, du-
rante o conflito, tentaram des-
trair os aparelhos de rádio, mas
um dos operadores conseguiu
pedir auxilio às autoridades de
Filadélfia. Treze pessoas estão
presas acusadas de perturbar a
ordem pública.

pela CGT, que a escalada dos
escaramuças entre o Governo
e lideres sindicais estava che-
gando a um grau decisivo pa-
ra o futuro da nação.

A tensa situação dos traba-
lhadores, produto de uma dl-
visão de setores dirigentes que
aparentemente procuram o
apoio dos trabalhadores, com-
promete seriamente a politica
econômica e social do Govêr-
no e ameaça as possibilidades
de êxito dos esforços governa-
mentais para estabilizar, ain-
da que por meio de normas
de austeridade, a economia do
pais.

RESPOSTA

Os trabalhadores, por sua vez,
respondendo ãs diretrizes tra-
cadas pelo lider metalúrgico
Augusto Vando r, a quem se
atribui a inspiração do movi-
meiuo "peronismo sem Perón"
e pelo lider têxtil José Alonso,
defensor do peronismo ortodo-
xo criticam o crescente aumen-
to do custo dc vida e os índices
progressivos de desocupados es-
palhados por todo o pais. .

O grau de confrontação a que
se chegou na escalada da .guer-
xa entre a CGT e o Governo ér.

Sonegação
condena
cantor pop

Roma (UPI-JB) — Um tri-
bunal de Roma condenou on-
tem o cantor Pop Cláudio Villa
(vencedor do Festival de San
Remo) a um mês de prisão,
por fraude na declaração do
Imposto de Renda, mas deixou
a sentença em suspenso.

Uma outra acusação de so-
negação íoi retirada, porque
Villa pagou suas dívida.? atra-
sadas, no valor de quase 25
milhões de liras, antes do jul-
gamento.

O ator e diretor Vittorio de
Sica será julgado quarta-íei-
ra, pela mesma acusação de
fugir ao pagamento dos im-
postos e colocar suas proprie-
dades em nome de testas-de-
ferro.

segundo os observadores, extre-
mamente grave. O problema
agora — afirmam — compete
de certo modo ao Exército, já
que as questões ern pauta sâo
nitidamente de segtirança na-
cional.

Não há dúvida de que, a par-
tir de agora, se estuda reallsti-
camente a adoção de medidas
drásticas para neutralizar a
ação dos grevistas. Entre estas
medidas, admite-se a interven-
ção ou a dissolução da Confe-
deração Geral dos Trabalha-
dores. Em outro sentido, as au-
toridades argentinas poderão
determinar a militariznção de
algusn setores, que passariam a
ser considerados como "zonas
de segurança". A milltarização
permitiria que os trabalhadores
fossem intimados por citações
pessoais a comparecer a seus lo-
cais de trabalho, nos casos de
empresas de serviços públicos.

De qualquer modo, nos cir-
culos militares começa a sen-
tir-se um clima de inevitabilí-
•dade das medidas radicais que
o Governo terá que tomar para
neutralizar a ação da Coníede-
ração Geral dos Trabalhadores
•e dos adversárias de seu modo
de agir.

SIP faz
apelo a
Barbados

Nova Iorque (UPI-JB1 — A
Sociedade Interamericana de
Imprensa pediu ontem ao Pri-
meiro-Ministro de Barbados,
Barrow, que suspenda a ordem
de expulsão contra o corres-
pondenie da agência Reuters,
Ronald Batchelog.

A decisão de Barbados foi
tomada porque o jornalista ci-
tou em seus telegramas decia-
rações de adversários políticos
do atual regime, ciassifican-
do-o de totalitário.

A nota da Sociedade Intera-
mericana de Imprensa afirma
que a "decisão do Governo de
Barbados a respeito da expul-
são do correspondente da Reu-
ters, Ronald Batchelog nes le-
vou a protestar contra ela por
considerá-la uma violação da
liberdade de imprensa".
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Guerrilha em Mocambique
segue tática vietcóng

Peter S. FranMin
Especinl para o Jlí

Nova Iorque (UPI-JB) — O líder dos guerrilheiros•africanos que lutam em Moçambique, possessão portu-
guêsa na África Oriental, garante que seus homens "cap-
turaram" uma área de quase cem milhas quadradas. Os
portugueses, porém, declaram-se muito bem sucedidos
na tarefa de conter o que descrevem como um levante
de tribo, coisa de menor importância.

Em perspectiva — qualquer que seja a versão cor-
reta — a luta por Moçambique é um desafio militar à
supremacia branca no Sul da África. O movimento é li-
derado por um africano de Moçambique, educado nos
Estados Unidos, e que equipara a sua "guerra" à do
Vietcóng na luta contra as tropas americanas no Viet-
name.

É Eduardo Mondlane, que recebeu seu doutorado
em Antropologia pela Universidade americana de
Noethwestern e. lecionou para grupos de Voluntários pa-
ra a Paz, antes de assumir o comando da FRELIMO —
Frente pela Libertação de Moçambique.

Mondlane, entrevistado em Nova Iorque, declarou
que FRELIMO tem um Exército maior do que a maio-
ria das nações africanas. Descreveu o efetivo como aci-
ma de 9 000 homens e que de mês em més 150 homens
treinados tanto em política como na luta ingressam no
contingente de guerrilha.

A FRELIMO tem uma amiga de valor inestimável ria
Tanzânia, país vizinho de governo negro, onde habita
mais de metade da tribo dos Makonde, forte e anti-
portuguesa, fugida de Moçambique. Mondlane não re-
vela os detalhes de sua operação militar, mas os portu-
gtiêses dizem que soldados da FRELIMO são treinados
pelo Exército e. pela força policial da Tanzânia, bem co-
mo por comunistas chineses em certo número de ncam-
pamentos no Sul da Tanzânia.

Mondlane informou à UPI que desde que a
FRELIMO iniciou sua operação militar em setembro de
1964, a maioria dos funcionários do Governo português
em duas grandes províncias do norte do Moçambique
arrumaram, suas coisas e se transferiram para cidades
fortemente defendidaà. Em conseqüência, FRELIMO jà
constituiu uma administração severa e disposta que
exerce governo sobre um terço de toda Moçambique.

Um milhão de africanos, ou seja uma em cada sete
pessoas na população de Moçambique são atualmente de-
pendentes da "força política e militar da FRELIMO,"

Perguntado se êle ou qualquer funcionário da
FRELIMO pode movimentar-se livremente nas áreas
que ele diz ter libertado, Mondlane afirmou que isso é
possível, com as precauções adequadas. Acrescentou que
FRELIMO deve sempre supor que informantes africa-
nos a serviço da PIDE (policia portuguesa de seguran-
ça) estão observando. "Portanto", disse cie. "quando
entnjmos (nas áreas), planejamos cada detalhe do mo-
vimento. Presumimos que a Força Aérea Portuguesa
sabe."'

Embora a Segurança Portuguesa tenha olhos em tó-
da parte, Mondlane explicou, "os informantes não cons-
tituem na realidade um problema. O que conta é quão
rapidamente podemos nos movimentar carregando arma-
mento." Se os habitantes das vilas sabem que ¦ podem
contar com a FRELIMO para atacar patrulhas portu-
guêsas logo que estas se aventurem a deixar as bases, en-
tão cresce o prestigio político das guerrilhas.

Mondlane, que nasceu na parte sul de Moçambique,
fêz seus primeiros estudos com missionários metodistas
norte-americanos. Mais tarde estudou na África do Sul,
antes que êste país proibisse a educação de pessoas de
côr. Estudou também em Lisboa, antes de ir aos Esta-
dos Unidos.

A senhora Janet Mondlane, nascida no meio-oeste
norte-americano, dirige o Instituto de Moçambique, uma
escola para refugiados moçambicanos em Dar-es-Salaam,
na Tanzânia. O Instituto recebe apoio da Fundação Ford.

Mondlane, que visita os Estados Unidos pelo menos
duas vezes por ano, afirma que a FRELIMO não plane-
java ocupar uma área tão grande de Moçambique, tão
rapidamente como diz que aconteceu. "O que queria-
mos, na verdade", comentou o líder, "era fustigar o
exército português pelo país inteiro".

Mondlane deu a entender que a FRELIMO controla
áreas de Moçambique do mesmo modo que o Vietcóng
controla parte do Vietname do Sul.

"O que estamos fazendo em Moçambique", explicou,
"é "muito semelhante ao que o Vietcóng está fazendo no
Vietname — do ponto-de-vista da técnica. A única dl-
íerença é que lá eles estão agindo há 20 nnos, e por isso,
naturalmente, são melhores".

"Como o Vietcóng", disse Mondlane, "a FRELIMO
floresce na estação chuvosa, quando os portugueses, em
caravanas blindadas, vasculham o território dos guer-
rilheiros. Então a única maneira de detê-los é minar
as estradas.

"Durante a última estação de seca", continuou
Mondlane, "o nosso explosivo escasseou. Mas agora isto
íoi remediado".

Explosivos e armas estão entre os artigos que Mon-
dlane não consegue requisitar de seus amigos america-
nos, e êle fica magoado quando os americanos se quei-
xam porque êle usa armas chinesas e soviéticas. Expli-
ca então que essas são as únicas armas que consegue.
Em contrapartida, êle acusa n OTAN de treinar e equi-
par os soldados portugueses.

Talvez por causa de sua educação americana. Mon-
dlane coloca o caso da revolução da FRELIMO em têr-
mos de uma espécie de nacionalismo à Tom Payne, de
preferência ao vocabulário esquerdista moderno. Sua
posição política parece ser em favor do Ocidente.

O santuário da FRELIMO na Tanzânia parece bem
seguro. Mondlane acha que uma das razões por que a
rebelião angolana contra os portugueses falhou foi a
de que lá os guerrilheiros não dispunham dc um escon-
derijo no Congo, então governado por Moisés Tshombe.

Concluiu Mondlane que a FRELIMO pode continuar
a lutar mesmo sem unia base na Tanzânia, e por quan-
to tempo seja necessário. "Guerra de guerrilha", diz
êle, "é uma guerra longa".

Mansfield preocupado cont
ausência de Presidentes na
reunião de Punta dei Este

Washington (UPI-JB) — O Senador Mike Mans-
field, líder democrata no .Senado, expi'essou ontem
sua preocupação pelas notícias publicadas em vá-
rios jornais de que os Presidentes do Peru, Equa-
dor e Bolívia não comparecerão à reunião de Chefes
de Estado.

— Estou seguro — acrescentou — de que o Presi-
ciente Lyndon Johnson fará todo o possível para quea Conferência de Punta dei Este alcance o êxito de-
sejado. Também confio em que todos os Presidentes
realizarão negociações com um mesmo espírito de
fraternidade visando o êxito da reunião.
ESPERANÇA

Prosseguindo, o Senador
Mansfield disse que a recen-
te Conferência de Chance-
leres em Buenos Aires íoi
realizada sem dificuldades,"permitindo-nos a esperan-
ca de que os Presidentes
chegarão a um acordo for-
mal nos encontros que man-
terão entre 12 e 14 de abril".

— Espero que assim seja
— continuou — pois os pro-
blemas da América Latina
são muitos, . porém podem
ser superados se as comu-
nicações permanecerem aler-
tas e os paises membros da
Organização dos Estados• Americanos (OEA) fizerem .
de sua colaboração a prio-
ridade número um.
PREOCUPAÇÃO

Mansfield comentou a se-
guir a provável ausência de
alguns Presidentes afirman-
do que o assunto o deixou
preocupado, "pois não con-
sidero muito justa a alega-

ção de que assuntos de lm-
portància particular para
seus paises não íoram in-
cluídas na agenda".Confio plenamente —
prosseguiu — que a agenda
permitirá o maior intercâm-
bio possível de idéias e pro-
posições. Abrigamos a con-
fiança de que todos os Pre-
sidentes estarão presentes.
Todos os pontos da agenda
afetarão a todas as nações.
Dada a natureza pessoal da
diplomacia, aqueles que se
encontrem ausentes perde-
rão uma oportunidade de
reunir-se e discutir seus
problemas de maneira in-
formal.

Como ocorre freqüen-
temente — concluiu «— as
necessidades próximas a nós
são relegadas ao último lu-
gar porque a crise do mo-
mento ocorre em outra par-te do mundo. Mas as neces-
sidades que ficam insatisfei-
tes têm uma possibilidade
de converter-se nas crises
de amanhã.

Linoioits quer reunião
sem ligar a presenças

Washington (UPI-JB) — O
Embaixador dos Estados Uni-
dos na Organização dos Esta-
dos Americanos, Sol Linowitz,
reafirmou ontem que o 6iices-
go ou o fracasso na Conícrèii-
cia dos Presidentes do Hemis-
âèrio não depende exclusiva-
mente da participação de to-
cios os Chefes de Estado.

Deixou claro que o Govêv-
no norte-americano Capent
eme os Presidentes da Bolívia,
René Barrientos; do Equador,
Otto ArosemcaVte, Gómez e do
Peru, Fernando Belaúnde Ter-
ry, possam assistir ã reunião,
convocada paa o período do
12 a 14 d<" abril om Pimí«. dei
Esto..

POSIÇÕES

O Presidente Barrientos. da
Bolívia, logo após a conclusão
da Conferência d* Chancele-
ras afirmou por uma cadeia
cie rádio que não comparece-
ria ao encontro dcs Presidentes
porque o problema da mediter-
raneidade boliviana náo inte-
grava a agende. dc«s Presidén-
ies.

Os dirigentes do Peru e Equa- 
'

dor, atualmente em séria di-
vergència por questões de fron-
teira, deram e entender que
não compareceriam à reunião
de Punta dei Este. Os porta-
vozes das duas delegações in-
formaram oficiosamente, em
Buenos Aires, que os Governos
ipsruar.o e equatoriano náo
viam com bons olhos a agen-
da dai Presidentes. Nenhuma
das propostas que fizeram —
especialmente o Equador — íol
incluída no tetnário, quase to-
do dedicado íi questões gené-
ricas.

Também hi, uín problema
sério entre o Peiu e os Esta-
dos Unidos. O Govèmo perua-
no aumentou o limite de suas
átfiias territorialsjpara 200 mi-
lhas, prendendo iodos os pes-

queiros americanos que n&o
obedecem sua jurisdição. Os
EUA protestaram ameaçando
suspender a ajuda econômica
que dão c. Uma. Llnowitz co-
mentou êste incidente afir-
mando que tudo não passa de
um mal-entendido e que o Pe-
ru poderia resolvê-lo íàcilmen-
te .daíxnndo ,üts apresar cs
barcos americanos.

MEDIAÇÃO

Liuowits confirmou a seguir
que o Secretário de Estado
Adjunto para a América Lati-
21a, Lincoln Gordon, visitou os
Governos do Peru, Bolivia e
Eo.uador, na viagem de volta' aos
EUA, para tentar convencê-los
a assistirem a reunião dos Pre-
síde-utes.

— Demos neste sentido -—
acrescentou Linowitz — passos
gigantescos para uma solução
razoável, ficando definitiva-
mente aberto o caminho para
uma reunião de Presidentes que
deverá resolver alguns de nos»
ws principais problemas.

INTERCÂMBIO

Quanto ao Intercâmbio co-
mercial interamericano, o Em-
baixador Linov/itz afirmou quo
seu Governo náo assumiu com-
promhssos especiais, mas que a
inclusão do tema 

'na 
agenda

presidencial indica "a compre-
ensão mútua da importância
do comércio para o progresso
da América Latina.".

a seguir Linowitz externou
sua satisfação pelo fato de os
Estados Unidos terem podido
participar como "um verdadei-
ro sócitf" das deliberações õe
Buenos Aires, elogiando prin-
cipnílmente o que chamou da"espírito dominante de dedica-
ção e seriedade de propósito
dns delegações latino-aaneri-
canas".

INGLÊS"IBEU
TURMAS EM INÍCIO

EM TODOS OS NÍVEIS
PELA MANHÃ, À TARDE E À NOITE

MATRÍCULAS abertas

INSTITUTO BBASIL-ESTADOS UNIDOS

COPACABANA: Av. N.S.de Copacabana,690-4.»and.
tel.: 57-1'l12 ? CENTRO: Rua México, 90 - 10.» and. -
tel.: 22-6013 a BOTAFOGO: Rua Visc. de Ouro Preto,
35-tel.: £6-1748 ? TIJUCA: Rua S. Francisco Xavier,93
tel.: 34-9c30 ? BANGU: Rua Francisco Real. 2.045 -
tel. Cô- 92-02S2 D MEIER: Rua Herminis. 6-tel.:29-6l19

i
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e faça a sua assinatura do
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Informe JB
Filas à vista

Não nos surpreendamos se a Gua-
nabara voltar a assistir, no início de
1968, ao constrangeáor espetáculo ãas fi-
las à porta de escolas públicas primárias.

Há fundadas suspeitas de que as au-
toridades da Secretaria ãe Eâucação co-
gitcim ãe revogar o sistema áe rodízio
das folgas.

* » tf

A unificação dos currículos, no en-
sino médio, a elimitutção do rodízio
das folgas e umas quantas outras idéias
caolhas estão aos poucos destruindo uni.
esforço que nem os adversários de má
vontade poderão negar ao Governo do
Sr. Carlos Lacerda.

Todas as teorias qua suportam tais
iniciativas poâem ser muito bonitas em
tese. Mas só em tese, porque na prática
elas se revelam irrectlisticas. desvincula-
das dos fatos e da realidade que temos
que enfrentar.

* * «
O Estado não tem, no presente mo-

mento, escolas para todos em condições
ideais. O que se fêz no Governo passado
foi tentar — e com êxito — uma solu-
ção adequada à nossa realidade. Cum-
pria ao atual Governo prosseguir nesse
esforço, de modo a permitir que. em fu-turo próximo, todos pudessem ter esci-
las, e boas escolas.

gime de urgência, para tratar do pro-blema.
Entretanto, não se conhece nenhum

coordenador nomeado para os trabalhos,
enquanto as empresas contratadas, até'
ontem à noite, não tinham aparecido
no local.

É urgente e indispensável que os tra-
balhos sejam imediatamente iniciados.
Se não fôr feita a sustentação do resto
da encosta desmoronada, teremos nôvo
desastre em breve — talvez sem viti-
mas, mas em todo caso um desastre quecumpre evitar.

Urca

Desde as chuvas não cai uma gotadágua nas torneiras da Urca.
A seca é tão absoluta que os mora-

dores estão pensando em recorrer ã SU-
DENE, ou ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.

Em vez disto, o que parece preten-der o Governo ão Estaão é retroceáer
ao regime antigo. Uma vaga na escola
pública vale um voto. E o povo, que vo-
tou, terá que comprar novamente a vaga
para seus filhos. # * *

Estatnos em vias de assistir ao âes-
monte estúpido e irracional ãe todo o
trabalho feito pelo Professor Flexa Ri-
beiro na Secretaria de Educação.

Não nos surpreendamos,'quando as
filas voltarem.

E na Rua São Sebastião, uma pedra
ameaça rolar. O mais apropriado, neste
caso, será recorrer talvez h ONU, ou a
Deus mesmo.

Ar refrigerado

Em declarações na televisão, o Al-
mirante Magaldi reconheceu afinal quenão tinha sentido técnico proibir- o fun-
cionamento dos aparelhos de ar refrige-
rado da meia-noite ás 7 da manhã (tese
antiga do Informe JB) e nos sábados e
domingos, quando o consumo de ener-
gia cai ao mínimo e o próprio raciona-
mento é suspenso. Era só por uma ques-tão de principio: o principio que diria-
mos do sadismo senegalesco.

Vimos, portanto, que proprietários
de restaurantes, hotéis, cinemas, casas
noturnas, etc. sofreram prejuízos imen-
sos. perderam clientelas às vezes irre-
cuperáveis, só por uma questão de prin-cípio e não por uma necessidade real.

Muita gente dormiu mal, curtindo
uma insônia que julgava civica, só porlevar a sério demais as determinações
das autoridades do racionamento. E
quantos turistas levaram daqui a mais
penosa das impressões, só pela caturrice
do Ministério das Minas e Energia e do
Almirante Magaldi em particular?

Agora ficou o dito pelo não dito
T Restaurantes, hotéis, cinemas, etc. vãoinformação de fonte categorizada poder usar ar refrigerado e assim sobre-*. flT-T.il r*_o mio V.A ni_-..n !_____.! i__ .1 t,i-,,_~~ _^\..«  ___¦__

Otimismo

O Marechal Costa e Silva assumirá
o Governo no dia 15 cercado de uma
expectativa altamente favorável.

É tão generalizado o otimismo em
tomo do próximo Governo que nem o
PC escapa: todos estão achando que a
15 de março começaremos a resolver to-
dos os problemas.

Risco iminente

da conta Se que há risco iminente de
um segundo deslizamento na Rua Beli-
sário Távora, cujos moradores vivem
nestas horas o segundo ato da tragé-
dia que desabou nas Laranjeiras.

Cerca de trinta apartamentos, queconstituem os prédios 535, 555, 577, 5S6
e 602 da Belisário Távora, e 310 da
Ortiz Monteiro e o 281 da Cristóvão Bar-
celos estão na rota da avalancha, em
linha direta de impacto de duas gi-
gantescas rochas perigosamente depen-
duradas na encosta.

Ainda que nenhum daqueles prédiostenha sido afetado pelo desastre ante-rior, todos estão no momento desertos
E opinião generalizada dos moradores
de toda aquela área de Laranjeiras queo desabamento poderá ocorrer no pri-meiro aguaceiro que cair sôbre a ci-dade.

• * *
Parece que o próprio Governo doEstado, através de seus peritos e geó-logos, também concorda com a grávida-

,de da situação, tanto que contratou fir-mas de engenharia especializada, em re-

viver. Quem sofreu prejuízos que cho-
re pitangas.

Seleções

O Sr. Bob Devine, Vice-Presidente
das edições Internacionais do Tlie Rea-
der's Digest,_ visitou no ano passado aURSS. Polônia, Romênia ..Bulgária, Iu-
goslavia, Hungria e Tcheco-Eslováquia
para fazer um estudo das possibilidades— imediatas ou a prazo longo — do lan-
çamento de edições locais de Seleções
nos países socialistas.

O Sr. Bob Devine, que esteve já vá-
rias vezes 110 Brasil, foi avaliar a re-
ceptividade dos governos à idéia, a ex-
tensão da possível censura, regulamen-
tos e leis para a edição das novas re-
vistas, parque gráfico e facilidades de
distribuição, disponibilidades de tradu-
tores e pessoal para cargos editoriais
etc.

Náo se sabe ainda quando nem em
que pais surgirá o primeiro exemplar
de Seleções na Cortina de Ferro. Certo
é, no entanto, que o fato marcará o iní-
cio de nova era nas relações cada vez
mais estreitas entre os dois mundos.

Lance-livre
0 Dividem-se as opiniões sôbre a vindacio Sr. Juscelino Kubitschek ao Brasil Ma3

»v £nteMm!Íis cat5orl™das asseguram que oex-Piesldente, embora cada vez mais ansiosopela volta, nao começou ainda a pensar obie-tivamente na questão, no sentido de que nãomarcou data nem sabe quando será possívelmarcar. ^ ""
Seu maior problema, neste momento éum desvio de coluna vertebral de sua filhaBra. Mareia Barbará, que por sinal talvez se

pc?o£ Tra-!íma lnterven?ão cirúrgica nosi-staaos unidos.
_ Não só a SUDENE ficará entregue à di-reçao de um militar. Serão militares os di-rigentes de todos os órgãos da faixa do Mi-nistério do Interior.
Vinícius de Morais e Leon Hirszmán.

pela Saga Filmes, estão convidando os amigospara a festa que farão realizar amanhã, namansão da Rua Carlos da Rocha Faria lôespecialmente para que a Garota de Ipane-ma possa encontrar seu bem-amado. Tudoserá filmado em cores pela câmara de Ri-cardo Aronovich, de modo a permitir queagora se_ integrem no filme aqueles poucosque ja nao estavam trabalhando nele. O con-vite informa gentilmente que o compareci-
SÍÍX^ S8 

c°nvidados. "«o auge da bossa-,dará muita alegria aos realizadores do filmeTalvez por esquecimento, ou mesmo por de-licadeza, não há qualquer referência ao ca-chê dos extras; cm todo caso, a festa pro-mete ser ótima.
• O Ministro Juarez Távora vai despedir-se do Ministério da Viação na próxima terça-feira com uma entrevista, coletiva em que' rara um balanço das realizações do Governono seu setor. •

_í.^Pr°,íe^0r Vítoí Gradin- Residentedo Banco de Desenvolvimento do Estado daBahia, participou na Guanabara, depois deviagem aos Estados Unidos, acompanhandoo Sr. Luis Viana Filho, de uma reunião daDiretoria do BNDE na qual foi aprovado ofinanciamento de 35 bilhões de cinzeiros àPetrobrás para instalação do Conjunto Pe-troquímico da Bahia. Segundo o Sr. VitorGradin, o investimento global da petroquí-nuca baiana eleva-se a 71 bilhões de cruzei-ros velhos — faltando, na previsão de re-cursos, precisamente os 35 bilhões agoraautorizados pelo BNDE.
• No momento em que o Rio vive e dis-cute a insegurança, nascida dos desabamen-
tos, volta ao Brasil o Sr. Pierre G. Futzeys
dlretor-gerente da Estacas Frnnki, o qüaívem de uma viagem de dois meses e meio àEuropa. Na Bélgica, conheceu os últimos
aperfeiçoamentos em equipamentos de fun-riação, os quais .serão em breve utilizados no
Brasil. E participou das reuniões preparató-

rias do VII Congresso Internacional Franki,
a realizar-se em setembro de 68 na Itália.
0 O Economista Eduardo Gomes Jr., Che-fe do Departamento Econômico cio Banco
Central, é um dos nomes mais cotados paraa nova diretoria do estabelecimento.
• O Restaurante Nino investiu 18 milhões

de cruzeiros novos na instalação de um ge-rador próprio, só para poder garantir ar re-írigerado à sua clientela.
O Mário Carneiro, o fotógrafo de Tôdas asMulheres do Mundo não acreditava muito nofilme que estava fotografando. Conclusão:
agora, que o filme estourou como sucesso evai representar o Brasil em Canes, deveestar arrependido dc não ter se dado um
pouco mais. A fotografia do filme, tendo sidoMario Carneiro seu fotógrafo, poderia estarmuito melhor.
0 O Rio vai ter a maior cervejaria daiAmerica Latina: dois mil e quinhentos lu-
gares sentados. Fica na entrada do TúnelNovo, á esquerda de quem vai para Copaca-bana e vai ter de tudo, cerveja e mulherbonita. O grupo é paulista e anda meio em-baraçado para entender das maneiras de seagradar carioca. A casa vai se chamar Ca-necao e custou mais de 600 milhões de cm-zeiros velhos. Negócio de paulista mesmo.
O Encerram-se no dia 15 de março as ins-criçoes para a exposição dos artistas da pro-paganda que será inaugurada em abril, nossalões do Museu de Arte Moderna. Os tra-balhos selecionados serão reunidos no pri-meiro álbum de artes gráficas feito no Bra-sil, ao estilo dos grandes álbuns europeus enorte-americanos.

A Rua Santa Clara, em Copacabana
esta passando por maus bocados há meses'A Light e a Telefônica abriram ali buracosmonumentais. Ontem foi a vez da CEDAG.E tem mais: os dois sinais luminosos, entreBarata Ribeiro e Avenida Copacabana, sãoos mais desencontrados do Brasil e quiçádas tres Américas. O engarrafamento é per-manente, só porque o sinal vermelho durauma eternidade e o verde uma piscadelapara quem atravessa a Santa Ciara.

E as sobras de material (manilhas, etc.)do interceptor oceânico, na Praia do Fia-mengo? Por que o Governo do Estado nãomanda retirá-las? Ou será que não são so-oras?
O O Nordeste decidiu fortalecer os laçosde suas organizações sociais e, para dar for-nia pratica à idéia, foi organizada no ClubeCabo Branco, na Paraíba, uma reunião inter-clubes.

Na inauguração da nova Agência deClassiiicados do JORNAL DO BRASILItoràlm Sued não esteve presente mas mandouo Old Lord representá-lo. E o velho Lordíoz o maior sucesso.

TELECOM
tem nova
Diretoria

A Ás.& o c i a ç ;í o Brasi -
leira de Telecomunicações^-
TELECON — elegeu o em-
possou onteni a sua nova
Diretoria, constituída peloAlmirante Lins e Barros, nô-
vo Presidente, l.°-Viee, Sr.
Válter Obermuller 2.°-Vice^
Almirante Gera l'd o Maia'
1.°-Tesoureiro. Coronel Fre-
derico Schueller 2.0-Tesoú-
reiro, Sr. Paulo" de Tarso
Dias, l.°-Secretário, Coronel
Jorge Marsiaj, 2.°-Secretá-
rio, Sr. Hélio Kestelman.
Para o Conselho Fiscal fo-
ram eleitos o Sr. Pedro Re-
nault Castanheira, General
Hugo Antunes Pradalk e o
Coronel Josemar Valim.

Domingo é'Dia do amor
pelo Rio "

Domingo, 4 de fevereiro, será
o Dia do Amor Pelo Rio, cam-
panha idealizada para limpar
definitivamente a Cidade da
lama, poeira e detritos acumu-
lados com a última, enchente,
tarefa que será cumprida pela
população carioca, em regime
de mutirão.

Munidos de vassouras, pás,baldes, carrinhos de mão e ou-
tros equipamentos, os cariocas
devem dedicar algumas horas
da manhã do domingo para re-
mover a sujeira acumulada na
calçada de suas casas e remo-
vê-la para a esquina mais pró-
xmia, onde um caminhão do
Departamento de Limpeza Ur-
bana a apanhará.

Decreto traz
prejuízos
para Loteria

A má interpretação do re-
cente decreto presidencial quedá à União o monopólio dos
sorteios de Loteria fêz com
que muitos vendedores e com-
pradores de bilhetes da Lote-
ria da Guanabara não os ad-
quirissem esta semana, pen-sando que íôra extinta, dan-
do um prejuízo de NCr$
2 000,000 (dois milhões de cru-
zeiros antigos) ao seu conces-
sionário, Sr. Sétimo Cataldo.

O responsável pelo setor de
divulgação da Loteria do Es-
tado da Guanabara, Sr. Jairo
Machado, disse ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL que o pre-
juizo com o encalhe de bilhe-
tes refletiu no recolhimento
dos impostos em benefício de
obras hospitalares e da me-
renda escolar.

A retração por parto dos
vendedores de bilhetes da Lo-
teria estadual e do povo ca-
rioca, segundo o Sr. Jairo
Machado, foi motivada pelatiivulga.ção apressada, do de

A MODA CONFORTÁVEL Câmara de São Paulo votará
projeto sobre cremação de

láveres que Igreja apoiacad;
Sao Paulo (Sucursal) _ A Câmara Municipaldevera iniciar na próxima semana o exame do pro-jeto do Prefeito. Faria Lima que autoriza o Executi-vo a instituir a cremação de cadáveres que já recebeu o apoio do Vigário-Geral da Arquidiocese deSao Paulo, Monsenhor Lafaiete, e do representanteda Cuna Metropolitana no Grupo de Trabalho dosCemitérios, D. Emílio Jordan.

Na justificativa o Prefeito assinala que o siste-ma e adotado por vários países do mundo, já tendosido cogitado há bastante tempo pela Prefeitura porse tratar de medida de grande alcance, já que solu-cionará o problema da falta de lugares nos cemité-nos desta Capital.
POR ESCRITO

A cremação do cadáver ocor-rera quando a pessoa, em vidahouver manifestado desejo porinstrumento público ou parti-cular, exigindo-se a presençade três testemunhas e o re-
gistro do documento. Se nãohouver declaração por escrito,mas a família quiser a crema-
çno, será necessário apenas
que a pessoa não tenha mani-íesta.do vontade em contrário.

Em caso de morte violentasomente a policia poderá au-torizar a cremação. Os cada-veres de indigentes e de nãoidentificados poderão ser in-ciiierados. observadas as cau-telas indicadas. As autoridades

sanitárias poderão solicitar a,cremação das vitimas de epi-demias ou calamidades públi-cas; os restos mortais, após aexumaçao, serão incineradosmediante consentimento cx-presso da família.
As cinzas resultantes dacremação dc cadáveres e Incl-neraçâo de restos mortais de-rerao ser recolhidas em urnas

que trarão inscritos o númerode classificação, o.s dados rela-tivos á identidade e às datasde falecimento, cremação e in-cineração.
A instalação e funcionamen-

to de fornos crema tórios ficaráa cargo de organizações reli-
glosas, sob fiscalização.

A Sr.a Bonuiit Teller acha o terninho hom e elegante

Cineastas
seguem para
Vina dei Mar

Os cineastas Paulo césar
Saraceni e Eduardo Couti-
nho, que seguiram onteni
para o Chile a fim de se in-
corporarem à delegação bra-
sileira ao Festival de Vina
dei Mar, disseram que o
Brasil será representado pe-los filmes Viramundo, de
Geraldo Sarno, Roda e Ou-
tras Histórias, de Sérgio
Muniz, Memórias do Can-
saco, de Paulo Gil Soares,
Betônia Bem de Perto, de
Eduardo _Escorel e Júlio
Bressane, e O Circo, de Ar-
naldo jfabor. ' 

"
A primeira parte da dele-

gação, formada pelos direto-
res Sérgio Muniz, Iberê Ca-
valcânti, Geraldo Sarno e o
critico Rudá Andrade, jáestá no Chile e ainda via-
jarão a atriz Isabela, hoje, e
os diretores Nelson Pereira

Terninho
faz sensação
no Galeão

Um terninho, que é a gran-de novidade da moda femini-
na na Europa e agora nos Es-
tados Unidos, onde é conheci-
cio como pant-suU, atraiu 10-
das as atenções ontem de ma-nhã, no Galeão, quando a nor-
te-americana Bonwit Teller
desembarcou do avião proce-dente de Nova Iorque.

Disse a Sr.» T.ller que com-
prou seu terninho — uma cal-
ça cinza justa, um jaquetãocom vários botões, chapéu euma blusa azul — na lojaPhyllis Walker, de Nova lor-
que, uma das mais famosas
dos Estados Unidos, onde, se-
gundo afirmou, "as mulheres
americanas estáo fazendo uma
verdadeira corrida para com-
prar seu modelo".

OPOSÇAO

Depois de explicar que amodíi do paiU-suit pegou em

Carioca poderá assistir
à exibição de arte visual
a partir de 19 de abril

Mostrar ao público carioca os avanços feitos na
técnica e na qualidade da arte publicitária no Paísé o principal objetivo da III Exibição Anual cie Ar-
te Visual do Brasil, que será realizada de 19 a 26
de abril no Museu de Arte Moderna, promovida peloClube dos Diretores de Arte do Brasil, com inseri-
ções abertas até o dia 15 de março.

Os trabalhos admitidos na exposição serão jui-
gados antes de seu início, e os prêmios, constando de
medalhas de ouro e prata, serão dados às melhores
peças das quatro categorias em julgamento — Arte
Gráfica, Fotografia, Filme e Arte Experimental —,
no Iate Clube do Rio de Janeiro, no dia da inaugu-
ração, às 20 horas.

creto que dá o monopólio dos dos Santos e Carlos Diegues, Nova Iorque, a Sr.a Bonwitcnrfoirit! rira Tnln..i_. A TT—IJ: __ r)nwilHh,(. *" •"P«ll„.. _, _ — . .sorteios de Loteria à União,
às últimas horas de sábado,"quando ós órgãos da im-
prensa interpretaram-no er-
rôneamente, noticiando a sua
extinção".

— Os vendedores tiveram
medo de estar comprando uma
loteria clandestina, enquanto o
povo recusava adquiri-los pornão se achar devidamente es-
clarecido. Tudo continua como
antes, inclusive as extrações
das quintas-feiras, podendo o
público ficar tranqüilo quanto
ao seu fucionamento normal,
em nada afetado pelo decreto
do Presidente Castelo Branco.

Jornalistas
mineiros têm
biblioteca

Belo Horizonte (Sucursal) —
A Casa do Jornalista de Mi-
nas Gerais vai inaugurar, no
próximo dia 8, a sue bibliote-
ca, formada inicialmente com
livros sôbre imprensa e uma
coleção completa de clássicos
portugueses,

A Fundação Gulbekian doou
à Casa do Jornalista a Grande
Enciclopédia Portuguesa e Bra-
sileira que ficará ã disposição

domingo.
MOSTRA

Após o festival, que come-
ça hoje e termina no dia 10,
será apresentada uma mos-
tra de filmes brasileiros,
dentre eles O Desafio, de
Paulo César Saraceni, e A
Grande Cidade, de Carlos
Diegues.

O festival é promovido
pela Prefeitura de Vina dei
Mar e conta com a partici-
pação do Peru, Uruguai, Ve-
nezuela, Argentina e Brasil.

Teller confessou que há opo-
sição dos homens a ela. Afir-
mam eles que "êste modelo e
outros que os grandes costu-
reiros estão lançando, só estáo
servindo para n.asculinizar as
mulheres".

Mas a. Sr." Teller diz que as
americanas pensam justa-mente o contrário, consideran-
do a moda, muito interessante
e uma bela novidade.

PRESTIGIO

O Clube dos Diretores de
Arte do Brasil existe há seis
nnos, com sede na Avenida Rio
Branco, 14, 17.° andar, ligado
ao Clube dos Diretores de Arte
de São Paulo, de Nova Iorque
e da Argentina. Sua finalida-
de é a de trabalhar pela ima-
gem e prestígio do artista bra-sileiro. ampliando suas possibi-lidades de trabalho e aumen-tando seus conhecimentos ar-tisticos e profissionais, através
de conferências, seminários eexposições, segundo explicou oSr. César Vilela, membro docomitê organizador da exposi-
ção e Diretor de Arte Free-
Lancer.

Os trabalhos inscritos e acei-tos na exposição não serão de

se enviar fotos —, fichas, vi-
trinas. displays portáteis paraloja, pequenos displays parabalcão, rotules e novidades» e
a de ilustrações (publicidade,
editoriais, modas, humor, ar-
quitetura, produtos e séries).

ARTE EXPERIMENTAL

Uma outra categoria é a de
TV-Filmes. Filnutrip, Slide Sé-
rie, sendo julgados o roteiro,
storyboard, animação, direção o
fotografia. Os filmes terão queser de 16mm, podendo ser co-
merciais de 60 segundos ou mais
ou abaixo de 60 segundo (ani-
mados ou ao vivo) e Slide Sé-
rie. recreativos, de qualquerduração (educativos, documen-
tános ou humorísticos) e apre-
sentações de filmes ou abertu-

volvidos» com exceção dos de * rí!S- P°dem. ser inscritos tam-
Arte Experimental, pois íica-
rão retidos como patrimônio doClube e expostos no seu Mu-
seu, o que, além de preservar aobra do artista, legando ao fu-turo um material de documen-
tação, agirá no presente como
uma promoção dele.

CATEGORIAS

— Eu, por exemplo, acho
êste costume muito bonito,
elegante, confortável, e não
vejo nada masculino nele pa-ra uma mulher usar _ disse. _¦__.<._.„Os trabalhos a serem inseri-

tos na III Exibição deverão
ser enviados para o Sr. Inal-
do Carvalho, na Avenida Chur-
chill, 04/1009. numa das se-
guintes categorias: Arte Grá-
íica — compreendendo anún-
cio em revista (página inteira,
meia página ou menor, em có-
res ou prêto-e-branco) e série
de campanha em revista (três

A área localizada na Avenida Chile onde está monta- í." 
ma^ »esas Julgadas como

rin n P_.viii.So ..„ t... _. ""«ua uma so_ podendo também se-ao o ravnnao de Portugal — construído para a exposição rem inscritas separadamente);
Portugal de Hoje — deverá ser desapropriada brevemente a"únci°.em J°mal (página in-
nara ii.itnl_r.5n -..-o, ___. , __ teira- Pa8'na para mais, me-paia instalação, através da compra do terreno pelo MEC nos de meia página até lõOcm
ao Governo do Estado, da nova Faculdade de Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

No local serão desenvolvidos planos que envolvem uma
política cultural e um grande contato com o povo do Rio.

Área onde Portugal expôs
será adquirida pelo MEC
para Faculdade de Letras

e abaixo de 150 cm); séries de
campanha em jornal; e publi-
cidade direta (livretos, parti-
cipações. convites, cartões de
natal e novidades).

de tôda a classe. No dia da segundo afirmou o Professor Thiers Martins Moreira. Cursos

I

inauguração, às 18 horas, será
oferecido um coquetel ao Corpo
Consular de Belo Horizonte, aos
intelectuais e aos jornalistas
mineiros.

Bahia
confirma que
há grilo

Salvador (Corresponden-
te) — O Departamento de
Terras da Secretaria de
Agricultura, através de no-
ta divulgada ontem, confir-
ma que "um grupo de maus
brasileiros, ligados a ameri-
canos, está alienando ter-
ras baianas por processos
espúrios, já tendo loteado
mais de 740 mil hectares da
região do extremo Oeste".

O Diretor do Departamen-
to de Terras, Sr. Maia
Bittencourt, afirmou que "a
ação dos grupos econômicos
deve ser repelida com
veemência, pois a rapina-
gem vem-se verificando de
maneira acentuada, inclusi-
ve em terras já reservadas
pelo Governo estadual para
fins de colonização, como
em Barreiras e São Silvério".

para revisores e tradutores são alguns dos planejados.
ENTENDIMENTOS

O Ministério da Educação e
Cultura e os órgãos competen-
tes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro estão manten-
do entendimentos com o Go-
vèrno estadual para a compra
do terreno, o que já está prã-ticamente acertado, o.s conta-
tos agora estão sendo feitos
com a Embaixada de Portugal
que já manifestou a decisão de
doar o Pavilhão para a Fa-
culdade, faltando apenas o

Prefeitos do
Sul querem
o jogo livre

Porto Alegre (Sucursal)' —
Os Prefeitos das cidades de tu-
rismo úo Rio Grande do Sul
reuniram-se na sede da Asso-
ciação Rio-granctens» de Im-
prensa e depois se declararam
a favor da regulamentação cio
jogo, explicando que sua ren-
bertura e controle incrementa-
rão o turismo brasileiro, além
de carrear vultosas somas pai-aos cofres públicos. Os Prefeitos
participaram das comemorações
do Dia Nacional de Turismo.

cumprimento de exigências bu-
rocráticas.

O Gabinete do Ministro da
Educaçáo informou que a área
localizada na Avenida Chile se-
ria, nas primeiras conversações,
utilizada para a; construção de
um restaurante moderno quesubstituísse o Calabouço. Po-
rém, com a reforma que está
sendo feita na Faculdade Na-
cional de Filosofia e desmem-
bramento de seus cursos íoi
considerado como mais urgen-
te a cessão da área para aFALE.

Freiras fora
do claustro
pela la. vez

Ainda em Artes Gráficas há
a pane de publicações insti-
tucionais (relatórios, catálogos,
folhetos. 7toi.se orgatts ou re-
vistas internas, logotipos, mis-
celâneas e embalagens. Em
miscelâneas estão incluídos de-
senhos de capas, folhas de ca-
tálogos, menus, papéis de car-
ta, envelopes e ipaginação de
revistas, tendo por tema as-
sunto redacional.

Há ainda'a parte de pontos
de venda (grandes displays
ou painéis luminosos — pode-

bém Jilmstrips comerciais ou
educativos.

Na parte de Fotografia, pode
ser propaganda em revista (em
cêres ou preto e branco), fotos
para revista, de modas, ilustra-
tivas ou de reportagens, pro-
paganda em jornal e publica-
ções institucionais, além da
parte de arquitetura. Para con-
correr como Arte Experimental
os trabalhos devem ser inéditos,
no campo da arte, da fotografia
ou do filme, e de caráter de
pesquisa, visando a possíveisinovações nesse ramo profis-sional. Serão levados em con-
sideração, nesse caso, a técnica.
o desenho, a còr, a textura e a
íorma.

JÜRI

O júri que vai determinar a
classificação dos trabalhos
compõe-se do Proíessor de De-
senho da Escola de Desenho
Industrial do Rio de Janeiro,
Sr. Aloisio Magalhães, que vai
representar o Museu de Arte
Moderna; o Diretor de Arte da
Varlg, sr. Nelson Jungbluth; o
Diretor de Arte da J. Walter
Thompson; o Diretor de Arte
da Manchete, Sr. Ari Fagundes,
o Diretor de Arte da Grant Pu-
blicidade, Sr. Carlos Escudero;
o produtor de filmes publicitá-rios, Sr. Saulo Pereira de Melo:
o Diretor de Arte da Denisson
Publicidade, Sr. Sérgio Braga,
o Diretor de Arte da Mc Cami
Erickson, Sr. Oscar Gesse; o
Diretor de Criação de Filmes de
Mc Cann Erickson, Sr. Eddie
Moyna, e o Diretor de Arte da
Seção de Promoções da Man-
chete, Sr. Daniel Cardoso.

Encerrou-se ontem o primei-ro Encontro das Madres Aba-
dessas dos Mosteiros de clau-
sura papal da Região Nordeste
II, realizado no Convento da
Conceição de Olinda, segundo
informou a Conferéiuiia do»
Bispos. Afirmou a Irmã Irani
Bastos. Secretária do Aposto-
lado das Religiosas, que o Bra-
íi! foi o primeiro pais que con-
sofTnni tirar as religiosas do |
claustro, em decorrência do j
Concilio do Vaticano II. i
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Ex-agente da Gestapo denunciou Stangl por 7 mil dólares
Amsterdã, Holanda (UPI-JB)

— A informação sobre o pa-'l radeiro exato do criminoso de
,j guerra Franz Stangl, no Brasil,
| foi "comprada na base de um

centavo de dólar por cabeça
de pessoa morta por éle", dis-
se ontem Simon Wiesenthal,
Chefe do Centro de Documen-
tação Judaica em Viena, du-
rante uma concorrida entrevis-
ta à imprensa-

Wiesenthal, que está em
Amsterdã para o lançamento
da versão holandesa de seu 11-
vro Assassinos entre Nós, afir-
mou que conseguiu o endereço
certo de Stangl através de um
ex-membro da Gestapo. du-
rante uma visita que fêz ao
Brasil, e pagou por èle sete
mil dólares.

A TRANSAÇÃO

O Chefe do Censo de Do-
cumentação Judaica recusou-
se a declinar o nome do ele-
mento da Gestapo e também
as circunstâncias em que se
encontrou com èle, preferindo
descrever a transação.

Èle me disse: -'Acredito
que você esteja interessado em
localizai' Stangl". Ante minha
confirmação, èle disse que me
ajudaria em troca de 25 mil
dólares. Eu respondi que não
dispunha de tanto dinheiro.

Èle baixou para 15 mil e
eu respondi que nem os 15
mil eu poderia dar."Quantos mortos êsse assun-
to diz respeito", perguntou o
èx-membro da Gestapo a Si-
mon Wiesenthfd.

Eu respondi que foram
700 mil as vitimas de Stangl
e êle pediu, então, um centavo
de dólar por cabeça, num total
de sete mil dólares.

LISTA NEGRA

Stangl estava na minha
lista há muito tempo. Eu cos-
tumava levar sun fotografia
em meu livro de bolso, ao la-
do da fotografia de minha fi-
lli. para nunca esquecer quan-
tas dezenas ou centenas de cri-
ancas foram mortas. Quando
eu soube, na têrça-feirn. que '
èle havia sido preso, retirei-a
finalmente do livro.

Wiesenthal esclareceu queStangl, atualmente com 58
anos, comandou o campo de
Sibibor em março de 1942 e o
de Treblinka, de agosto de
1942 a agosto de 1943.

Sob sua responsabilidade,
houve época em que 50 mii
pessoas eram mortas diária-
mente. Este homem é respon-

sável por 700 mil vitimas. Ex-
cetuando-se Eichmann, jamais
se prendeu criminoso de ta-
manha responsabilidade. Ele
era o segundo em minha lis-
ta, aberta com o nome de Eich-
mann. Èle estava na frente de
Mengele.

A FUGA

O Chefe do Centro de Do-
cumentação Judaica disse que,
em 1948, tornou-se clara a im-
portáncia do nazista Stangl.

Sabíamos que èle estava
num campo americano de pri-
sioneiros de guerra. Quando
perguntamos por êle, soubemos
que havia fugido para Damas-
co, com a ajuda de Odessa,
duns semanas antes.

Odessa é uma propalada or-
ganização clandestina, incum-
bida de auxiliar a fuga de ex-
nazistas.

Wiesenthal continuou:
Sua mulher e três filhas

seguiram-no legalmente. De-
pois. soubemos que êle estava

..na América do Sul e. em 19C4,
descobrimos finalmente que
residia em Sáo Paulo.

AS INVESTIGAÇÕES

A partir de então, revelou
Wiesentihal, começaram os con-
tatos entre a Áustria e o Bra-
.sil e também com a Argen Dina,"uma vez que se acreditava que
èle poderia ter-se mudado para
o outro país".Esses contatos malogra-
ram, porque aparentemente cs-
taramos sendo espionados. Os
nazistas possuíam postos de es-
cuia em todas as Embaixadas
alemãs na América do Sul —
acrescentou.

Wiesenthal decidiu recorrer a
outras táticas: na ocasião, esta-
va escrevendo seu livro sobre o
trabalho que envolvia a locali-
zação de criminosos de guerra.Resolvi inserir um capítulo,
sobre Stangl, na esperança de
que alguém, futuramente, me
dissesse alguma coisa.

NO BRASIL

Em fins do ano passado
eu encontrei uma alta autori-
dade brasileira na Europa, que
prometeu ajudar. Começou, en-
tão, a caçada no Brasil.

Wiesenthal recusou-se a iden-
ti ficar a "alta autoridade bra-
sileira". prosseguindó:Quando recebi a notícia de
que Stangl trabalhava na Vollcs-
wagen, em São Paulo, conside-
rei-a verossimel. Sabíamos queéle costumava andar armado

em casa, significando que éle
poderia ser apanhado com fa-
cilldade no local do trabalho.

O LIBELO

Wiesenthal contou haver en-
irado uma vez mais em conta-
to com o Ministério da Justi-
ça austríaco, "redigindo-se um
libelo acusa tório, de mais de
mil páginas".

— O documento abrangia
duas partes distintas da vida
pregressa de Stangl: suas ati-
vidades em Scholoss Hartheim,
um castelo da Áustria onde 30
mil austríacos não judeus per-deram a vida, como cobaias em
experiências mortíferas, c suas
atividades nos campos de Tre-
blinka e de Sobidor.

O Chefe do Centro de Do-
cumentação Judaica acrescen-
tou que "a esta altura, o Ml-
nistério do Exterior austríaco
entrou no processo".

GENTILEZA } .

O entrevistado afirmou queêle mesmo não anunciara parao mundo a prisão do ex-agén-
te nazista, embora soubesse
dela desde terça-feira, "em
atenção no Governo brasileiro".

Indagando sobre se seu livro
significa o encerramento de
sua carreira de caçador de na-
-iscas, Wiesenthal respondeu: :

Talvez. Este relato é ape- *
nas provisório.

Disse depois que o ex-mem-
bro da Gestapo — que lhe for-
neceu o paradeiro de Franz
Stangl — recebeu, de fato, a
sua "recompensa de um cen-
tavo de dólar por cabeça", pa-
ga por intermédio de um ad-
vogado, confirmada a infor-
mação.

BORMANN

Wiesenthal foi indagado se
achava possível, ainda, a captu-
ra de Mantin Bormann. tendo
afirmado que a possibilidade"é apenas teórica".

A chance de se apanhar
Bormann é muito pequena, por-
que êle tem uma. verdadeira
organização trabalhando para
éle. Quando surge uma infor-
mação de que Bormanii foi vis-
to num lugar, poucos dias de-
pois vem outra informação,
dizendo que éle esteve em ou-
tro ponto da América do Sul-
Além disso, eu duvido que Bor-
mann venha a ser extraditado,
em caso de ser preso ilegal-
mente — concluiu Simon Wle-
senthal.

CAMPO DE TRABALHO

Áustria não poderá condenar à. morte
O advogado Evaristo de Mo-

rais Filho — contratado pnraacompanhar o processo de ex-
tradição de Franz Stangl —
afirmou ontem que o nazista
não será condenado ã morte,
se fôr recambiado para a Aus-
tria. porque as leis brasileiras
só permitem a extradição se a
nação interessada, comprome-
ter-se a não matar o acusado.

Acrescentou o advogado queestá "apenas acompanhando"
o caso, por ter recebido uma
procuração dos seis únicos so-
breviventes do campo de con-
centração de Treblinka, na Po-
lõnia. que hoje residem em Is-
raci mas estão interessados em
saber sóbre o destino a ser
dado ao criminoso de guerra.
JA SABIA

Há quase um mês, o Sr. Eva-
risto de Morais Filho sabia queera iminente a prisão de Franz
Stangl, através de seus clien-
tes que, por sua vez. foram in-
formados da moradia do ex-
nazista em São Paulo, o local
em que êle trabalhava e o de
sua mulher, Teresa Stangl,
funcionária da Mercedes-Benz.

No mundo inteiro — re-
velou o advogado — existem
apenas seis sobreviventes de
Treblinka, onde Franz foi um
dos chefes. Recebi uma carta
deles — cujos nomes não possorevelar, por enquanto — auto-
rizando-me a acompanhar o
processo. O acusado nasceu na
Áustria a 26 de março de 1908,
segundo as informações envia-
das, e em 1940 começou a sua
vida criminosa: O Instituto
Federal para o Exterior, aus-
triaco, o acusa em dois pro-cessos.
A HISTÓRIA

Franz Stangl chegou aser Capitão da Gestapo (Haup-tsturmführcr), tendo sido, em
novembro de 1940, nomeado
para trabalhar na terra natal,
onde organizou o campo deconcentração de Hartheim,
uma escola para estudas de'
extermínio em massa de pes-soas doentes (aleijados, cegos,inválidos, enfim i sendo mor-
tos por sua ordem direta cêr-
ca de 30 mil pessoas, envene-
nadas por gás, esclareceu o SrEvaristo de Morais Filho.Dois anos depois, em ja-neiro, após a célebre Conferên-
cia de Waunse, onde íicou de-
cldida a chamada solução fi-
nal para os judeus (extermínio
em massa), Franz Stangl aju-
dou a coordenar os campos de
concentração de Treblinka, So-
bidor e Belzec, todos na Po-
lônia, tendo sido chefe impor-
tante do primeiro, no periodo
que vai de abril a agosto de
1943, passando ainda um pe-
queno período com o mesmo
poder de mando, em Sobidor.
Neles estiveram judeus de tó-
da a Europa.

Tais campos, segundo asin-
formações em poder do Sr.
Evaristo de Morais Filho, ti-
veram três chefes importantes:
Eberl. que se matou em 1948,
Stangl e Kurt Franz, conde-
nado em Dusseldorf, ano pas-sado, à prisão perpétua.
PRISÃO E FUGA

Calcula-se que o carrasco
preso pela policia paulista le-
nha ordenado o extermínio de
quase um milhão de pessoas.
Em 1948. maio, éie foi aprisio-
nado em um internato ameri-
cano, na própria Áustria, mas
conseguiu fugir, náo se s_b.n-
do mais o seu para rl. iro. até
há pouco tempo. A sua fami-

lia esteve na Síria, onde éle
provavelmente esteve, mas nin-
guém sabe em que ano.

Não só a Áustria pediu a sua
extradição: também a Holanda"está interessada nele", segun-
cio o Sr. Evaristo de Morais
Filho, pois é um dos co-auto-
res da morte da jovem Amie
Frank. Apesar disso, não che-
gou ao Brasil nenhum pedidodaquele pais para a captura.
ULTIMA ESPERANÇA

O Sr. Evaristo de Morais Fl-
lho acha que, oficializado o
pedido de recambiamento. o
processo seguirá do Ministério
rias Relações Exteriores para o
da Justiça, e de lá para o Su-
premo Tribunal Federai, que
poderá negar ou não a extra-
dição. Caso o STF negue, o
nazista continuará livremente
no Brasil, pois contra êle não
consta nenhuma atividade cri-
minosa.

O Sr. Evaristo de Morais Fi-
lho diz que a América do Sul
ioi a região preferida peloschefes e pequenos chefes do
nazismo, ainda se encontrando
nessa região, pelas notícias quetem, muitos deles, "possível-
mente, também, Joseph Men-
gele", acreditando finalmente
que Franz Stangl tenha sido"um grande no quadro nazis-
ta".
PEDIDO DIRETO

Brasília (Sucursal) — Den-
tro do maior sigilo, a Policia
federal iniciou ontem a (orna-
da de depoimento de Franz
Paul Stangl, cuja prisão não
foi pedida ã Interpol por ne-
nhuma organização, nem as
judias, mas pelo Ministério
das Relações Exteriores dire-
tamente ao Governador Abreu
Sodré, atendendo a pedido da
Embaixada da Áustria.

A Policia federal, cumpriu-
do instruções do Coronel New-
ton Leitão, não fará nenhum
pronunciamento antes de es-
tar perfeitamente esclarecida
sóbre a identidade do alemão
detido, do qual espera, entre
outras revelações, a confirma-
ção ou não da presença de
Joseph Mengele no interior
paranaense.
CAUTELA

Durante a larde de ontem,
após havei- chegado a esta Ci-
dade em avião especial da
FAB, o alemão Franz Paul
Stangl, o carrasco de Treblin-
ka, íicou entregue à Divisão
de Ordem Politica e Social, in-
cumbida de fazer as apurações
necessárias.

A Policia federal náo consi-
derou suficientes as provas
que encaminhadas inicialmen-
te e solicitou aiuda ontem á
Secretaria de Segurança de
São Paulo que lhe enviasse
outros documentos. Paralela-
mente, está sendo realizado
um levantamento da vida pre-
gressa de Franz Paul Stangl
em São Paulo.

Assim que tiver levantado a
identidade do detido, a Poli-
cia federal solicitará a ajuda
do Ministério das Relações
Exteriores, já que. como disse-
porta-voz do gabinete do Co-
ronel Leitão, "estamos entran-
do neste caso agora".
MENGELE

Coníirniuda a importância
de Franz Paul Stangl, a Poli-
cia iederal tentará comprovar
a.s diversas informações que
poís.i _ respeito de atividades
nazistas no País, notadamente
no interior do Paraná, como

as chamadas missões na Ama-
zónia e a proteção que. segun-
do informes, vem sendo dada
a ex-nazistas por organizações
internacionais.

A Policia federal tem vasto
ffossier sóbre a possibilidade de
Joseph Mengele ter vivido no
interior paranaense, exercendo
sua profissão de médico com
documento falso.

A última informação exis-
tente na Policia federal e em
organizações encarregadas de
localizar e prender criminosos
de guerra é que Joseph Men-
gele estaria homisiado na Sué-
cia. A Policia federal espera
conseguir informações mais
precisas a este' respeito.
PASSAPORTE

Apesar de não haver ne-
nhum mandado de prisão da
autoridade brasileira contra
Franz Paul St_ngl, a sua dc-
tenção pode ser considerada
como justificada até que fique
comprovada a legalidade de
.eus documentos, notadamente
do passaporte.

O fato de Paul Stangl ter
uma filha casada com brasi-
leiro não impedirá sua extra-
dicão. desde que esta seja pe-
dida oficialmente. O sigilo em
torno do alemão é de tal or-
dem que o General Elisário
Paiva. Delegado Regional do
DFSP em São Paulo, por ter
saido daquela Cidade, de au-
tomóvel, na quarta-feira, ao
chegar a Brasilia desconhecia
o assunto oficialmente.

O Ministro da Justiça, Sr.
Carlos Medeiros Silva, deverá
decretar a prisão preventiva do
nazista Paul Stangl, tão logo
receba o pedido de extradição
que lhe será encaminhado ain-r
da pelo Itamarati, a pedido
do Governo austríaco.

O Chefe do Gabinete do Mi-
nistro, Sr. Cândido Gouveia,
recebeu ontem, no Rio, a visi-
ta do Senador Aarão Stein-
bruch e do advogado Evaris-
to de Morais Filho, éste últi-
mo nomeado por seis sobrevi-
ventes de Treblinka, pnraacompanhar o processo de ex-
tradição.
PROVAS VIRÃO

A prisão preventiva de Franz
Stangl será por 30 dias. pror-rogáveis poi- outros 30, duran-
te os quais chegarão ao Bra-
sil os documentos que compro-
vem as suas atividades em
campos de concentração na
Áustria e Holanda. De possedes documentos, o Ministro da
Justiça os encaminhará ao.Su-
premo Tribunal Federal, ao
qual caberá julgar o pedidofeito pelo Governo da Áustria-

O Chefe de Gabinete do Mi-
nistro da Justiça disse que os '
agentes do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública e
do DOPS paulista vinham de-
senvolvendo suas investigações
há alguns dias, visando à pri-sào de Franz Stangl.
PEDIDO OFICIAL

A Embaixada da Áustria pe-diu a prisão preventiva do cri-
minoso de guerra Franz Paul
Stangl, em nota que enviou ao
Itamarati. como primeira pro-vidência para que fôáse inicia-
do o processamento do pedidode extradição.

A Áustria não tem qualquertratado de extradição com o
Brasil, mas o Governo daque-
le país comprometeu-se a dar
reciprocidade ao Governo bra-
sileiro, quando éste necessitar
de extraditar um nacional queesteja residindo lá.
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Teresa Stangl mio acredita que seu marido seja responsável pela morte de 700 mil pessoas

Família está protegida
em S. Paulo pela Polícia

Sáo Paulo (Sucursal) — Protegida pela
Policia em sua casa no Brooklin Paulista,
a Sra. Teresa Stangl, casada com o na-
zista Franz Paul Stangl há 32 anos, afir-
mou ontem que desconhece "totalmente"
a vida de seu marido durante a guerra,
não acreditando que éle tenha tido cora-
gem para "matar tanta gente, como di-
zem".

A familia do nazista está sendo guar-
dada por policiais, apesar do aooio que a
Sra. Teresa Stangl recebe dos vizinhos.
Franz mora numa casa confortável do
B.ooklin' Paulista, um dos bairros mais
elegantes da Cidade, tem três filhas maio-
res e está no Brasil desde 1951.

A VIDA DO CASAL

Teresa Stangl conheceu Franz há 33
anos e, hoje, o casal tem netos brasileiros.
Eles começaram a se namorar em Lintz,
na Áustria, em 1934, e um ano após casa-
ram-se. Franz foi inspetor de policia até
quatro anos depois, sendo convidado en-
tão para ingressar na policia secreta na-
zista.

— Durante a guerra — revela a Sra.
Stangl — não tivemos mais contatos. Às
vezes, eu recebia notícias de que êle es-
tava na Polônia, outras vezes na Holan-
da. Em 1949, Franz voltou pára casa. Es-
tava muito abatido e mal vestido.

A mulher do nazista pouco ouviu sò-
bre as atividades do marido naquele pe-

. ríodo todo. Êle quase não falou:
Contou apenas que esteve preso

de 1945 a 1948, num campo de concen-
tração.

NOVOS RUMOS

-- Pouco depois de sua volta a Lintz,
decidimos seguir para a Síria. Em Da-
masco, êle trabalhou como tecelão, en-
quanto eu fazia traduções.

Foi por sugestão de amigos, revela a
Sra. Teresa Stangl, que o casal veio para
o Brasil, há 16 anos.

Os perseguidores de Stangl. depois de
êle ter fugido da prisão em 1948, afirmam
o.ue o casal viveu na Itália, mas a Sra.
Teresa Stangl nega que tenha estado com
o marido naquele pais.

Aqui no Brasil, com cartas de apre-
sentação, não foi dificll arrumar traba-
lho: eu me empreguei como secretária na
Mercedes-Benz e Franz trabalhou em di-
versas tecelagens. Há quatro anos, êle tor-
nou-se empregado da Volkswagen, em São
Bernardo, passando a trabalhar no setor
de Manutenção' Preventiva, até que a Po-
licia prendeu-o. acusando-o de responsa-
vel pela morte de judeus — concluiu a Sra.
Teresa Stangl.

Nazista foi preso ao sair de casa
A Policia paulista prendeu o crimino-

so de guerra Franz Paul Stangl às 18 ho.-
ras de terça-feira passada, na porta de sua
residência na Rua Frei Gaspar, 377, no
B.ooklin, depois de vigiar a casa durante
quatro horas, até que o ex-nazista prepa-rava-se para sair em seu automóvel.

O chefe da equipe encarregada de lo-
calizar e prender -Stangl, delegado José
Paulo Boncristiano, disse que começava a
chover e o nazista ficou surpreso ao rece-
ber ordem de prisão. Embora não tivesse
reagido, só demonstrou tranqüilidade no
DOPS, ao ter certeza de que realmente es-
tava nas mãos da Policia e não de rap-
tores.

A CONFISSÃO

Na madrugada de 1 de marco, Stangl
íoi interrogado e contou que chegou ao
Porto de Santos pelo navio Paulo Tosca-
nelli, em 1951. Logo depois, com a mulher
e três filhas, nascidas na Áustria, passoua residir em São Paulo, tendo trabalhado
em várias firmas. Há quatro anos traba-

lhava na Volkswagen, emprego que lhe per-
mitiu comprar a casa no Brooklin.

Stangl contou que, desde a chegada ao
Brasil, tem levado uma vida normal e sò-
mente no ano passado começou a ficar
preocupado, quando um amigo lhe escreveu
da Áustria, dizendo que êle estava sendo
procurado pela Justiça daquele pais.

Entretanto, não deu importância ao
fato. Sóbre suas atividades nos campos de
concentração, Stangl disse que "apenas
cumpria ordens, às vezes do próprio Fíihrer,
porque èu ocupei o posto de Oberlieutnant
da Policia nazista".

PARA BRASÍLIA

Dois delegados
coltaram o nazista
silia, ontem pela
avião da FAB que
Cumbica.

Embora a Secretaria de Segurança ti-
vesse informado que Stangl fora entregue
ao DFSP, o prisioneiro permaneceu mes-
mo no DOPS, até a hora de embarcar paraBrasilia.

e um investigador es-
Franz Stangl até Bra-
manhã, viajando em

saiu da Base Aérea de

galpões (2) onde se despiam, saindo
(4) . daí para o cremalório

Treblinka, um
campo à parte

Departamento de Pesquisa
Treblinka e Sibibor, dois

ãos campos em que Franz
Paul Stangl trabalhou pa-
ra os nazistas, ficavam na
Polônia e seus métodos não
eram diferentes dos cam-
pos localizados na Alemã-
nha. Treblinka voltou a
ser lembrado recentemen-
te atraves do livro de
Jean-François Steiner, um
juãeu-jrancès de 27 anos,
que conta a sua organiza-
ção, como alguns prisio-
tieiros judeus, tentando
salvür-se, passaram a tra-
balhar para os nazistas, e
como os prisioneiros se re-
voltaram contra os na-
zistas.

Os campos de concen-
tração localizados fora da
Alemanha, foram construí-
dos com o objetivo princi-
pai de eliminar judeus.
Na Alemãnha nazista,
os campos (Konzentra-
tionslager) i n i cialmen te
destinavam-se ao confina-
mento dos oponentes ao
regime, isto ê, os comunis-
tas e os social-ãemocra-
tas. Mas logo depois, os ju-
deus foram incluídos entre
os confinados e os campos,
além de prisões políticas,
passaram a ser câmaras de
tortura raciais. Os grandes
campos só foram construi-
dos depois de 193S, ano em
que o programa antijudeu
previa a prisão de 20 mil
pessoas, "sob custódia da
Gestapo".

Em 1939, estavam pron-
tos os campos de Buchen-
wald, Mauthausen, Fios-
semburg, Sachsenliausen,
D achau e Ravensbruck.
Auschwitz, o mais célebre,
começou a receber prisio-
neiros em 1940:

Treblinka foi inaugurado
em julho de 1942 e Jun-
cionou como campo de
concentração até agosto de
1943. Oitocentas mil pes-
soas foram mortas ali nes-
tes treze meses. Como
campo ãe concentração,
sua história é única por
dois motivos: primeiro,
porque termina com uma
revolta de prisioneiros, da
qual resultou a fuga de
600 pessoas; e depois —.se-
gundo o livro de Stei-
ner —, porque foi dirigido
inteiramente por judeus.
Os alemães apenas super-
visionavam.

As revelações de Steiner
sobre Treblinka provoca-
ram uma tempestade de.
protestos contra o autor.
Segundo 'êle, eram os ju-
deus que governavam Tre-
blinka, recebendo e alo-
jando os novos prisionei-
ros, despojando-os de to-
dos os seus valores, inclu-
sive as dentaduras de
ouro. Eram também os ju-
deus que queimavam os
corpos. A única tarefa dos
alemães era a supervisão
das câmaras de gás. O re-
sultado foi que os prisio-
neiros, desmoralizados até
a alma, submetia m-se
ainda mais aos nazistas,
na esperança de serem
salvos.

Steiner não esconde seu
ódio a estes colaboradores
judeus, mas quem poderia
julgá-los hoje? Êle entre-
vistou todos os 40 sobrevi-
ventes do grupo de 600 que
Jugiu de Treblinka. Quis
chegar o mais perto possi-
vel da verdade e o resul-
tado Joi um livro de ago-
tiia: para o judeu Steiner,
é uma angústia saber que
tantos judeus se haviam
deixado matar submissa-
mente.

O pavor de Treblinka,
um dos capítulos mais tris.
tes da perseguição aos ju-
deus, serviu a Steiner para
que êle restabelecesse seu
orgulho de judeu, segundo
Simone de Beauvoir, que
escreveu o prefácio.

para o Suez
Porto Alegre (Sucursal) —

Os soldados gaúchos que in-
tegrarão o Batalhão Suez
que a partir de amanhã es-
tara sc deslocando para a
Faixa de Gaza, no Oriente
Médio, vão realizar hoje um
desfile de despedida pelas
principais ruas desta Capi-
tal, ocasião em que a tropa
será passada em revista pe-
lo Governador Peraechi Bar-
celos e pelo General Álvaro'
Braga, Comandante do III
Exército.

O embarque dos praci-
nhas será feito em diversas
etapas em aviões Hércules
da FAB, devendo o primeiro
escalão partir às 8 horas de
sábado e o último dia 31 do
corrente. O nôvo Batalhão
Suez é composto de 427 ho-
mens, entre oficiais, subte-
nentes, sargentos, cabos e
soldados e deverá perma-
necer 12 meses integrando a
Força de Paz que a ONU
mantém na Faixa de Gaza.

Recepção
espera Jânio
na volta

São Paulo (sucursal) — o
Sr. Jânio Quadros terá como
principais demonstrações de
simpatia, ao regressar da via-
gem de quase três meses que
íêz ã Europa, uma recepção
que políticos do MDB organi-
zaram para o desembarque —
entre às 81i e 8h30m de ama-
nhã, no armazém 16 do Porto
de Santos — e um coquetel in-
timo na segunda-feira, ofereci-
do por seu ex-Ministro da Jus-
tiça. Deputado Oscar Pedroso
Horta.

Familiares do Sr. Jânio Qua-
dros contaram ontem que, em
sua última carta, o ex-Presi-
dente não abordou assuntos po-
líticos, limitando-se a dizer que
prosseguia no tratamento da
vista e que dedicou todo o
tempo a pesquisas no Museu
Britânico.

HISTORIADOR

Na mesma carta, pediu que
marcassem um encontro com o
Sr. Afonso Arinos de Melo
Franco, a fim de coordenar a
fase final da História ão Povo
Brasileiro, que os dois estão cs-
crevendo e que deverá ser lan-
çacla em julho, pela J. Quadros
Editora.

O Sr. Jânio Quadros será re-
cepcionado em Santos, segundo
seus parentes, pelos Deputados
federais Mário Covas, Atiè Jor-
ge Cúri, Evaldo Almeida Pin-
¦to, Oscar Pedroso Horta e Gas-
tone Righi Cuoghi, Deputado
estadual Esmeraldo Tarquinio,
Secretário das Finanças da
Prefeitura de São Paulo, Sr.
Quintanilha Ribeiro e por ve-
readores de Santos e da Capital.

SORPEafima
que patrões • ;

queimam cana
Recife (Sucursal) — O Dele-

gado do DOPS, Sr. Marlebran-
che Bernardo, disse ontem que
a Polícia não tem ainda condi-
ções para afirmar se os últimos
incêndios nas canaviais de Per-
nambuco foram provocados por
proprietários ou camponeses,
mas o Diretor do SORPE, pa-
dre Crespo, afirmou que os in-
cendiários são os patrões.

O padre Crespo explicou que
o incêndio em canaviais é prá-
tica comum, sendo bastante
usado para facilitar o corte da
cana e evitar que grande parte
da safra se perca com a che-
gada das chuvas, quando o¦transporte para as usinas tor-
na-se praticamente impossível.

SABE POUCO

O Sr. Marlebranclie Bernar-
do disse que por enquanto pode
apontar apenas os responsáveis
por um incêndio, ria Usina de
Nessa Senhora das Maravilhas,
pois dois camponeses foram pe-
gos em flagrante quando atea-
vam fego na cana. Sóbre os
demais incêndios, que destrui-
ram cerca de 30 mil toneladas
de cana, afirmou que por en-
quanto é muito cedo para acusar
qualquer pessoa. Todos os ca-
sos exigem ainda investigações
mais profundas.

Fontenele
cumpre

São Paulo (Sucursal) — O
advogado José Carlos Rao
desistiu de solicitar inter-
venção federal em São Pau-
lo, depois que o Diretor do
Departamento Estadual de
Trânsito, Coronel Américo
Fontenele, resolveu acatar o
mandado de segurança con-
cedido a um posto de gaso-
lina que interditou sob a
alegação de que engarrafa-
va o tráfego.
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Paralisação das vendas faz Minas fas levantamento da
lojista pedir tolerância potencialidade do Polígono
para pagamento de impostos para atrair investimentos GRUPO

As dificuldades criadas com a paralisação da.s vendas,
em decorrência do regime de racionamento de energia elé-
trica e com as últimas enchentes, são os argumentos usa-
dos pelos lojistas da Guanabara para solicitar às autorida-
des federais "um 

pouco de compreensão, na medida em
que encarassem com simpatia uma certa tolerância nos
vencimentos de títulos e compromissos com a rede banca-
ria e agências do Govêmo".

.: ..O Presidente do Sindicato do Comércio Lojista da Gua-
nabara^Sr. Osvaldo Tavares, disse ao JORNAL DO BRASIL
que "não se trata de criar alarma, longe disso". Contudo
— frisou — estamos numa hora difícil que precisa ser en-
carada com paciência, um certo heroísmo e muita com-
preensão.
MOMENTOS DIFÍCEIS

O Sr. Osvaldo Tavares, afir-
mou que os lojistas da Guana-
bara, e principalmente os
inais atingidos pelos cortes de
luz que a Cidade vem sofren-
do (citou como caso típico Co-
pacabana), estão passando pormomentos bem difíceis. Todos
conhecem as dificuldades —
salientou — que se vém acu-
mulando de algum tempo pa-
ra cá, mas poucos poderão ava-
liar os problemas decorrentes
destas dificuldades em termos
de paralisação de vendas e
conseqüente falta de numera-
rio para solver os compromis-
sos financeiros.

O lojista — acentuou — via
de regra, otimista, senão por
Índole, mas por dever profis-
sional, está perdendo o ânimo
e revelando uma certa deses-
perança ante tantos fatores
negativos que, dia a dia, se
acumulam.

OS MOTIVOS ¦ ¦ , -

Analisando os motivos que
determinaram as dificuldades
que estão vivendo os empresa-
rios para saldar seus compro-
missas, esclareceu o Sr. Osval-

. do Tavares que "inicialmente
há a considerar-se. a gradativa,
diminuição do poder aquisitivo
do consumidor em face da Iu-
ta contra a inflação e o não
menos gradativo aumento de
impostos, que vêm, pouco a
pouco, reduzindo a capacidade
financeira das empresas".

— Até o fim do ano, as col-
_as foram duras, mas, de certo
modo, suportáveis. Desde ja-
neiro, entretanto, as conse-
qüênclas das enchentes e de-
sabamentos provocaram um
trauma psicológico na popu-
laçáo, causando uma restrição
natural no movimento comer-
ciai, e, dal para cá, as coisas
pioraram ainda mais, com o
angustiante problema de ra-
cionamento de luz e proi-
bicão do uso de refrigera-
ção nas lojas. Os horárias no-
bres de vendas foram dura-

mente atingidos pelas tabelas
de racionamento e a circuns-
táncla do uso da energia for-
neclda tornaram precárias as
condições de atendimento nos
esta belecimentos comerciais.
Então, o movimento comercial
paralisou-se quase que com-
pletamente.

SITUAÇÃO GRAVE

A situação — continuou —
agravou-se ainda com a au-.
sència de turista^ na Guana-
bara. Do total esperado nesta
quadra do ano, calcula-se em
60.ó o número dos que deixa-
ram de nos visitar. Este nume-
ro deixou de compensar tam-
bém a ausência de cariocas queviajam para fora do Rio, íu-
gindo ao calor.

— As autoridades do Govèr-
no, tanto federal como esta-
dual, e notadamente as do
Banco Central e do Banco do
Brasil, não podem desconhecer
estas dificuldades que súbita-
mente se criaram para o co-
mércio da Cidade. Os comer-
ciantes neste fim de més te-
rão, indubitavelmente — todos
ou quase todos, sem exceção —
os maiores problemas fináncei-
ros para resolver, e não seria
demais pedir às autoridades
um pouco de compreensão, na
medida que encarassem
com simpatia umn. certa tole-
rància nos vencimentos de ti-
tulos e compromissos com arede bancária e agências do
Governo, na atual situação.

Finalizou afirmando que"nada mais transmito do queas impressões colhidas em nes-
sas prolongadas reuniões noSindicato dos Lojistas". São
constantes — frisou — os pe-didos de .informações quanto àduração do atual raclonamen-
to e incontáveis as sugestões
que nes fazem os associados
no sentido de mitigar as di-íiculdadés existentes, revelan-
do um extraordinário espirito
de luta da classe dos lojistas
cariocas.

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas, Sr. Hindeburgo Pereira Di-
niz, determinou um levantamento completo dc todas as po-
tencialidades da área mineira do polígono das secas, bem
como dos projetos econômicos mais viáveis, para levá-los à
reunião da SUDENE e tentar liberar recursos para invés-
timentos no Estado.

Disse o Presidente do Banco do Desenvolvimento de
Minas ao JORNAL'DO BRASIL "que a área do polígono,
que abrange Minas tem ainda uma economia industrial
Incipiente, com pequeno índice de atividade transformativa,
mas está dotado de bons-recursos naturais, que necessitam
de substanciais investimentos para serem explorados".
ESTÍMULO

FINANCIAMENTOS
Através do FIN AMB

Prazos longos - Taxa reduzidas

HALLES
SEGURANÇA EM INVESTIMENTOS

CIA. DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
Capilal • Reiervai 3 Cr$ 3.150.194.561.
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BOLSAS E MERCADOS

Espera o Sr. Himdeburgo
Diniz sensibilizar os investido-
res brasileiros com as potência-
lidades da região do Norte do
Estado de Minas, e conta paraisso com as disponibilidades de
energia elétrica e _ rede de
transportes que ali começa a sè
instalar.

Disse mais que esses elemen-
tos básicos poderãc constituir
um grande fator com que o

Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais contará para. es-
timular os empresários a efe-
tutu- novos investimentos pelaSUDENE

Nesta tarefa, terão ampla co-
bertura do BDMG, disse éle, a
exemplo do plano que já te-
mos para aproveitamento do
zinco da região com a instala-
ção. de uma fábrica em Pirapo-
ra. além de outras para indus-
trialização dos subprodutos do
Frlgonorte, em Montes Claros.

DÓLAR
Compra  2,70
Venda  2,715
LIBRA

Compra .
Venda ...
LIVRE

. 7,47
. 7,59

NOrS 7,53973. <_ vendendo a NCr.2,715 ç a NC_S 7,38842 respecti-vãmente. Fechou Inalterado.

MANUAL

O dó__-p_P3i rsgraiou. naat>ei-tur_ do mercado de cambiomr_nial, a NC_> 2,70 para com-
Pra o a NCrS 2,715 para venda-_ âibra a NCr-S 7,47 e a NC;. 7 59'Fechou inalterado.

O Banco do Brasil e os ban-cos particulares operf.ram ní se-guintes taxas:

MOEDAS

CNE entrega diplomas para
jornalistas e economistas
em curso de pós-graduação

Será realizada, no próximo dia 7, a entrega dos diplo-
mas do Curso de Análises Econômicas para Jornalistas,
criado pelo Conselho Nacional -de Economia, cuja turma,
composta de.29 profissionais da imprensa, escolheu como
paraninfo o Professor Isaac Kerstenetzki, da Fundação Ge-
túlio Vargas, e como homenageado o Conselheiro Harold
Polland.

Na ocasião, serão diplomados também os alunos do
Curso de Análises Econômicas Aplicadas do Conselho. Pelo
JORNAL DO BRASIL, receberão o diploma do Conselho Na-
cional de Economia os seguintes repórteres e redatores:
José Vogel Baiios, Carlos Alberto Teixeira, Artur Aimoré,
Olavo Luz, Augusto César de Carvalho e José Roberto Ar-
ruela, sendo èste último o orador da turma de jornalistas.

Abriu critem. o mercado decambio llyve, caimo e lnaltera-do, cem o Bs.ii.co do Brasil e osbancos particulares comprando
o dólar a NCr? 2,70 e a libra a

Foram negociados ornem, no
pregão da manha, 448 977 titulos,no valor de NCr. 573 575.93. No
pregão da tarde venderam-se
497 976 títulos, na Importância.
de NCr? 126 856,30. O mercadode frações negociou 3 643 titu-

Mondas
Dólar 
Dólar Can ..
Libra 
Franoo Belga
Ficrim 

Cimpra Vinda
2,70
2,49426
7,53975
0.054283
0,74799

Marco Alem.
Ura, 
Franco Suíço
Coroa Din. ,,
Coroa Norueg.
Franco Franc.
Coroa Sueco .
Xellm Aust.
Escudo Port.
Peseta 
Piso Argent.
Peso .Urug. .
USS Convênio
£ P.PC 
Ouro Fino

GR  3

0,67926
0.004320
0,62262
0,39015
0,37746
0,54545
0,52245
0,104469

.0,093960
0,045090
0,008640
0,029970
2.70
7,53975

0,68439
0,004357
0,62743
0,39367
0,38091
0,54984-
0,52671
0,106428
0,095839
0,046698
0,009502
0,033231
2,715 .
7,58842

038 2436 3,055 1228

2,715
2,51083
7,58842
0.Ú5472O
0,75341

TAXAS DO MANUAL

Moedas
Dólar .
Libra ..

Compra
2,70
7,47

Venda
2,715
7,59

BOLSA DE VALORES

Franco Franc.
Escudo Port.
Peseta Esp. .
Lira Ital. ..
Franc. Suíço
Peso Argent.
Peso Urug.
Franco Belga
Bolivar 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg,
Escudo chil. .
Floiim 
Guaranis ....
Peso Bollv. .
Peso Colomb.
Peso Mexic. .
Xellm austr. .
Sol peruano .

0,535
0.094
0,0445
0,0045
0,62
0,62
0,0087
0,050
0,58
0.67
2.40
0,51
0,38
0.30
0,35
0.730
0,013
0,16
0,10
0.21
0,00
0,09

0,54«
0,0455
0,0457
0,004
0,63
0.63
0,0091
0,055
0.60
0,69
2.52
0,53
0.40
0,32
0,41
0,75
0,02
0,22
0,16
0,22
0,107
0,10

tos, no valor de NCrS 5 409,74As letras de câmbio vendidas emBolsa, renderam NCrS 46 -00 00O índice BV atingiu 1002'acusando alta de 3,8 oontos Asmaiores altas verificadas no pre-g&o da manha foram assinaladas

nas ações das Cias. Brasileira deRoupas. América Fabril, Willysordinárias, Ferro Brasileiro, Bel-
go Mineira, Hime, Sousa Cruz,Docas de Santos e Kibon, regi6--rando-se apenas baixa nas AçosVülares. No pregão da titrde, as

2-3-67
3933

mmxm DOS TÍTULOS PABT_.l__.RES DA BOLSA BO «IO DE JANEIRO

maiores alta ícram nas CiasForça o Luz de Minas Gerai*Deodoro Industrial e Carioca In-dustrial. As ações das Cias Fôr-
ça e Luz do Paraná, CimentoAffSitm, Casa José Silva e MoinhoFluminense cetaram-se em baixa

1 -11-67
3782

23-2-67
3802

16-2-67
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(Elaborada pela Organização 3. N. Ltda.)
FUNDOS MÜTUOS DE INVESTIMENTOS

Março de 1966
3698

Data
Valor

da Cota
NCr?

Ült. Dist.
Cr$

Valor
do Fundo

Cr? OOU

FUNDO CRESCINCO 1-3
COND. DELTEC 1-3
FUNDO HALLES ..... 24-2
FUNDO FEDERAL .... 28-2
FUNDO ATLÂNTICO 24-2
FUNDO VERA CRUZ 23-2

0.53
0.25
0.49
1,09
0,23
3,29

10.00 março
22.00 dez.
33,00 dez.
30.00 nov.
12,00 Jan.

140,00 dez.

Data
Valor

da Cota
NCr?

.It. Dist.
Cr?

39 242 187
4 225 674
1 667 503
1 480 609
1 011 227

593 637

Ceará emite
letras para
fazer obras

Fortaleza (Correspondente)
— O Govémo do Ceará vai
emitir durante êste ano NCr$
6 250 mil (seis bilhões e duzen-
tos e cinqüenta milhões de cru-
zeiros antigos) em letras do
Tesouro, Já autorizadas peloGovêmo federal, e que serão•resgatadas a partir de setem-
too, rendendo juros de seis
por cento aos seus adquira.-
tes.

Decreto do Governo, publi-cado ontem, estabelece o pro-cesso de resgate das letras,
numa escola que inclui NCr?
1,5 milhões (um e meio bi-
Ihões de cruzeiros antigos) a
30 de setembro, igual quantia_ 30 de outubro e a 30 de no-
vembro, e NCr$ 1 750 mil (um
bilhão e setecentos e cinqüen-
ta. milhões de cruzeiros anti-
gos) a 29 de dezembro.

O montante das Letras do
Tesouro se destina a cobrir
despesas coni obras especifi-
cas do Governo estadual no
setor da infra-estrutura,, e os
títulos servirão de garantia, cle
crédito que será aberto no
Banco do Nordeste do Brasil,
«m favor do Governo cearense.
Os títulos terão valores diver-
sos, variando desde NCr$ 5
(cinco mil cruzeiros antigos)

a NCr$ 100 (cem mil cruzei-
ros antigos), e a sua emissão
está sendo aguardada a qual-
quer momento.

Adiado
o horário
único

O Sindicato dos Bancos do
Estado da Guanabara, decidiu
ontem adiar a discussão do
horário único dos estabeleci-
mentos de crédito do País e da
compensação de cheques diá-
ria em atenção à solicitação do
Banco do Brasil nesse sentido,
ficando o assunto para ser es-
tudado pelo Vice-Presidente da
Federação Nacional dos Ban-v
cos, Sr. Luis Biolchinl.

O Sindicato aprovou pro-
posta, dos banqueiros no sen-
itido- de se recomenfla. ao
Banco Central que não colo-
que em execução a redução
dos prazos das duplicatas,
bem como a exonertição de
responsabilidade do sacador
quando o titulo já tiver sido
aceito, sendo ambos os casos,
respectivamente, relativos aos
artigos 6 e 9 do anteprojeto delei das duplicatas.

A REUNIÃO

JORNALISTAS

Os demais representantes dos
órgãos de imprensa, da Guana-
bara que obterão o certificado
de habilitação do CNE, pelafreqüência e pelos trabalhos
curriculares apresentados, sáo
os seguintes:

Raimundo de Sousa Paiva,
limar Gastão de Carvalho,
Múcia Vainer, Paulo Campos
Batista, Natalíclo Fragoso de
Alencar. Raimundo Bogéia No-
guelra da Cruz, Maurilio Cãn-
dido Ferreira, José Luís da
Costa Pereira, Ênio Bacelar,
Evaldo Simas Pereira, Jorge
Wilson França Oliveira, Carlos
Alberto Oliveira dos Santos,
Carlos Gentlle de Carvalho
Melo, Mauro de Albuquerque
Madeira, Renato Ferreira
Nunes, Ivon de Araújo Luz,
Rosa Cass. Regina Schneider,
Rui Carlos Lisboa, Francisco
Gomes Muniz, Mário César
Viann, Carlos Alberto Vander-
lei e Isabel Fontenele Picaluga.
ECONOMISTAS

Abelardo de Melo Xavier daSilveira, Abílio Almeida Direi-

to, Arnaldo D'Almeida, Azell
Gomes, Carlos Alberto Bessa
de Sousa. Clóvis Langer de Al-
meida e Albuquerque, Carlos
Antônio Romano, Domingos de
Saboia Barbosa Filho, Eitor
Cristóvão Manuel. Fernando
Rodrigues Pinheiro, Francisco
dc Assis Lopes, Glorinha Ruas
de Miranda, Ivã de Azevedo
Vidal, Ivã Ferreira Coelho.
JoSo José Klein. José Augusto
Monteiro Estêves, José Soter
Silva Martins, José da Rosa
Paiva, José Amaro Magalhães.
José Costa de Oliveira, Jamil
Antônio Mokdect, Kanltar Ai-
m oré ¦• Saboia Cord eiro, Luis
Carlos Gomes Pereira. Lincoln
Gasparinl Veloso, Maria da
Conceição Silva, Mário Leite
Lima. Nelson Brasil de Olivei-
ra. Oscar José Valporto de Al-
meida, Raul Edgar Bastos Me-
deiros. Raul Fontes Cotia, Re-
Jane Sales da Silva, Sérgio Lui<=
Conforto. Siegfriedo Rosner
Gottschalck, Ubaltlno Cas tel
Ruiz de Azevedo, Vanildo Ro-
drigues do Amaral, Válter Ar-
naud Mascarenhas e Válber
José Chavantes.

FUNDO TAMOIO 23-2FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO SBS.(Sabbá) 20-2
FUNDO NOHTEC .... 26-1
FUNDO SUL BRASIL 30-1

0,94
0,24
0.12 9/10
0.61
1.11

48.00 dez.
2,50 dez.
1.00 dez.

20,00 maio
17,00 dez.

Valor
d» Fundo

Cr? 000

191 398
167 272
198 033
50 277
38 953

Ações Quant. Cot.

„ A reunião, que foi presidida
pelo Vice-Presidente do Sin-
dicato das Bancos do Estado
da Guanabara, Sr. Joáo Ürsu-
lo Coutinho Ribeiro Filho,
contou com a presença do VI-
ce-Presidenite da Federação
Nacional dos Bancos, Sr. Luís
Blolchini, e com grande nú-
mero de diretores de estabele-
cimentes bancários.

O Presidente da República,
através do Decreto n.° 295,
criou uma Comissão Liquidan-
te para o Conselho Nacional deEconomia, que funcionará atéo dia 31 de julho, com os atuais
Conselheiros exercendo a ti vi-
dade consultiva, segundo infor-
mou ontem o Conselheiro Hum-
berto Bastos, Presidente em
exercício do órgão.

Na reunião ordinária de on-
tem. o Conselheiro Humberto
Bastos informou ao plenário
que a incumbência do cálculo efixação dos coeficientes de cor-reção monetária será conferida
provavelmente ao Conselho
Monetário Nacional, ficando oCNE cem êsse encargo até queo próximo Governo designe ofi-cialmente outro órgão da admi-nisiraçáo pública.

BIBLIOTECA

Acrescentou o Conse-
Iheiro Humberto Bastos que abiblioteca do CNE — uma das

Decreto cria eomissão
liquidante para o CNE

mais completos _o gênero do
Pais — e os funcionários nela
lotados serão transferidos parao Ministério da Fazenda até odia 15 de abril. Os Conselhci-
ros ficarão cm disponibilidade
remunerada até o término de
seus respectivos mandatos.

Uma vez que ainda é desço-
nhecido a íntegra do decreto
presidencial que dispôs sóbre asnormas da extinção do CNE. 03demais funcionários ainda nãosabem para que setor serão
transferidos. O mesmo ocorre
com o Departamento Econòmi-
co do Conselho que, juntamen-te com a Fundação Getúlio
Vargas, é considerado o maisbem aparelhado do Pais e seustécnicos do mais alto gabarito.O Curso de Análises Econòmi-
cas Aplicadas, coordenado peloProfessor Manuel Orlando Fer-
reira, passará a ser ministrado
no EPEA — Escritório de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas.
do Ministério do Planejamento.

J PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 3 100
IDEM 3 000
IDEM 4 410
IDEM 300

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pretl 4 000
IDEM 300

A. VILARES, Ord. 200
ARNO õ 000

IDEM 16 200
IDEM 6 200
IDEM 200

B. DE ROUPAS .. 3 700
IDEM 9 600

BRAHMA, Pref. .. 2 700
IDEM  7 200
IDEM  12 900
IDEM  ,00

BRAHMA. Ord. ... 5 500" IDEM  4 000
D. DE SANTOS .. 18 000

IDEM  40 100
IDEM  20 400
IDEM  3oo

C B. U.  800
IDEM  2400

DONA ISABEL .... 4 300
IDEM  3 ooo

F. BRASILEIRO .. 3 200
IDEM  2 000

AMÉR. FABRIL .. 6 000
IDEM  24 500
IDEM  4500

SOUSA CRUZ .... 200
IDEM  3 000
IDEM  1 700
IDEM  9 3oo

N. AMÉR.. Port. .. 700
B. MINEIRA  3 .00

IDEM  20 500
IDEM  38 300

SID. NAC. Port. . 22 400

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Quant. Cot.Ações

1,78
1,80
1.68
0.74
0.75
0.76
0.77
0.52
0,53
2,05
2.07
2.08
2.09
1.63
1,99
0.64
0,65
0,65
0.67
0,49
0,50
0.67
0,63
0,83
0,84
0,41
0,42
0,43
2,38
2,40
2,41
2.42
0,91
0,75
0.76
0.77
1,40

IDEM 
, SID. NAC, Nom. .

4.80 I HIME 
4.82 IDEM 
4.85 ; KIBON 
4,90 | IDEM 

IDEM 
IDEM 

L. AMERICANAS -
C Dlr
IDEM 

L. AMERICANAS -
Ex-DIr

B. ESTRELA, Pref.
MESBLA, Pref. . .

IDEM 
IDEM 

j MESBLA, Ord. ...
IDEM 
IDEM 

í M. SANTISTA ....
IDEM 'PETROBRÁS 

| IDEM
IDEM 

1 SAMITRI 
i S. P. ALPARGATAS

IDEM 
! V. R. DOCE, Port.

IDEM 
•! IDEM 

V. R. DOCE, Nom.
IDEM 

W. MARTINS ....
IDEM ,.

WILLTS, Ord ..
IDEM 

WILLYS, Pref. ..

500
5 536
3 200
5 000

500
100
600
400

600
900

2 400
600
700
000
500

1 300
700

1 000
1 400

900
610
185
700
700

31 200
3 000

8C0
500
400

2 764
1 000
1 000

900
8 300

300
1 100

1,42
1,40
0.59
0.60
2,40
2,42
2,44
2,45

2,25
2,26

1,85
1,42
0.80
0.81
0,82
0,80
0,32
0.83
1.60
1,62
3,12
3,13
3,15
0.90
0,91
0.95
3,20
3,22

...I
3,201
3.00'
3,05 |
0,70 :
0.72 |
0,60

Ações Quant. Cot.

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
PORTADOR, 3 anos
PORTADOR, 5 anos

IDEM .-
IDEM 
IDEM 

PORTADOR. 5 anos— NOVAS 

i REAP. ECOJÍÔM.

! 1954 
RECUP. FINANC,'

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 320. Plano A
TÍTS. PROGRES.
IDEM

40
300
30
10
50

26.10
21,50
21,20
21,30
21,40
21,50

30 22,05

1 000
900

0,47
0,62

Ações Quant. Cot.

000
25
33

0,68
287,00
288,00

i DEBÊNTURES

i PETROBRÁS ...

I LETRAS
: HIPOTECÁRIAS

, B. E. 

APÓLICES E. MI-
NAS GERAIS

SÉRIE A 
SERIE B 
SÉRIE C 

I POPULARES 

| PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

26 0,17
1 452 0,17

0,17
173 0,36

I
10 1.00 B. E. G., ex-Dlr. .. 1 000

BANCO MOREIRA
SALES 9 599

DEOD. INDUST. 3 000
IDEM 5 100290 0,60 IDEM 6 300

0,30

1,00
0,40
0,41
0,42

BRAS. EN. EL. ...
IDEM
IDEM 

PAUL. DE F. E LUZ
F. E LUZ DE MI-

NAS GERAIS ..
IDEM 

F. E LUZ DO PA-
RANÁ 
IDEM 

S. B. SABBA, Pref.
Nom

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port. ...

IDEM 
DOMINIUM, Pref.
BORGHOFF, Pref.
BORGHOFF, Ord. .
CIMAF 
REF. PET. UNIÃO

Pref
M. FLUMINENSE .
C. INDUST., Pref!
IDEM

C. INDUST., Ord.
ANT. PAULISTA .

IDEM 
IDEM 

CIMENTO ARATU
IDEM 

DEBÊNTURES

SID. MANNESM. .

19 200
119 300

78 000

164 000

21 300

49 000

5 000

1 000

0.17

0,13

0.19

0,24

0,19

0,20

0,20

0,21

100 1,10

1 000

400

4 700

19

125

300

333

SOO

500

2 000

200

100

1 200

600

400

100

1,36

1,37

1,00

0,39

0.38

1,30

1,20

0,93

0.47

0,43

0,41

1.44

1,45

1,45

1,73

1,73

100 0,5Í

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO
Empresa Prazo

(dias)
Valor
Venal

Empresa

I
Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Praio
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30% + 6% - 3..

CIFRA S/A

30% + 6% a a. .. ild

240 4 750,00

1 250.00

COFRJBRAS S/A
27% +3% 
S. B. SABBA
30% 4- 3% 
CRESA S/A
23% 4- 6% a a, ..
2'3% -j- 6% a 3.. .,
28% 4- 6% a a. ..

310

270

160
168
172

100,00

10 800,00

000.00
300,00
400,00

28% -f. 6%
28% + 6%
28% -f. 6%
28% + 6%
28% -j- 6%
28% + 6%
28% -f- 6%
28% -f 6%
28% + 6%
28% + 6%
28% + 6%

a.a.
a.a.
a. a.
a a.
a a.

_ a._.._..
a.a.

180
187
199
202
209
210
232
246
262
294
325

900,00
1 400,00
6 400.00

400,00
6 000,00
1 200,00
5 000,00

200,00
200,00

1 500,00
100,00

j Comunicado à Praça
'_ Discussões entre os representantes de Beagle Biasa Indústria Aeronau-
tica S/A e Beagle Aircraft Limiled (da Inglaterra) acerca das futuras rela-
çoes entre as duas companhias tiveram lugar em Londres: Como Biasa deseja
permanecer livro para fabricar, importar, distribuir e montar aeronaves
motores e acessórios aeronáuticos de qualquer tipo ou marca, foi decidido
que o acordo para a assistência técnica exclusiva que tinha sido planejadonao será agora levado a efeito. Beagle e Biasa não estão financeiramente'
«socadas por qualquer forma e permanecerão financeiramente indepen-dentes uma da outra. Os diretores da Biasa proporão aos acionistas queo nome socai da companhia seja alterado para outro nome, que nãoInclua a palavra "Beagle".

BEAGIE AIRCRAFT IIMITED - INGLATERRA
BEAGLE BIASA INDÚSTRIA AERONÁUTICA S/A.

(P

INDÚSTRIAS
VILLARES S.A.
Entrega de Ações

Bonificadas
C.G.C. NR 61.460.726/1

Convidamos os Srs. Acionistas a
retirarem as cautelas daí «ções bo-
nificadas correspondentes ao aumen-
to de capital aprovado pela assem-
bléia geral extraordinária dc 28 da
outubro de 1966, sendo entregue a
cada acionista, isentas de imposto
ds renda, três ações novas para ca-
da sete antigas, mediante apresenta-
ção das respectivas cautelas em seu
poder.

Os Srs. Acionistas serão atendi-
dos diariamente, exceto aos sába-
dos, em nossa filial, na Avenida
Nossa Senhora de Fátima, 25, nesta
Capital, das 9 às 11 e das 14 às 17
horas.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de
1967. (p

Serviço Municipal
de Agua e Esgotos

- SEMAE -

Mogi das Cruzes

Edital n.° 2/67
O Serviço Municipal de Água e

Es.otos — SEMAE de Mogi das
Cruies, far sabor que se adia aber-
ta, concorrência pública para elabo-
ração de relatório preliminar e estu-
do de viabilidade econômica para
melhoria e ampliação do sistema do
abastecimento de água.

Maiores esclarecimentos e informa-
ções i Rua José Bonifácio, 316, em
Mogi da$ Cruzes.

Secretário

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
Comissão de Armazéns

e Silos - CARSI

„ 
BOLSA 

DE NOVA IORQUENova Iorque füPWB) - Média de Dow-Jonc, na Bolsa de Nova Iorque:
Ações

30 INDUSTRIAIS ...
15 CONCESSIONÁRIAS

Variação

+ 3,22
+• 0,41

Ações Variação

PREÇOS FINAIS:

20 FERROVIAS , „ ..63AÇÚES :..'.'.'.'.'.'.'.':'.'.'.'.'.';.'.".'.'. +1.01
ice: lnd__trt_li 765 900 ; Ferrovias 64 300; Ctoncei_i.__._a_ de Serviços P_blioos 100 300;

Nova Iorque (UPI-JB) - Preços finais nr, B61sa

AVISO
O Instituto Brasileiro do Café, através da Comissãode Armazéns e Silos - CARSI, avisa aos senhores interessa-dos, do adiamento das datas das concorrências públicaspara reforma de armazéns da autarquia, cujo edital foi p_j.bheado no Diário Oficial da União de 16 de fevereiro de

-.Venda de pastas: - de 18,00 horas do dia 28-2-1967
para 18,00 horas do dia 14-3-1967.

Depósito de caução: - de 18,00 horas do dia3-3-1967 para 18,00 horas do dia 20-3-1967.
Entrega das propostas: - de 15,00 horas do dia7-3-1967 para 15,00 horas do dia ?2-3-1967.

Maiores informações poderão ser prestadas na sede
da Comissão de Armazéns e Silos - CARSI, à Rua Floréncio
de Abreu, 352, 9.° andar, sala 903, em São Paulo

A J Ind
Atlas Corp ,,
Bendix 
Beth Stl ....
Cerro .' 
Ches Sc Oh ,
C_ryô".cr . ..
Col Gas 
Con Ed 
Du Pont ....
East Air t, ..
Eastman. . - ,
Electron Spc
Ford 

Caíé-Rio

4-l;2
3-118

. 36-314
33-3 4

, 38-j8
67-1 _

, 37-14
27-1i8
34-l|2

152
104-38
142-1Í2
23-34
47-3 4

Gen Ele 
Gen Foods ...
Cen Motors ...
Gillette 
Glidden 
Goodyear . ...
Grace W, R ...
IBM . 
Int Harv 
Int Nick 
Int Tel & Tel .
Johns ManvUle
Kenneeott . ..
Lehman 

87-3 .
71-118
7..-5:8
40-3.4 .
20-38
44-7;8
52-1 _

441-1,.
36-1:2
37-3Í8
ao-r2
53-5'8
3E-33
32-112

a dc Valores de Nova Iorque ontem:
Lockheed . ... 61-3 3
Lcews Thea ... 33-1Í2
Lonestar Cem 17-7 8
Mout Ward ... 22-3 8
Nat Ca=h R ... 92.34
N8t Di.t 41-58
Pae G El 34-3!8
Penn R R .... 62-18
Phillips P 53-58
Pub SEG... 35-58
Sears 40-78Sinclair 68-3'4
Southern R ... 47-5;8
Std O Cal .... 39-78

Std O Ind ..
Studebaker .
Swlft 
Tech Mat ...
Textron . ...,
Timken
Un Carbide .,
Union Pacific
United Aircr ,
Utd Fruit ....
United Gas ..
US Steel ...
U S Gypsum .
U S Smeltlng

152-14
57-3 8
33
12-12
62-718
38-1J8
52-118
41
89-7'8
30-7:8
60-3 8
43-1Í2
66-3;8
55-i;s

West Air Br
Woolwth . ..
Westg El ...
Aileen Ine
Ark La Gas .
Brit Am Oil ,
Creole P ....

33-14
21-12
56-14

9-1 2
38-1:2 '
¦32-18
35

MERCADORIAS

Espey Yell ... 8-7;s
Home Oil A .. 20-1Í4
Hu_ky Oil .... 50-1,4
Norr So Ry ... 41-5'8
Seeman e^A

39 7?0d_Los30° 
6aC°S 

f° 
E5ta*10 d° m°' SaJda5 10 °°°- Bxist*ncl*

Algodáo-Rlo

Regulou o meroado d. eagodão «n rama, calmo e inalterado.-SitradM 1 230 tardos de S&o Paulo «598 de Minis no total de' 843 fardes. Saldas 1 SOO. Existência 2 471 fardos.
-( MIN-ISTTSRKMDA AGRrcULTURA° -^EPART^MENTO^F^n™± PaUL°™^ei..Ií.rlz0nte> 6eSUI"l° dados fornecidos peio SIMA

(Convênios M, A. _ CONTAP-USA7D/BRASIL). ECOM5MICO - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA

COTAÇÕES DO DIA 2-3-67

**_.?„In6I,ca•d<:, ,d* <*** dl£P*nível regulou, ontem, calmo e lnal-
_?«_'^TL° 

Mp?_7, ^ír* mB/ST- ""««uto-*- aa base. «to.te.
. _ rV,00JMr 10 qul:os- Nâo üouv* vcn^ . o mercado fechoutaalt*rado. O IBC náo forneceu movimento estatística
Açúcàr-Rlo

Firme e inalterado foi como regulou o mercado de açúcar.

PRODUTOS

São Paulo, 1 de março de 1967.

(P

ARROZ (Sc. 60 quilos)AmarelSo
Agulha '_
Bhie-Rose • - ...
FEIJÃO (Sc 60 quilos)Jalo 
Preto !].!!!!
Mulatlnho . . ..".'.'.'

GUANABARA

NCrS
mercado fraco

39.00 a 49.00
38,00 a 39,00
35,00 a 36,00

mercado ettáve!
24.00 a 25.00
27.00 a 28.00
22,00 a 24,00

SAO PAULO

NCrí
mercado estável

34,80 a 42,80
30,80 a 34,00
31,50 a 32.30

mercado estável
13,00 a 19.80
21,30 a 23.00
16,00 a 17,00

BELO HORIZONTE

NCrS
mercado estável

45,00 a 48,00
sem negociação

37.00
nv_rcado estável

22,00 a 24.00
26,00 a 27,00

sem negoclaçáo

WÊt*.

%:
•f*

i

SBÍWJ'11 WU. f ~****>'&_iê** ^_«n»»«!w»m«*Kwwgy?*.
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Empresários denunciam um nòvo mercado paralelo de dólar
ANEPI vê benefício no Ato
35 porque deu isenção de
imposto para a exportação

O Presidente da Associação Nacional dos Exportadores
de Produtos Industriais — ANEPI — Seção da Guanabara,
revelou ontem que o Ato Complementar 35 "coroou de êxi-
to a campanha liderada pela ANEPI no sentido de isentar,
de impostos a exportação de manufaturados e incluir de-
íinitivamente o comerciante exportador como beneficiário
deste incentivo".

Esclareceu que "o Governo compreendeu a proceden-
cia das nossas solicitações e atendeu prontamente ao apelo
lançado, pois não era admissível que continuássemos a ex-
portar impostos, tornando gravosos vários produtos da nos-
se pauta de exportação de industrializados".
INCENTIVOS

No entender do Presidente
da ANEPI da Guanabara, "a
conceituação do comerciante
como beneficiário dos incenti-
vos fiscais mostra o resultado
da campanha da organização,
no sentido de trazer os comer-
ciantes brasileiros para a ba-

talha pela conquista dos mer-
cados internacionais".

— É necessário agora — fri-
sou — que os exportadores cer-
rem fileiras para conseguir do
próximo Governo que a apli-
cação do Ato Complementar 35
seja a mais simples possível,não sofrendo os habituais em-
baraços burocráticos.

BNDE vai realizar cursos
para treinar gerentes e
analistas com US$ 336 mil

Cursos intensivos de preparação de gerentes e de ana-
listas de projetos dos Bancos de Desenvolvimento Regio-
nais ou Estaduais serão realizados pelo Banco Nacional" do
Desenvolvimento Econômico, que para isso vai utilizar doa-
cão de USS 336 mil recebida da Fundação Ford, na exe-
cuçãode um programa destinado a consolidar o sistema
nacional dos bancos de fomento.

Informou ontem o BNDE qúe o programa prevê ainda
a concessão de assistência técnica para aperfeiçoamento
da organização operacional dos bancos componentes do
Sistema ou das Carteiras Industriais dos Bancos compo-nentes dos Estados carentes de experiência no setor do cré-dito industrial a prazo médio.
PROGRESSO REGIONAL

Acrescentou que o SistemaNacional de Bancos de Fomen-
to foi instituído como forma dolevar mais rapidamente aosEstados os recursos èm! poderdo BNDE e destinados a diver-sos programas de investimento.— Começou com o repasse derecursos isoladamente aos Ban-
cos de Desenvolvimento comoo de Minas: Gerais e o Banco
Regional do Desenvolvimento
do Extremo Sul, ganhando
posteriormente as dimensões deum Sistema Nacional com aadesão, dos outros Estados,.se-
ja através do seus Bancos deInvestimento — quando. eXis-tiam — seja, com a participa-
ção das Carteiras de Investi-
mento dos Bancos Estaduais.

Hojo, segundo o BNDE, estuformada uma rede constituída
de 14 Bancos de Estados e 2
Bancos Regionais, funcionando
o BNDE como o órgão central
para o repasse de recursos e
para a concessão de assistência
técnica na realização de pro-
gramas específicos de investi-
mentos nas esferas regionais.
AJUDA A EMPRESAS.

— O'programa de financia-
mento da pequena e média ein-
presas por exemplo, que é apli-
cado através do Sistema, íoi
alimentado com recursos pró-
prios do BNDE e do acordo de
emprestimos.com o Banco In-
teramericano do Desenvolvi-
mento. Mais tarde, «o esten-
der-se êste programa ao Nor-
te e Nordeste, obteve a admi-
nistração do BNDE a locação
de recursos do V Acordo do Tri-
go norte-americano, que an-iteriormente estavam destina-
dos às Regiões Centro e Sul,
mas cujas condições de jurose prazos o tornavam mais
adequado' para aplicação nas-.'Cgiões mais pobres.Outra informação é de queos próprias recursos do BID
hoje também são aplicados _:oNorte e Nordeste, após ges-toes dó BNDE junto àquele
organismo, especificamente pa-ira execução do programa da
pequena e média empresa acargo do Banco.
AUTOMOBILISMO

O BNDE concedeu ontemnóvo financiamento atravésdo Programa de Pequena eMédia Empresas (FIPEME),no valor de NCr$ 1400,00 (umbilhão e 400 milhões de cru-zeiros antigos) em favor daempresa Maquinas Varga S/A,de Limeira, São Paulo.

. Esses irecursos se destinamà execução de projeto elabo-rado pela Projetécnlca — Eco-nomia e Engenharia. Indus-trial, com vistas' à expansãoda empresa beneficiária o aoaumento de produtividade nofabrico de cilindros de freios
para a indústria automobilís-í-ica nacional.

SEMANA DE INVERSÕES
Belo Horizonte (Sucursal)Dois diretores do Banco Na-cional de Desenvolvimento

Econômico, o Secretário Exe-cutivo do FINAME e técnicos,daquela instituição de crédito,formam a equipe que vai fazerns exposições na Semana deInvestimentos organizada pelaFederação das Indústrias deMinas em colaboração com oBNDE, o o Banco do Desenvol-vimento de Minas Gerais.
A semana será feita entre 6e 10 deste mês e já conta commais de 100 inscrições. Ela vaise destinar a, explicar aos em-

presarios mineiros, aos altosfuncionários de organizaçõesda indústria e do comércio, aosadvogados, economistas e ou-tros grupos interessados, comofunciona e qual é a, estruturados vários íundos de investi-mentos administrativos feitos
pelo BNDE.

FIEGA
critica
Ministro

A Federação das Indústriasdo Rio de Janeiro — FIEGAe o Centro Industrial do Riode'Janeiro — CIRJ consigna-ram em ata da reunião dosseus conselhos de representou-tes, protesto contra a atitudedo Ministro da Saúde, Sr. Rai-mundo dé Brito, que não per-mitiu às classes interessadasopinarem durante a elabora-
ção do Código Nacional de Ali-mentação, promulgado no ihfício da semana.

O Presidente da FIEGA, Sr.Mário Leão Ludolf, salientou
que infelizmente essa práticavem sendo usada com muitafreqüência nesses últimos me-ses, e lamentou que o Governo
esteja alijando as classes pro-dutoras na tarefa de recupe-ração do País, considerando
que elas jamais deixaram de
prestar-lhe decidido apoio".

BOAVISTA S.A.
— Uma compUta organizarão bancária —

Com referência aos "depósitos 
populares" de quetrata o item I, da Circular 77, de 23/2/67, do

'Boav?sf?S A 
Repúb,ica d0 Brasil, o B_nco

ESCLARECE:
- Podará o depositem!* manter uma conta"pessoal" • outro "conjunta" tm CADAUM DOS DIVERSOS BANCOS do sua pre-f «rência;
- É-lhe vedado, contudo, mantê-las emmais de uma dependência de um mesmobanco, na mesma praça;
-: A medida não se aplica aos demais tiposde contas e depósitos bancários, inclusi-ve "praxo-Hxo".

BANCO BOAVISTA S.A.
O pionsiro-dai agências mefropolifana.

Combate à
sonegação no
E. do Rio

Niterói (Sucursal) — Medi-
das rigorosas preconizadas no
nôvo Código Tributário Nacio-
nal e na legislação própria do

. Estado do Kio serão emprega-
das pelo Governo, a partir da
próxima semana, para. cômba-
ter a sonegação fiscal mo terri-
tório (fluminense, segundo anun-
ciou o Secretario de Finanças,
Sr. Mário Arnaud Batista, quese mostra adepto, entre outras
medidas, da Quarentena Fiscal.

A Quarentena Fiscal, conver-
tida em lei ao tempo do Govêr-
no Paulo Torres, sou intensa
grita do comércio fluminense,
permite que a Secretaria de Fi-
nanças coloque, por um prazo
que pode ir até 40 dias, um fis-
cal de rendas acompanhando
todo o movimento de caixa de
um estabelecimento que estiver
sob suspeição.

CURSOS

Paralelamente, o Sr. Mário
Arnaud Batista revelou que im-
plantará, uma reforma tctnl lios
métodos de arrecadação e fis-
calização da Secretaria de Fi-
nanças, .consideradas obsoletos,
anunciando também o aperfei-
çoamento do pessoal especiali-
ando da Pasta, através de cur-
sos intensivos de Direito Tribu-
tário, quo ssrão instalados na
próxima semana. Esses cursos
serão compulsórios para os fun-
cionários fiscais c facultativos
para cs demais. " "

Fazenda vai
dar verba da
EMBRATUR

O Ministro da Fazenda, Sr.
Otávio Gouveia de Bulhões, in-
formou, ontem, que os recursos
destinados ao funcionamento
da Empresa, Brasileira de Tu-
rismo — EMBRATUR — de-
verão ser liberados nos próxi-mos dias, u fim dc que o ór-
gão comece a funcionar ainda
êste ano.

A comunicação, feita ao Pre-
sidente da EMBRATUR, Sr.
Joaquim Xavier da Silveira,
através do Ministro da Indús-
tria e do Comércio, Sr. Paulo
Egídio, foi acompanhada da,
observação de que o processoreferente ã liberação dos re-
cursas está em poder do Tri-
bunal de Contas da União pararegistro. O Sr. Joaquim Xavier
da Silveira declarou que estáultimando as providências parn.o pleno funcionamento do ór-
gão, quo iniciará suas ativida-
des nos próximos dias.

Rosai obtém
financiamento
da Eletrobrás

Niterói (Sucursal) — À
Eletrobrás deverá aplicar
NCr$ 48 000 000,00 (quarenta
e oito bilhões de cruzeiros
antigos) no Estado do Rio
para financiar a construção
da Usina do Rosai, que pro-duzirá até 100 mil Kw, aten-
dendo as necessidades de
energia elétrica na região
Norte do Estado, onde está
sendo implantada.

Atrasados com ICM vão poder
efetuar quitações sem multa

Os contribuintes cm atraso com o Imposto
sôbre Circulação de Mercadorias até 28 de fe-
vereiro poderão pagar esses atrasados sem
multa, em duas parcelas iguais, se o fizerem
até os dias 15 e 31 de março, segundo decisão
anunciada ontem pelo Secretário das Finanças
do. Estado da Guanabara, Sr. Márcio Moreira
Alves. '

Em comunicação- à -Federação das Indús-
trios do Estado da Guanabara, o Secretario de
Finanças esclareceu que sua resolução com-
preende, ainda, que o pagamento do ICM que
se vencer em março deverá ser recolhido nas
datas e prazos atualmente vigentes, sem o.que
a concessão de agora e acima citada ficará in-
validada. Todas as providências, frisou, estão
a cargo do Diretor da Inspetoria de Rendas do
Estado.

ALÍQUOTA

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente
da Associação Comercial de Minas, Sr. Aveli-
no-Meneses,'afirmou que o "Paraná estará sò-
zinho na defesa da tese aumentista, pois não
.será seguido nem pela Guanabara e nem por
Minas Gerais no seu' propósito de elevar a ali- •
quota do ICM como pretendia fazer na reunião
do dia 9, em Curitiba". ""

O Sr. Avelino Meneses esteve na Guaiia-
bara para coordenar a campanha nacional das
associações comerciais contra a elevação do
ICM, tendo falado ontem com o Governador
Israel Pinheiro, a quem transmitiu a posição
já assumida pelo Secretário da Fazenda da
Guanabara contra a majoração pretendida.

ABSURDO .,...,

Para o Sr. Avelino Meneses a "elevação
pretendida é absurda e contra ela devem-se
bater todos os empresários do País, e até mes-

mo todos os consumidores, porque a sua con-
seqüência será drástica para todos, com um
aumento imediato no custo de vida".

Também os ruralistas de Minas através a
Sociedade Mineira dé Agricultura pronuncia-
ram-se radicalmente contrários ao aumento em
nota distribuída ontem na qual dizem que "a-
União após a promulgação do ICM não pode.
mais discriminar nas regiões geo-econômicas
isenções para as mercadorias que constituem
alimentação obrigatória dos consumidores"..

Segundo os ruralistas mineiros, "todos os-
impostos que incidem sôbre a alimentação po-
pular devem ser jogados por terra, porque ln-,
cidem sôbre o seu valor total sem atentar parao seu custo, advindo daí um gràvame injusto,
que desestimula o produto".

SONEGAÇÃO

O Departamento do Imposto sóbre Servi-
ços, da Secretaria de Finanças da Guanabara,
informou ontem que iniciará nos próximos dias
uma blitz dc repressão à sonegação do nòvo
tributo. "A medida — acrescentou — será to-
mada tendo em vista que dos contribuintes ju-
rídicos do Imposto sóbre Serviços, inscritos no
Cadastro Fiscal da Secretaria de Finanças, sò-
mente 30-;. recolheram o imposto no mês de
janeiro".

O Diretor do Departamento especializado,
Sr. Heitor Brandon _ Sctiiller, esclareceu que"embora estejamos cm fase inicial de implan-
tação cio tributo sôbre serviços, que, de acordo
com a nova Legislação Fiscal, veio substituir o
mitigo Imposto de Indústrias e Profissões, ain-
da assim 30% representam um percentual mi-
nimo de recolhimento". .¦¦-'.•

¦ . — A sonegação, revelada pelo cérebro ele-
trônico do Departamento, fará com que, nos
próximos dias, efetuemos uma blitz fiscal cm
todo o Estado.

A criação de um nôvo
mercado paralelo do dólar
íoi prevista ontem por vá-
rios líderes empresariais ao
constatarem que, pelo re- •
cente Decreto-Lei 238, o
Presidente da República re-v
vogou o de n.° 23 501, de
1933, que tornava nula qual-
quer operação que estipulas-
se o pagamento em ouro ou
qualquer outra moeda a nâo
ser-' a' nacional.

O Sr. Teófilo. de Azeredo
Santos disse ontem : na
ADECIF que a revogação
permite que se contratem
obrigações, como o aluguel
de, imóveis em moeda < esr
trangeira,- e que se emitam
letras de câmbio com paga-mento em dólares. A medi-
da criou grande reação no.
círculos empresariais, quedeverão solicitar logo a sua
revogação ao Marechal Cos-,
ta e Silva.

Dênio prevê aumento do custo
de vida em 67 entre 10 e 1.5%

O Sr. Dênio Nogueira acre-
dita que êste ano o custo de
vida suba apenas de 10 a 15
por cento, pelo fato de que,
com a nova taxação do ICM,
os produtos de primeira neces-
sidade cairão obrigatòrlamen-
te de preço, afirmando ainda
que a inflação no Brasil em
1906 não foi além da- 40 por
cento, quando até ti Revolução
de março o País apresentava
uma inflação inferior apenas
á da Indonésia.

Frisou o Presidente do Ban-
co Central que os. remédios
aplicados para a deflação são
comparados, em parte, aos
aplicados na Alemanha, sendo
que, na Alemanha, o remédio
teve de ser mais forte, pois"a doença era nova, o no Bra-
sil, estamos aplicando, em do-
ses regularei.-, pelo fato da do-
ença "iuflação" ser um. mal
crônico".

l

FALÊNCIAS

A Usina, que foi ínchiidà
no plano de obras prioritá-rias do Ministério das Minas
e Energia, para 1907-1971, já
consumiu recursos da or-
dem de NCrâ 10 000 000,00
(dez bilhões de cruzeiros
antigos), através de dota-
ções das Centrais Elétricas
Fluminenses.

As declarações do Sr. Dênio
Nogueira foram feitas ontem
em conferência para os mem-
bros da League of Comercial
Lawyers oi USA, quando
acentuou que o número de fa-
lèncias. comparado com os
paises que tiveram que delia-
cionar suas moedas, foi consi-
dera velmente menor.

Quanto às reservas de dóla-
res que o Brasil acumulou no
exterior, disse que elas só se
comparam às ,de após-guerra,
em 1945, quando o Brasil só

exportava e nada importava.
Com relação a café, afirmou
que "ao assinnirmos o Govêr-
no, êste produto representava
60 a 70 por cento das nossas
exportações; hoje, não atinge
a 30 poi' cento, e o restante ó
de produtos manufaturados,
revelando um aumento de 50
por cento em comparação u
Í965, atingindo a casa dos USS
100 por mês.

Depois de aludir à recupe-
ração da confiança dos invés-
tidores nos papéis governa-
mentais, o Presidente do Ban-
co Central passou a focalizar
as mudanças operadas no sis-
tema fiscal, que até a Revolu-
Ção de março ._na__M__ha.se
idêntico ao do Século XIX.

Modificando profundamente
o sistema fiscal brasileiro, em-
bora ainda existam alguns pro-
bleinas, o Governo logrou ele-
var mais a arrecadação do
que em 200 anos. No que se

.refere à, exportação, lembrou
que vários entraves foram
afastados, inclusive o depósito
compulsório para a importação.
LIBERDADE _;l_ -y

— Como estamos falando pa-
ra advogados, uma das ques-
toes que os senhores devem
querer resposta, é sôbre a li-
herdade das instituições. Acre-
dito que seja quase impossível
atingir certes pontos de uma
politica econômico-financeira
com liberdade. O Congresso
foi obrigado a. dizer, em dez

dias, sim ou não, sôbre as
questões que enviávamos; o que
não poderia ocorrer era o Con-
gresso ficar 20 ou 30 anos sem
dar solução para os problemas
fundamentais do Pais.

E acrescentou o Sr. Dênio °
Nogueira:

— Para processos idênticos
dé política cconômíco-íinan-
ceira, os métodos foram os
mesmos na Alemanha, Itália o
França. Todos esses países mo-
dificaram suas estruturas coin
podêres especiais para soluelo-
nar o grande mal: a inflação.
Hoje, todos os jornais nos te-
mem c não têm coragem-de
acusar-nos de desonestos. Não
pela falta de liberdade de im-
prensa, mos porque somos ho-
nestos.

REAÇÃO

_Foi imediata ontem a rea-
çãò negativa dos empresa-
rios quando, ao estudarem oDecreto n.° 23Í5 que alterou'
o de n.° 152, relativo íi de-
dução do Imposto de Ren-
da para aplicações em ações,
d e s c o b ri r.a m, no último
artigo, que tinha sido revo-
gado o- Decreto n.° 23 5Qí,
estimulando a. criação dé
um nôvo tipo de mercado
marginal de dinheiro, o
mercado paralelo de dóla-' res .-•..'.:

. O Decreto-Lei n.° 23 5U1
íoi baixado em 27 de no-
vembro de 1933, durante oGoverno provisório de Ge-
túlio Vargas, estabelecendo
como norma básica tornai'
nula qualquer estipulação du
pagamento em ouro, ou em
determinada espécie de
moeda, ou qualquer outro
meio tendente a desvalori-
zar ou restringir os efeitos
da moeda nacional em
curso. .

SEGURANÇA NACIONAL :

Durante a reunião sema-
nal da ADECIF, o Vice-Pre-
sidente, Sr. Teófilo de Aze-
redú Santos, disse estranhar
que "da noite para o dia,
nm Simples decreto, que ver-
sa sôbre assuntos diversos,
jogue por terra a proibiçãode se contratar em moeda-
estrangeira, acrescentando
que o assunto atinge a Se-
guranca Nacional e a econo-
mia de todas as empresas".

Disse o Presidente da Co-
missão Consultiva do- Mer-
cíido de Capitais que na
época, o Decreto n.° 23 501
íôra baixado por considerais
se que era função privativacio Estado criar e defender
a süa moeda, assegurando-
lhe o poder liberatório,
acreditando ainda, ser atri-,
buição inerente à sobera-
nia: do Estado decretar o
curso forçado' de papelmoeda, como providência de
ordem pública.

CRUZEIRO ESTÁVEL

Ao JORNAL D OBRASIL, o
Sr. Dênio Nogueira disse ser"totalmente absurda a hipó-
tese de nova elevação do dólar
para NCrS 3,30 (três mü e tre-
_entos cruzeiros antigos), as-
segurando que "tecnicamente,
apenas há um mês da última
elevação do dólar, nova modifi-
cação na taxa cambial seria
uma loucura". .

— São boatos que sempre
existiram e continuarão exis-
tindo, mas posso garantir que
a êstè respeito nada existe nas
cogitações do Governo — en-
fatizou.

*&: Uma vez conferido' ao
papel moeda o curso forca-
do, afirmou o Sr. Teófilo 

"de
Azeredo Santos, a lei que o.
decretou nâo pode ser revo-
gada. por convenções parti-
culares, tendentes a elidir-
lhe os efeitos, estipulando
meios dé pagamento que re-
dundem no repúdio ou na
depreciação da moeda de
que o Estado afixou poderliberatório igual à metálica.

PAGAMENTO EM
DÓLARES ,
.Referindo-se às conse-

qüências da medida decre-
tada pelo Presidente da Re .
pública, e não tendo havido
maiores explicações sôbre o
propósito das 

"autoridades
monetárias, disse o Vice-

Presidente da ADECIF que 
'

cabia indagar "se agora é-
possível a emissão de letra-
de câmbio com pagamento '
estipulado em dólares, ou se
os alugLiéis já podem. -ser .•
contratados livremente em,--
moeda estrangeira". '-.-¦ 

;_,:;~
Na opinião do Sr. Teófilo v

cie Azeredo Santos, agorai
podem, contratar-se obrigai.
ções em moeda estrangeira.1'?
fixando-sea sua liquidação
em ¦ dólares, francos, liras^
etc. e que nos balanços po-;*derão figurar . responsábili^-'• dades_ ein outras moedasc
que não o cruzeiro. Afirmou'.
que, no -seu entender, o De- -
creto n.° 238 "abriu as por-'"tas a um. nôvo e perigosotipo de. mercado marginai
de dinheiro: o mercado pá*-'ralelo em. dólares". ¦-'¦ ¦' '"''•?

SOBERANIA ATINGIDA"--¦?

O Sr. Rui Gomes de Al-»:
meida, Presidente honorária;
da Associação Comercial dé-.
clarou ontem que a medida
presidencial atingiu dura-;
mente a segurança nació-:.
nal, tendo sido uma das de-',
cisões mais infelizes do atuai.
Governo. ¦ - .' -.;,_

— À atitude do Presidente;,
Castelo Branco, afirmou : o?
Sr. Rui.Gomes de Almeida.!
mostra Uma íalta de senso-;
dé estadista, pois sabe" cfviè?
o País inteiro não concor"-;'
da com a dose imprimida"
na execução de sua politica.
econômico-financeira, mas
não mudou nada. Deve-se
lamentar que o atual -Presi.-
dente não.-tenha imitado o
Imperador Augusto, de Ro-..
ma, que percorria sempre",
seus domínios e, quando ye-rliicava qúe 

'estava 
errada'

a orientação adotada, a. ttúi-.'
dava de imediato. 

'¦¦¦¦¦-.-, '._¦'

AS ORIGENS Y'Y':YY

O Sr. Rui Gomes de AÍ-
meida. lembrou que o írè_-,
sidente Vargas, ao baixar-o
Decreto n.° 23 501, o fêz:
também por motivos huma-;
nos. Explicou que ainda no
Governo dè Washington
Luís, o. escritor Humberto
Campos hipotecou por' 4ff
contos de réis em libras,, a,
sua casa.localizada em Ipa-,
nema. . ... -;..--

-Coma vitória da Rev.lW.
ção de 30, e em conseqüen-
cia do craque de 1929, houve
no País um período de gran-
de recesso, tendo a moeda
inglesa subido a uma cota-
ção muito forte, desvalori--
zando os. bens imobiliários.
Humberto Campos contou o
caso então -num jornal da
época e o Presidente Var-
gas, sensibilizado, resolveu
apressar â assinatura do de-
creto proibitivo. ;''-"

CRÍTICA E UNIÃO ¦ ;. _"-,-'
", 

Aq concluir, o Sr. Rui Gò-
mes de Almeida criticou Yo.
excesso de decretos-leis bai^.
xados ultimamente pelo Pre-
sidente da República, - es-
claxeceudo que, se alguín
pais pudesse resolver seus
problemas através de legis-.
lação, já não haveria mais'
problemas em lugar he-
nhum.

Os'dirigentes empresariais-
mantiveram vários contatos
a respeito do assunto duran.
te a tarde de ontem, tentai^'
do marcar uma linha, de
ação, ficando praticamente
decidida, a apresentação vete'
problema ao Marechal Cos-
ta e. Silva, sugerindo-lhie .a
revogação-imediata do de _
creto. .;._.,.-_.•
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Banco Nacional da Habitação - BNH
FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS:

EDITAL N.° 5
O PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL

DA HABITAÇÃO (BNH), no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 81 do Regula-
mento baixado pelo Decreto n.° 59.820, de20-12-66, faz saber às empresas e aos Bancos
Depositários que:

1.°) O prazo para recolhimento dos depó-
sitos devidos ao FGTS e relativos ao
mês de janeiro, encerrou-se eni 28
de fevereiro de 1967.

2.°) Os recolhimentos dos depósitos alu-
didos no item anterior que forem fei-
tos após aquela data deverão incluir
a multa de 5% sôbre o valor dos de-
pósitos.

Rio de Janeiro, 1 de março'de 1967
as.) Mário Trindade

Presidente

m

.1!

BNH
•ANCO _.ACK-NAt.PAIIABlTAÇAo .

Banco Nacional da Habitação - BNH

RESOLUÇÃO DO
CONSELHO CURADOR

FGTS - RCC N.° 06/67
DISPÕE SOBRE OS RECOLHIMENTOS

EM ATRASO
O Presidente do Banco Racional da Habitação, no uso dan-atri--

buições que lhe são conferidas pelo art. 81 do regulamento baixado
pelo Decreto n.° 59.820, de 20 de dezembro de .1966.

RESOLVE:

Art. 1.° — Ficam os Bancos Depositários cientes de que sò-
mente poderão receber das empresas depósitos em atraso, com o
concomitante pagamento da multa de vida nos termos do art." 59
do Decreto.n.° 59.820, de 20 de dezembro de 1966.

-Art. 2.° — Conforme esclarece o art. 4.° do RCC — n.° 02/67,
a multa é de 5% (cinco por cento).para os primeiros 30 (trinta) dias
cie atraso, e de 10% (dez por cento) para cado semestre ou fração.

Art. 3.° — .(> Banco Depositário que deixar de cumprir esta
Resolução responderá, perante o FGTS, pelo panamenlo da multa.

... Rio de Janeiro, 1 de março de 1967.

MÁRIO TRINDADE

Presidente (P

BANCO MERCANTIL DE
MINAS GERAIS S A.

DEPENDÊNCIA DE
FILIAL RIO, CASTELO,

TIJUCA, COPACABANA

Posição em 30/12/1966
I - Depósitos ... Cr$ 147.91 350 778

menos: -, z, y,
'^'.' 

.Depósito com-
- ¦ pulsório à ór- ;-, ->

;.- - dem do Bani-
^central e en-

caixe . .V.

— Depósitos
quidos . .

Cr$ 8 280 665 659

CrS 6 510 685 119 j

- Empréstimos CrS 9 198 052 206
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Polícia mal aparelhada X9.Z do
O desentrosamento entre a

Policia Civil e a Militar, as
deficiências técnicas, o desapa-
relhamento e o mau estado de,
conservação do material utili-
zado são algumas das razões
que contribuíram para trans-
formar o Rio em Capital dos
assaltos.

Autoridades da Secretaria de
Segurança justificam a preca-
rledade dos serviços alegando,
entre outros motivos, a falta
de. verbas. No ano passado, se-
gundo dizem, apenas metade
da dotação foi recebida, "e o
dinheiro não foi suficiente se-
quer para reparar as viaturas".
POLICIA AUSENTE

Na Ladeira do Ascurra, na
madrugada de ontem, cinco
marginais; após praticarem di-
versos arrombamentos, fuma-
vam maconha no interior de
um Aero Willys e, surpreendi-

dos por soldados da Polícia Ml-
litar, travaram com eles um
tiroteio, de que resultou um
transeunte ferido.

Enquanto isso, no Centro da
Cidade, quatro homens, via-
jando no táxi chapa GB 
4-33-58, praticavam uma série
de assaltos, que começou na'
Praça Mauá e terminou na
Avenida Presidente Vargas.
Mantendo o motorista do táxi
sob a ameaça de um revólver,
qs bandidos assaltaram pessoas
na Rua do Acre, na Barão de
São Félix e na Carmo Neto.

Foram detidos porque o mo-
torista, após simular um defei-
to no veiculo, disse que ia pro-
curar socorro, voltando com
soldados da PM, que prende-
ram os marginais.

Ninguém sabe, entretanto,
onde estavam as camionetas
das Subestações de Vigilância

— a 1.-*, no Centro, e a 3,a,
em Botafogo. Também as via- jturas das delegacias distritais |não apareceram. Também o
policiamento de ' rua, geral-
mente feito pela Polícia Mili-
tar, era inexistente.
ARMAS •

Como .para obter certifica-
do de porte de armas, no
DOPS, o cidadão precisa sub-
meter-se à tortura da buro-
cracia, comentava-se ontem
que a única maneira efetiva-
mente eficaz de preservar-se
dos assaltos 6 nãó sair de casa.'

Seis mil homens da Força
Policial, mais cinco mil da Po-
licia Civil, e perto de 20 mll
da PM, sem incluir os guardas
noturnos, estariam em condi-
ções, se bem distribuídos, de
policiar o Estado com efici-
éncia, sobretudo à noite, onde .
é mais patente o abandono..

SEMPRE ALERTA

io capital dos assaltos

Ladrões têm firma como cliente
Sem que as autoridades po-

líciais tenham tomado qual-
quer providência, foi assaltada
pela terceira vez em um ano
a íirma Lins Publicidade, ins-
talada no 6.° e no 10.° andar
dò número 216 da Avenida
Beira-Mar. Os prejuízos de-
correntes do último roubo são
calculados em NCrS 10 000,00
(dez milhões de cruzeiros an-
tigos).

O Diretor da íirma, Sr.
Francisco Lins, informou on-
tem ao JORNAL DO BRA-
SIL, que, por ocasião dos três
roubos, foram formuladas
queixas & 3.a Delegacia Distri-
tal, que não tomou nenhuma
medida concreta. O perito
enviado ao local limitou-se a
afirmar que nada podia ser

feito, pois se tratava "de la-
drão profissional".
FREQÜÊNCIA

Segundo o Sr. Francisco
Lins, têm sido constantes os
roubos no prédio. Duas outras
firmas assaltadas foram a
Koteca, no sétimo andar, e a
Postes Cavan, ao lado. O peri-
to convocado disse que, no
fim da semana passada, íoram
registrados cinco roubos na-
quela área.

No primeiro assalto à Lins,
os ladrões levaram um toca-
discos, um gravador Phllco,
um projetor de slides, um pris-
ma de desenho e uma máqui-
na de escrevei*. Da segunda
vez, roubaram um toca-discos
e uma máquina de escrever;
e, finalmente, na terceiro,

"duas 
máquinas de calcular,

duas máquinas portáteis de
escrever; e, finalmente, na
terceira, duas máquinas do
calcular, duas máquinas por-
táteis de escrever, um toca-
discos, um projetor de slides,
uma enceradeira, um liquidi-
íicador, talheres e cinzeiros.

Acha o Sr. Francisco Lins
que os ladrões devem dominar
todo o sistema de segurança
do prédio, pois precisavam ía-
zer várias viagens no eleva-
dor, a íim de serem carrega-
dos os objetos. Também, ou tros
andares íoram assaltados:
mais duas máquinas de cal-
cular grandes, "que só cabem
dentro de uma Kombi, que,
naturalmente, deveria estar
aguardando na portaria do
edifício".

Detetive é cúmplice de saques
O sargento do Exército José

Luís Barbalho de Oliveira vem
praticando uma série de sa-
ques à casa de .uma vizinha,
em Engenheiro Leal, com a
cobertura do detective Teixei-
ra, da 29." Delegacia Distrital,"que é subornado para enco-
brir as queixas", segundo de-
núncia formulada ontem, na
redação do JORNAL DO BRA-
SIL, pela prejudicada, Sra.
Brasilina Ferreira da Costa.

Dona Brasilina, que reside
na Rua Américo Vespúcio, 53,
disse não ter qualquer uti-

lidade as queixas àquela dele-
gacia,,po!s o próprio sargento
já afirmou certa vez que "com-
pra a Polícia à hora que bem
entender".

HISTÓRIA

Os problemas começaram
quando, há alguns meses, o
sargento Barbalho, residente
no número 55, derrubou, à uma
hora da madrugada, a cerca
que separa as duas casas e pe-
netrou para roubar macadame
e pedras para construção.

Depois que se queixou à Po-
licia, — "sem resultado, pois êle
mandava arquivar a denún-
cia'.' — o sargento passou a
persegui-la, quebrando várias
telhas de sua residência. O
Instituto Geográfico do Exér-
cito, onde trabalha o militar,
recebeu várias denúncias, ins-
taurando um processo, logo ar-
quivado.

Diz Dona Brasilina que o po-
licinl Teixeira é freqüentador
assíduo da casa do sargento:"quando êle vai visitá-lo, a vi-
zinhança costuma comentar: o
detective entrou no banco".

Trânsito custa caro ao Estado
Por estar completamente de-

eaparelhado, o Departamento
de Trânsito é obrigado, para
os serviços de reboque, a re-
correr a uma empresa parti-
cular, que cobra ao Estado maia
de NCrS 50,00 (50 mil cruzeiros
antigos) pelo transporte de um
veículo de Jacarepaguá ao de-
pósito público da Rua dos Ar-
COS.

.. Informou o Chefe do Servi-
ço de Policiamento Motorizado,
detective Vítor Augusto Filho,
que o Departamento de Trân-
sito possuí apenas três camio-
netas F-100, três reboques seis
motocicletas, emprestadas pela
Força Policial. Todo o mate-
rlal se encontra em estado pre-
cario de conservação.
DEFICIÊNCIAS
"' Para o seu serviço de patru-
lhamento motorizado, o Depar-

tamento de Trânsito utiliza as
três camionetas (números de
ordem 2276, 2870 e 2872) em
regime contínuo. Diariamente,
uma delas fica rondando o
Centro da Cidade, a segunda
cobre toda a Zona Norte e a
última se ocupa da Zona Sul.
Freqüentemente, os motoristas
são obrigados a solicitar de pes-
soas uma ajuda para em-
purrá-las. Os aparelhos de co-
municação, por falta de con-
servação técnica, estão engui-
çados há muito tempo.

Quando é dia de sol, as seis
motocicletas também saem pa-
ra patrulhar. As seis máquinas
em uso chegaram ao Rio em
1952, e só andam graças â de-
dicação dos policiais, que cul-
dam delas como se fossem
suas. O detective Vítor Augus-
te Filho afirmou que, se dis-
pusesse de 20 motocicletas a

Fundação Getúlio Vargas
vai dar um curso para
explicar a Constituição

A Fundação Getúlio Vargas vai realizar de 28 de mar-
ço a 17 de abril um curso — aberto a todos os interessa-
dos — sobre a nova Constituição, dirigido pelo Professor
Temístocles Cavalcanti.

As aulas serão ministradas por uma equipe de espe-
cialistas e terão lugar no 12.° andar do Edifício Darke
de Matos, na Rua 13 de Maio. As inscrições devem ser fei-
tas na sede da FGV, em Botafogo.
AS AULAS

cerca de 200 guardas, poderia
efetuar um excelente trabalho
de cobertura policial na Ci-
dade.

O Chefe do Corpo de Moto-
ciclistas da Força Policial, Ma-
jor Jomar Gomes, disse queiun guarda ganha cerca de
NCr$ 160,00 (160 mil cruzeiros
antigos), vivendo por isso em
condições bastante precárias.
O único prazer que têm na vi-
da é "pilotar a máquina".

A Força Policial possui cerca
de 20 motocicletas funcionan-
do, embora em mau estado.
Mais de 15 estão paradas, pois•é impossível repará-las. A ver-
ba para êste ano, foi de NCrS
20,000,00 (20 milhões de cru-
zeiros antigos). NCrS 5 000,00
(cinco milhões de cruzeiros
antigos) por trimestre. A so-
ma não é suficiente sequer pa-ra comprar pneus.

Tarso Dutra

. 
'O curso constará das seguin-

tes 12 aulas:' Dia 28/3 — Aspectos Gerais
da Constituição, Sr. Temísto-
cies Cavalcanti;
; Dia 30/3 — O Poder Judicia-
rio, Sr. Alcino Sajazar;

Dia 31/3 — A Partilha Tri-
lutaria, Sr. Gilberto de Ulhoa
Canto;

Dia 3/4 — Os Estados c os
Municípios, Sr. Diogo Lordelo
de Melo;

Dia 4/4 — O Fortalecimento
do Poder Executivo, Sr. Ceies-
tino Sá Freire Basilio;

Dia 6/4 — o Congresso e a
Elaboração Legislativa, Sr. Flá-
vio Novelli;

Dia 7/4 — Conceltuação dos
Direitos Individuais, Sr. Raul
Machado Horta;

Dia 10/4 — A Ordem Econô-
mica, Sr. Seabra Fagundes;

Dia 11/4 — A Ordem Social,
Sr. Evaristo de Morais Filho;

Dia 13/4 — O Funcionalismo
Público na Constituição, Sr.
Armando de Oliveira Marinho;

Dia 14/4 — A Federação na
Constituição, Sr. Célio Borja; e

Dia 17/4 — Encerramento,
Sr. Temístocles Cavalcanti.

Castelo cria Comissão para
que Forças Armadas possam
usar mísseis a curto prazo

O Marechal Castelo Branco Instituiu, através de de-
creto, Comissão Especial no Estado-Maior das Forças Ar-
madas para, entre outras atribuições, tornar viável a uti-
lização, em curto prazo, de foguetes e mísseis de fabrica-
ção nacional pelas três Armas.

A Comissão foi Incumbida também de estudar quais
os tipos de foguetes e mísseis de necessidade mais Ime-
diata para as Forças Armadas e realizar um levantamento
das atuais atividades espaciais brasileiras e dos recursos
disponíveis.

FINALIDADE

A Comissão terá por finalida-
de assegurar o desenvolvimento
das fases de estudo, de pesqui-
sa e de aquisição ou produção
de foguetes e mísseis, sem du-
plicação de esforços e de inicia-
tivas, com o aproveitamento
das experiências e da capacida-
de tecnológica existentes no

País e no exterior, tanto no
meio militar, quanto no civil.

Diz o decreto baixado peloPresidente da República que aComissão especial será presidi-da por um General das Forças
Armadas e terá como membros
três oficiais superiores, na qua-lidade de representantes da
Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica, sem prejuízo de suas
íunções normais.

<i

ejine
seu programa

Porto Alegre (Sucursal) —
O Sr. Tarso Dutra disse em
entrevista que baseará sua ati-
vidade no Ministério da Edu-
cação em quatro pontos prin-cipais: erradicação do analfa-
betismo, qualificação do ensi-
no secundário, profissionaliza-
ção agrícola, industrial e co-
mercial e financiamento da
educação.

Declarou que pretende criar
uma Carteira de Educação no
Banco do Brasil ou Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico destinada a finan-
ciar obras e custear bolsas se-
euindo os mesmos critérios do
financiamento para construção
de casas.

O financiamento das obras e
das bôlsas-de-estudo, segundo
explicou, destina-se a evitar a
paralisação da construção de
novas casas de ensino e tam-
bém dos cursos. Os Juros co-
brados em qualquer um dos
casos serão baixos. As bolsas,
que serão dadas também para
cursos de aperfeiçoamento no
exterior, serão pagas parcela-
damente, depois que os alunos
se formarem.

O Sr. Tarso Dutra concedeu
audiência a grande número de
pessoas e recebeu vários pedi-
dos de emprego, respondendo
sempre que a Constituição
proíbe nomeações sem concur-
so. Ontem ficou duas horas
conversando com o Reitor da
Universidade Federal, Profes-
sor José Carlos Milano, anali-
sando os problemas da insti-
tuição.

Ferroviários
vão receber
apartamentos

Trezentos e vinte apartamen-
tos, os primeiros construídos
pela Urbanizadora Ferroviária
S/A, subsidiária da Rede Ferro-
viária Federal, no conjunto re-
sidencial do Engenho de Den-
tro, começarão a ser entregues
nos próximos meses aos candi-
datos previamente seleciona-
dos. O restante ficará pronto
nos próximos meses.
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A todo ato dc ni compurece, ao ludo de Negrão

Sami escapou da Justiça
mas volta a ser acusado

Depois de ter escapado às
sanções da Justiça Eleitoral
pela prática de fraude nas elet-
ções de 1960 por ter sido bene-
íiciacVd indiretamente pcla Lel
18 do Governo federal, que
concedia anistia a todos os cri--
mes políticos e eleitorais, o
Deputado Sami Jorge volta à
crônica policial, desta vez
acusado de controlar vários
pontos do jogo do bicho.

O Sr. Sami Jorge é acusado
de possuir oito jóqueis — poli-
ciais que recolhem em seu no-
me dinheiro dos bicheiros —
na Delegacia de Costumes e de
supervisionar os pontos do jó-
go de bicho situados nas Ruas
Joaquim Palhares, 685; Traves-
sa da Babilônia s| n.°; Conda
de Bonfim, 220 — fundos, sen-
tio êste ponto gerenciado pelo
detective Cartola, da 18.° De-
legacia Distrital.

DONO DA TIJUCA.

Um jornaleiro da Tijuca es-
tá decidido vir a público de-
nunciar diversos casos dê cor-
rupção do Deputado Sami Jor-
ge, pois segundo afirmou "aqui
no bairro não tem Polícia ou
outra autoridade maior que a
do Sr. Sami Jorge, que no
momento está nos negando li-
cença de trabalho para forçar
o recebimento de dinheiro".

Para controlar melhor o
Bairro da Tijuca, o Sr. Sami
Jorge colocou sua mulher, Do-
na Zélia Abdulmachid, como
relações públicas da Adminis-
tração Regional. Dona Zélia
atualmente exerce o cargo de
administrador interino, deven-
do ser efetivada brevemente
pelo Governador Negrão de
Lima.

Todos os moradores da Ti-
Juca sabem que o indivíduo
conhecido como Léo Lalau, ex-
chefe do Abastecimento da Re-
gião Administrativa c elemento
tíe confiança do Sr, Sami Jor-
ge, tinha como principal iun-
ção achacar os comerciantes e
feirantes.

O Sr. Manuel Português, que
participa da Administração do
bairro, é o testa-de-ferro e in-
termediário do Sr. Sam'. Jor-
ge em várias negociatas.

& êle quem faz os contatos
com os comerciantes e cons-
trutores do Bairro que estão
em situação irregular.

Consta que é intenção do Sr.
Sami Jorge fazer um tal de
Pinto chefe do Serviço de Trân-
sito nai Tijuca. Os motoristas
de praça e coletivos do Bairro
preparam-se para evitar .al
nomeação diante da certeza de _futuros achaques.

MODESTO DENTISTA

O Deputado Sami Jorge, que
era um modesto dentista com

..consultório à Rua Conde de
Bonfim, e funcionário da an-
tiga Prefeitura, hoje é um ho-
mem rico, possuindo, um lu-
xuosíssírao cano Oldsmobile,
que substituiu um precário
Ford 49 usado por êle antes das
grandes negociatas. Atualmen-
te mora na Barra da Tijuca,
onde possui inúmeros terrenos,
muitos dos quais conseguidos
de formai irregular, e uma ca-
sa de venda de materiais no
LaTgo da Barra. Sua residência
é freqüentada pelo atual Go-
vernador do Estado.

Em 1958, o Sr. Sami Jorge
foi eleito pela primeira vez com
o dinheiro conseguido durante
sua gestão como Chefe de Ga-
binete do então Prefeito Sá
Freire Alvim em negociatas na
Rua da Alfândega. Tomou di-
nheiro dos nesociantes que te-
miam ser desalojados em con-
seqüência das obras do Plano
da Avenida Presidente Vargas.

FRAUDE

Durante a campanha eleito-
ral de 1960. nenhum dos cabos
eleitorais do Sr. Sami Jorge

fazia segredo de suas ambições,
sendo comuns as promessas de
empregos ou cargos de chefiai
Somente depois das eleições,
quando ficou provada a fraude
ocorrida na 23." Junta Apura-
dora. com benrficio do Sr. Sa-
mi Jorge, o processo eleitoral
se esclareceu.

Seis amidos e cabos eleitorais
do deputado — dois deles no-
meados por sua indicação para
cargos importantes — foram
habilmente colocados na 23.-
Junta Apuradora, desviando
para o candidato os votos que
o ajudaram a se eleger. A ques-
tão foi levantada pelo JOR-
NAL DO BRASIL, numa cam-
punha que durou sete meses,
mas dela o Sr. Sami Jorge saiu
impune; porque foi beneficiado
indiretamente pela Lei 18 do
Govêmo federal que concedia
anistia a todos os envolvidos
em crimes políticos e eleitorais
O processo contra o Sr. Sami
Jorge está hoje arquivado no
Cartório da C.** Vara Eleitoral.
Lá podem ser encontradas tô- .
das as provas da fraude e cor-
rupção eleitoral comprovadas
pelo Tribunal Regional Eleito-
ral da Guanabara.

O Sr. Sami Jorge ficara ao
lado de Lott e Jango nas elei-
ções de 1960 e se omitira quan-
to a Carlos Lacerda, pois acha-
va que "um oposicionista não
tem meios para obter do Go-
vêmo o atendimento regular
das necessidades dos seus co-
légios eleitorais".

i
Mais tarde, comprovada a

fraude das eleições, o Gover-
nador Carlos Lacerda afastou
dos cargos os amigos indicados
pelo Sr. Sami Jorge e êle aca-
bou rompendo com o então
Governador.

ESCÂNDALO DO CAFÉ

Na Assembléia Legislativa
esteve o Sr. Sami Jorge envol-
vido no caso da dívida do café.:
Como membro da Comissão de
Finanças coube-lhe, segundo
consta, a parcela de NCrS
60 000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros antigos) para decidir
a favor do perdão. Na votação
da questão registrou-se um
empate. O Sr. Sami Jorge foi
o voto do desempate. Com isso
obteve condições para gastarNCr$ 40 000,00 (quarenta mi-
Ihões de cruzeiros antigos) na
sua campanha eleitoral de 1962,
considerada pelo volume de re-
cursos empregados comp "cam-
panha de- senador". Contudo
não conseguiu ser eleito, íican-
do como quarto suplentes. As
sucessivas cassações e a renún-
cia de outros suplentes coloca-
ram-no de nôvo como titular
da Assembléia Legislativa. Seu
nome esteve ligado ao célebre¦panamã.

Quando eleito Presidente do
Diretório tio PSD na Tijuca,
o Sr. Hugo Ramos, cândida-
to derrotado, pediu reconta-
gem de votos sob a alegação
de fraude. Na ocasião ficara
provado que o Sr. Sami Jor-
ge pagara NCr$ 0,20 (duzen-
tos cruzeiros antigos) por vo-
to e que, com a ajuda dos
seus cabos eleitorais, apreen-
dera os títulos dos garis com
a promessa de devolvê-los
após a votação. •

NAO FOI CASSADO

O nome do Sr. Sami Jorge
está ligado direta e indireta-,
mente a todos os escândalos'
havidos no Palácio Pedro Er-
nesto, desde o tempo da Cá-
mara dos Vereadores, apelida-
da de Gaiola de Ouro. Foi be-
neficiário e autor intelectual
da única e' audaciosa fraude
eleitoral provada pela Justiça
Eleitoral na Guanabara. Ago-
ra é acusado de ser um dos
bi*j-shols da corrupção na
Polícia. Muita gente influen-
te não sabe explicar como e
por que o Sr. Sami Jorge es-
capou às sanções da Revolu-
ção de 31 de Março.

Nascimento vé
hoje revisão/
de salários

O Conselho Nacional de Po-
litica Salarial reúne-se hoje,
sob a presidência do Ministro
Nascimento e Silva, para estu-
dar a revisão de acordos sala-
riais da FRONAPE, CIBRA-
ZEM, SESC e SENAC nacio-
nais, SESI do Amazonas e
SESC de Pernambuco, Admi-
nistração dos Portos dê Nite-
rói e empresas de navegação
marítima de capitais privados.

novo

passa
a

São Luís (Correspondente)
— O Governador, José Sarnei
transmitirá hoje áo Vice-Go-
vernador Antônio Dino o Go-
vêrno do Estado, às 17h30m,
a fim de se ausentar do Ma-
ranhão por 30 dias para tratar
no Sul do País de interesses
do Estado.

monta
segurança
de Castelo

Salvador (Correspondente) —
A Secretaria de Segurança in-
formou ontem que mobilizará
cerca de 250 homens para in-
tegrar o sistema de proteção¦ durante a visita do Presidente
Castelo Branco ao Estado, e
as Forças Federais sediadas
nesta Capital não revelaram o
total mobilizado. O chefe do
serviço de segurança do Pre-
sidente da República já seguiu
para Juazeiro.

O Presidente Castelo Bran-
co viajará com uma comitiva
de 40 pessoas, inclusive os Mi-
nlstros da Viação e da Educa-
ção, e o Governador Lomanto
Júnior se reuniu sucessivamen-
te com seu secretariado, para
ultimar os detalhes do progra-
ma da visita.

Em companhia do Governa-
dor Lomanto Júnior, o Presi-
dente Castelo Branco e sua
comitiva seguirão hoje desta
Capital com destino à, Cidade
de Senhor do Bonfim, para
inaugurar a Estação Abaixado-
ra Chesfe, o Hospital Re-
gional e várias escolas. De-
pois do almoço seguirão para
Juazeiro, onde inaugurarão a
Rodovia Lomanto Júnior e à
noite retornarão à Capital, pa-
ra a inauguração do Teatro
Castro Alves.

Brigadeiro/
homenageado/
nos EUA

Washington (UPI-JB) — O
Ministro da Aeronáutica, Ma-
rechal-do-Ar Eduardo Gomes,
foi homenageado ontem pela
Comissão Mista de Defesa Bra-
sileiro-N o r t e-Americana, com
uma recepção no restaurante
Four Georges.

Antes, o Sr. Eduardo Gomes
esteve no Cemitério Nacional
de Arliugton, onde depositou
uma coroa de flores no Túmulo
do Soldado Desconhecido e vi-
sitou as sepulturas do Presi-
dente Kennedy e do General
Thomas White, oficial norte-
americano que conhecera no
Brasil.

Depois da recepção, acom-
panhado do Embaixador do
Brasil em Washington, Sr. Vas-
co Leitão da Cunha, o Minis-
tro da Aeronáutica fêz uma vi-
sitflj de cortesia ao Secretário
de Estado norte-americano pa-
ra Assuntos Interamericanos,
Sr. Robert Sayer.

Adauto empossado no STF
jura lutar pela Justiça
que sabe estar distante

Belo Horizonte (Sucursal) — O Ministro Adauto Lúcio
Cardoso tomou posse, ontem, no cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, afirmando gerem seus obje-
tivos "a guarda da Constituição e das Leis, a eqüanlmida-
de, a probidade, a prudência, a coragem, e a independên-
cia".

Disse o nôvo Ministro do STF que, "fràgilmente hu-
mano, sei que essas metas se acham em remotas distân-
cias e ao fim de ásperos caminhos", mas que "não impor-
tam a minha desvalia e a minha fraqueza no buscá-las".
Frisou que o que importa é a "disposição viril com que'

A realização da urn nôvo ves-
tlbular, em junho, às escolas
de Engenharia, está nas cogi-
ta.ões da Comissão Interes-
colar do Concurso dé Habilita-
ção às Escolas de Engenharia
(CIOE), como medida para
aproveitar os excedentes que,"de fevereiro a junho, tenham
estudado e se recuperado".

O Diretor da CIOE, profes-
sor Lindolfo de Carvalho, ao
dar a informação desmentiu
que o número do vagas tives-
se diminuído em relação a
1966, é adiantou que em junho
I.averá mais 90 vagas na PUC,
100 na Faculdade de Engenha-
xia da UEG e 100 na Univer-
sidade Fluminense.

há de lutar"

O BEM COMUM

Espera apenas o Sr. Adauto
Cardoso — conforme anunciou
aos advogados presentes — que
um dia eles possam dizer aqui-
lo que será um prei to de justi-
ça: "file fêz tudo o que pôde".

— Mais teria feito, acentuou,
se a paixão dos interesses da
República, os deveres da cida-
dania, a luta pelo bem comum
não o tivessem desviado e re-
tardado tanto dos primeiros
ideais de sua juventude: "Os
ideais de Justiça".

Na ocasião, o Ministro Gon-
çalvcs de Olivaira, Presidente
em exercício da Suprema Côr-
te, plagiando Noel Rosa, disse
que "modéstia à parte, eu e o
Ministro Adauto Lúcio Cardo-
so somos de Curvelo", pequenacidade mineira.

Estiveram presentes o Sena-
dor Moura Andrade, o Ministro
Raimundo Moniz de Aragão, o
Senador Daniel Krieger, o Pre-
feito Plínio Catanhede, o Pro-
curador-Geral e o Consultor-
Gora! da República, além de
inúmeros deputados, senadores,
Ministros de outros Tribunais,
e representantes do Executivo.

ÜIbnh.
I BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO* |

FUNDO DE GARANTIA DO

orcuur - 02/6 7
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1967

t)a COORDENAÇÃO GERAL DO F.G.T.S.
Aos BANCOS DEPOSITÁRIOS
Prezados Senhores:

Comunicamos a V. Sas. que os documentos de
que tratam as cláusulas III e V do convênio deverão
ser mantidos nos Bancos Depositários até que esta
Coordenação Geral informe os endereços dos CPDs
de cada região, para os quais devem ser enviados.

Saudações,

Hélio Gopfert
Coordenador Geral do F.G.T.S.

fl»

, BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

CONCURSO PARA ASSISTENTE

Comunicamos aos interessados que a identificação das
provas de NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO e de LEGISLAÇÃO
ESPECIALIZADA, do concurso para ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO, será realizada na próxima segunda-feira, dia 6,
às 19,30 horas, no saguão do Edifício Nôvo Mundo, à Av.
Presidente Wilson, n.° 164.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1967

A COMISSÃO DE CONCURSOS
P

ATENÇAO:
Trocamos linhas de telefones

23 no Centro, por telefones 57 -

47 - 37 - 27 oa 36, dos bairros de
Copacabana, Ipanema e Leblon.

Procurar o Sr. Rosenburg, na
Av. Venezuela, 43 - Centro: (P

€AIXA 
FCONÒMICA FEDERAL

f T 00 WO OC JANEIRO 
'

LEILÃO DE JÓIAS
AGÊNCIA SETE DE SETEMBRO

Local: Rua Sete de Setembro, n.° 200 '
Nos dias 7 e 8 de março, a Caixa Econômica .«deral ao Rio de Janeiro fará realizar, às

14 horas, o leilão público de jóias, referentes aos contratos emitidos ou prorrogados em agosto d»
1965, no SAIÃO DE LEILÕES, na Rua Sete do Setembro, n.° 20O.

Os proprietários das jóias poderão resgatá-las até o momento do pregão
Exposição dos lotes diariamente, das 9 às 1-h.
Catálog- com relação especifica à disposição dos interessados.
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Light íicou sem luz quando
era preparada a liberação
do uso do ar condicionado

Enquanto o coordenador do racionamento, Almirante
Miguel Magaldi, e engenheiros da Light e do Ministério das
Minas e Energia redigiam uma nota sobre a liberação do
funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, um de-
feito na casa de força da sede da Rio Light deixou sem
luz o edifício às 18hÓ5m de ontem, prendendo no eleva-
dor funcionários que deixavam o trabalho.

Por determinação do Ministro Mauro Thibau, que visi-
tou na parte da manhã as usinas da região de Lajes em
companhia do Almirante Magaldi e de engenheiros do De-
partamento Nacional de Águas e Energia, será liberada, a
partir de hoje, a ligação de ar condicionado em locais pú-
blicos, como cinemas, teatros, hospitais, subsolos e nas re-
sidências em que houver pessoas doentes.
MAS perspectivas calização dã Light, punirá os

, T que não obedecerem às normas.
Ao chegar ca região tle La- _ Como locnif. puWicos onde

jes a tade miormou o Atai- -^ permitklo Ugnr os àpàrei
rante Miguel Magaldi ao JOR- n 1 esclareceu o Almirante

ÜM FATO ROTINEIRO

NAL DO BRASIL que so no
dia 15 de abril entrará em fun-
cionamento o primeiro gerador
da Usina de Nilo Peçanha,
prevendo-se um prazo de qua-
tro meses para a ligação -dos
outros cinco geradores.

Disse que a Light está em-
pregando 250 técnicos elétri-
cistas, do Rio e de São Paulo,
na recuperação da Usina de
Nilo Peçanha, trabalhando
ainda para esta unidade cerca
de 2 500 homens, tanto ná re-
gião de Lajes como em oficl-
nas da empresa em Triagem e
em todo o seu sistema.

Também ' por determinação
do Ministro Mauro Thibau, a
Light não divulgará nos pró-
ximc*s dias a nova tabela de
cortes de energia para o Rio e
Estado do Rio. A nova tabela
deveria ser divulgada depois
de amanhã e já estava práti-
camente pronta.

Explicou ainda o Almirante
Miguel Magaldi que o critério
para a ligação dos aparelhos
de ar refrigerado será da
Coordenação do Racionamento,
que através das turmas de fis-

Magaldi — deve-se entender os
hospitais, cinemas, teatros,
subsolos, repartições c ondo
houver aglomeração de públi-
co. Onde fôr passível, porém,
¦abrir uma janela, não será to-
lerado o uso do aparelho dé ar.
condicionado. i

Um princípio de incêndio, às
18 horas em um regulador de
tensão da estação da Avenida
Marechal Floriano, na Rio
Light, provocou a interrupção
do fornecimento de energia a
parte do Centro da Cidade, íe-
rindo dois operadores que se
encontravam no local e que fo-
ram imediatamente medicados
pelo Serviço Médico da emprê-
sa.

O principio de incêndio atin-
giu uma das chaves da estação
e foi debelado pelos funciona-
rios d a Light, antes da chega-
da da guarnição do Corpo de
Bombeiros. Os trabalhos de re»
cuperação das instalações afe-
tadas íoram iniciados imedia-
tamente, a fim de restabelecer
b fornecimento de energia elé-
trica ao Centro.

CEDAG diz que está normal
o abastecimento mas vários
bairros continuam sem água

Embora a CEDAG afirme que o abastecimento de água
ria Cidade esteja normalizado desde ontem, existem vários
bairros que estão passando por sérios problemas, como c o
caso do Méier, onde os moradores, sem água há quatro dias,
estão sendo obrigados a utilizar a concentrada desde as
últimas chuvas no fundo das galerias de cabos telefônicos.

A CEDAG informou ontem desconhecer a existência de
falta de água naquele bairro e prometeu para hoje o envio
de técnicos para o local, para corrigir o defeito — "caso*
exista" — e a imediata normalização no fornecimento para
o mesmo dia.
AOS POUCOS

A companhia informou quo o
abastecimento de água na Zona
Sul está se normalizando aos
poucos, uma vez que o conserto
num dos cabos do alta tensão
da Adutora cio Guandu já foi
realizado, e, devido à grande
seca naquela área, as sistemas
estão demorando a encher com-
pletamente, porque é grande o
número de edifícios altos, prin-
cipalmente cm Copacabana.
Garantiu que pela madrugada
tôdas estarão cheias e que du-
rante todo o dia de hoje não
haverá mais problema.

Disse que o fornecimento em
Copacabana obedece a úm cri-
tério de horário, sendo um dia
para determinados postos e no
outro para os demais. Ontem,
os postos aba.stecidos foram, os
situados entre o 3 e C, c hoje
serão os do 1, 2 e Bairro do
Peixoto. Afirmou que o abaste-
cimento naquela área não está
totalmente normalizado por
causa dos sucessivos cortes de
energia elétrica, que fazem com
que a.s bombas parem de íun-
cionar, e elas são obrigadas a
trabalhar dentro de determina-
do horário, justamente no esta-
belecido pela tabela de raciona-
mento cle energia,

BNHe COPEG fasem convênioi
para dar casas às famílias
prejudicadas por enchentes

O Banco Nacional da Habitação e a COPEG assina-
ram convênio para o financiamento da recuperação, re-
construção ou aquisição de habitações para as famílias
que perderam suas residências nas enchentes e desmoro-
namentos do mês passado ou tiveram as suas moradias
interditadas.

O convênio, assinado pelo Presidente-'dp BNH, Sr. Má-
rio Trindade, pelo Governador Negrão de Lima e pelos
Secretários de Economia e Obras Públicas da Guanabara,
Srs. Armando Mascarenhas e Paulo Soares, prevê a aber-
tura de um crédito de NCr$ 5 000 000,00 (cinco bilhões de
cruzeiros antigos) a favor da COPEG, que fornecerá ou-
tros NCr$ 5 000 000,00.
O FINANCIAMENTO

Êsse financiamento que a
COPEG fará para a reconslru-
ção ou recuperação de edifícios
residenciais atingidos pela ca-
tástrofe exigirá autorização e
fiscalização dos órgãos técnicos
do Estaclo. Trata também o
convênio da construção de no-
•vos prédios, possivelmente em
locais diferentes e sem probjt-
bilidade dé novos acidentes,
bem como a compra de habita-
ções residenciais cm edifícios
já construídos óu por acabar.

Os financiamentos terão um
prazo de carência de 12 meses
e serão resgatados de 5 a 15
anos pelas famílias prejudica-
das.
PROPOSTA

Ao saudar o Governador Ne-
grão de Lima, o Sr. Mário Trin-
dade apresentou a proposta de"uma estreita colaboração entre
o BNH e o Governo do Estado
tia Guanabara". Desejou &,
COPEG felicidades em sua
oampanha e que tanto o Estado

Técnicos vão
estudar
Planejamento

Dez técnicos estrangeiros e
200 brasileiros estarão reunidos
entre as dias 13 e 16. na Gua-
nabara, na I Reunião Intera-
merleana de Recursos Huma-
nos para o Planejamento Inte-
grado, com o patrocínio do
Serviço Federal de Habitação
c Urbanismo. Organismos e
instituições brasileiras e es-¦trangeiras se farão representar
na reunião, que será realizada
no Hotel Copacabana Palace,
onde o Departamento de Cor-
reios- e- Telégrafos _. montará
uma agência postal para aten-
der aos congressistas..

da Guanabara como a COPEG
possam contar com todo o apoio
de que necessitam.

Agradecendo as palavras do
Presidente do BNH, o Sr. Ar-
mando Mascarenhas lembrou
da grandeza da iniciativa do
Sr. Mário Trindade, que é "co-
nhecedor profundo dos proble-
mas de habitação do Pais",
principalmente do Estado da
Guanabara, que, além de seus
problemas normais, vem sofren-
do continuamente enchentes e
desabamentos, deixando ao de-
sabrigo milhares de famílias.

Também o Governador Ne-
grão de Lima exaltou a "precio-
sa obra de colaboração do BNH
no sentido de solucionar os pro-
blemas que afligem o Estado da
Guanabara", ressaltando que
há 10 anos, quando foi Prefeito
do antigo Distrito Federal, re-
cebia vários pedidos de casas,
que nunca chegavam às suas
inãos, e que o problema não
tinha tamanha repercussão.
Porém, boje em dia, o proble-
ma cresceu e que êle já tem
mais experiência.

Peracchi
vem ao Rio
no dia 8

Porto Alegre (Sucursal) — O
Presidente da Assembléia Le-
gislatlva. Sr. Carlos Santos,
assumirá o Governo do Rio
Grande do Sul no dia 8, quan-do o Governador Peracchi
Barcelos viajará para o Rio
para encontro com o Marechal
Costa e Silva.

A audiência com o Presiden-
te eleito foi confirmada on-
tem. O Governador ga.úcho le-
vara uma agenda completa dos
assuntos ¦ do Estado a serem
examinados com o Marechal
Cosia e Silva.
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Faculdade de Filosofia d te

3f UFRJ cancela a sua aula
inaugural temendo agitação

A aula inaugural da Faculdade de Filosofia da UFRJ
(ex-FNFi), marcada para as 17 horas de hoje foi cancelada"por medida de precaução e para evitar novos tumultos
estudantis".

A decisão do Diretor Raul Bittencourt, decorrente da
notícia de que a solenidade seria aproveitada como início
do movimento estudantil, desagradou os lideres dos alunos,
que vão promover a aula d© qualquer maneira.

liste foi o quinto acidente a que assistiu, em uma semana, o dono do armazém, Sr. Eugenciuno José Alves

a
Estado decide que hoje
escola primária f uncioix
com ou sem professoras

A Secretaria de Educação assegurou ontem que à ex-
ceção das escolas para crianças excepcionais — que só
iniciarão suas aulas em fins de março — tôdas as ésco-
las primárias da rede oficial deverão estar funcionando
hoje, embora algumas precariamente, devido ao deficit
de 4 mil professoras em férias até o dia 13.

Todo o dia de ontem na Secretaria de Educação do
Estado foi dedicado, praticamente, às reclamações dos pais
que, forçados pela crise financeira a tirar seus filhos dos
estabelecimentos particulares, estão até agora lutando
para conseguir vaga nos ginásios oficiais.

DUPLA IRRITAÇÃO

Irritados com o corte de ener-
gia que atingiu — como acon-

; tece diariamente — o Edifício
Estácio de Sá, onde funciona a
Secretaria de Educação e que
os forçou a permanecer longo
tempo a espera da normaliza-
ção dos elevadores, alguns pais
agruparam-se no andar térreo,
passando a discutir os seus prin-
cipais problemas, que se revê-
laram serem a luta pela matri-
cuia dos filhos nos ginásios es-
taduais e a Indiferença das di-
retoras desses mesmos colégios
em ouvi-los.

"Eu não entendo essa gente",
dizia um. "Falam em não sei
quantas inaugurações e quando
a gente pensa que vai poder
matricular o filho, vem lá o
emissário da diretoria — sim
porque elas já não atendem,
mandam sempre o contínuo —
dizer que não há vaga e o ne-
gócio é procurar a Secretaria
de Educação."

AS RECLAMAÇÕES

O Sr. Reginaldo de Faria Li-
ma, que mora no Leblon e por
dificuldades financeiras teve de
tirar o filho de um colégio par-
ticular onde estava pagando
NCrS 80,00 (oitenta mil cruzei-
ros antigos) mensais, queixou-
se do Colégio André Maurois,"que já não tem mais vagas e
cuja Diretoria transformou o
seu gabinete cm sala de aula".

Outros alegavam que o Esta-
do tem possibilidades de colo-
car salas pré-fabricadas em seus
terrenos anexos — a exemplo do
Pedro II — e assim solucionar
mn problema que promete se
arrastar por longo tempo.

O DEPARTAMENTO NOVO

Alguns funcionários da Se-
cretaria de Educação disseram,
ontem, ao JB que,- "se o nú-
mero de pessoas que vão re-
clamar contra a falta de vagas
continuar aumentando, o Sr.
Benjamim de Morais será obri-
gado a organizar um departa-
mento só para o assunto.

Por outro lado, a Secretaria
de Educação nega que o curri-
culo imito venha, prejudicar e
atrasar em 10 anos o ensino
na Guanabara. Alegam os téc-
nicos que "o método só veio
beneficiar o estudante, que de
agora em diante pode se trans-
ferir para qualquer escola da
zona onde reside, sem que isso
implique na perda de um ano
inteiro".

Niterói (Sucursal) — As
matrículas nas escolas prima-
rias do Estado do Rio serão
íeitas nos dias 13, 14 e 15 dês-

te mês, estando o inicio das
aulas marcado para o dia 16,
conforme instruções baixadas
ontem para as 12 regiões cs-
colares fluminenses.

As crianças deverão ser ma-
triculadas nos estabelecimen-
tos,situados até a distância cle
3,5 km de suas casas, sendo
as residentes íora dessa área
encaminhadas para as unida-
des de ensino mais próximas.

MAGISTÉRIO

O Secretário de Educação e
Cultura, Sr. filio Solou de
Pontes, continua a aguardar o
término da publicação, pelo
Diário Oficial, dos nomes e
das notas das candidatas cias-
sificadas no Concurso de In-
gresso no Magistério Prhná-
rio fluminense para marcar a
data da escolha das vagas de
professora nas 12 regiões es-
co'.ares do Estado.

Das • U 703 pròféssorandas
que fizeram o Concurso, no
dia 10 de dezembro, 3 428 es-
tão habilitadas á escolha. Sub-
sistindo vagas, em qualquer
região escolar, concursadas de
outras regiões poderão esco-
Ihé-las. Restando, ainda, ou-
trás vagas, deverão ser aber-
tas inscrições para contrata-
ções e substituições, havendo
preferência para as diploma-
das não concursadas; as nor-
malistas, na falta de profes-
soros diplomadas; e, por úl-
timo, as não normalistas ou
professoras leigas.

EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) —
Todos os colégios secundáristas
desta Capital poderão iniciar as
aulas na segunda-feira, porque
cs professores resolveram acei-
tar a proposta de 25 % de au-
mento até que o Ministério do
Trabalho anuncie o iudice ofl-
ciai.

Os diretores de coiégios com-
prometeram-se a reajustar o
salário a partir de 1 de março
se o índice do Ministério do
Trabalho fôr superior, a 2õ'~v,
afastando a possibilidade de
uma greve geral dos professo-
res que. no ano passado, atra-
sou o ano letivo em mais cle
um més.

NO CEARA .- »
Fortaleza. (Correspondente)

— O escritor Josué Montelo
proferirá amanhã a aula inau-
gural dos cursos da Universi-
dade do Ceará, atendendo a
convite que lhe foi formulado
pslo novo Reitor, Professor Fer-
nando Leite.

CEPE-2 dirá em abril qual
dos 18 consórcios ganhou a
concorrência para o metrô

Será conhecida em fins de abril a proposta vence-
dora entre as apresentadas por 18 consórcios nacionais e
estrangeiros para o estudo da viabilidade técnica e eco-
nômica do metrô carioca, cuja primeira linha deverá en-
trar em tráfego em dezembro de 1970, segundo estudos
da Comissão Executiva de Projetos Específicos n.° 2, en-
carregada de sua implantação.

O cronograma elaborado pela CEPE-2 fixa um progra-
ma de trabalho de quatro anos, devendo estar concluído
até dezembro o estudo final do plano de execução do me-
trô. Em maio será iniciada a construção das galerias e
obras ferroviárias, com a abertura de cinco frentes de
trabalho.

JULGAMENTO

A CEPE-2 iniciou ontem a
segunda fase dos seus traba-
lhos, que constará do julga-
mento e pré-qualificação das
propostas apresentadas por
firmas brasileiras, portuguê-
sas. alemãs, francesas, ameri-
canas, suecas, italianas, japo-
nêsas e holandesas.

Para a seleção do consórcio
vencedor a CEPE-2 levará em
conta: os trabalhos já realiza-
dos pela empresa ou cm fase
cle execução; equipe técnica
(pessoal permanente, associa-
dos e consultores); norma de
trabalho (a s p e c tos técnicos,
econômicos e financeiros), e
outros dados (caracterização

da empresa, financiamento ao
estudo e prazo de instalação
da equipe na Guanabara).

A captação de recursos para
a construção será iniciada em
fevereiro de 1067. Seguir-se-áo
as desapropriações e o prepa-
ro da faixa, a abertura de cin-
co frentes cle trabalho (Fl, F2,
F3, F4, F5) e a construção das
oficinas cle manutenção e de
equipam enios fixos c móveis.

A última fase. de treina-
mento e instalação, será ini-
ciada em março de 1Í170. com
o treinamento do pessoal de
operação. Em setembro da
mesmo ano réalizár-sé-ão os
primeiros testes operacionais e
em dezembro deverá entrar
em tráfego a primeira linha.

Ônibus bate em caminhão e
os dois se chocam com
postes, ferindo 4 pessoas

O ônibus chapa GB 80-17-95, da linha Grajaú-Leblon,
, ábalroou ontem q caminhão chapa GB 60-62-77, na Rua
. Teodoro da Silva; esquina com Rua Pereira Nunes. Após
¦ o choque, os veiculos foram bater em dois postes, em fren-
te a um armazém, resultando quatro pessoas feridas.

O armazém é de propriedade do Sr. Eugenciano José
Alves, que disse ao'JORNAL DO BRASIL ser êste o quinto•desastre de trânsito ocorrido ali em uma semana, em ne-
nhum deles sofrendo b estabelecimento "graças aos zaguei-
ros que são esses dois postes, já apelidados por Pavão e
Belini".

FERIDOS

Os feridas — João Ferreira,
Lourival Pestana Neto, Fran-
cisco Rosa Moreira e Francis-
co Pereira da Silva Filho —
íoram transportados pelo PM
Joel para o Hospital Sousa
Aguiar. O PM Paulo Miranda
Monteiro, que estava de servi-
ço na Rua Felipe Camarão, íoi
o primeiro a chegar ao local.

OUTROS DESASTRES

O ator da televisão Hugo
Liete, quando dirigia ontem o
carro de sua propriedade, cha-
pa GB 2-60-17, na Avenida
Bartolomeu Mitre com Aveni-
da General San Martin, coli-
diu com o caminhão chapa
GB 6-59-49, dirigido por João
Pontes Rocha. O ator íoi me-
dicado no Hospital Miguel
Couto e depois conduzido à
10." Delegacia Distrital, a íim
de prestar esclarecimentos sò-
bre o acidente, assim como o
motorista do caminhão.

Na madrugada de ontem, o
funcionário público Adolfo
Inácio Bustamante dirigia o
carro chapa MG 1-04-25-00,

que se desgovernou na Rua
Voluntários da Pátria, esquina
com Bua Dona Mariana, indo
chocar-se com um poste de
iluminação. O motorista so-
íreu fratura do crânio e ficou
internado no Hospital Miguel
Couto. O Sr. Murilo de Aze-
vedo, que o acompanhava no
veículo, também saiu ferido,
sendo medicado e retirando-se
em seguida.

TIRO

O ajudante de mecânico Van-
. derlei da Silva, de 17 anos, ao

passar ontem pela Praiâj do
Pinto, em frente ao n.° 510,
recebeu um tiro no braço di-
reito, que íicou fraturado. Foi
conduzido por um grupo de
pessoas ao Hospital Miguel
Couto, onde ficou internado.

Depois de ser medicado, Van-
derlei declarou a um policial
de plantão naquele hospital
quo um marginal corria atrás
de outro, sóbre o qual disparou
de repente, errando o alvo o
atingindo-o, .

Os policiais da 15.a Delega-
cia Distrital já se mobilizam
para localizar os marginais.

Cafezinho passou a custar
NCr$ 0,06 e média e copo
de leite sobem na 2!l4eira

O cafezinho já está custando NCr$ 0,60 (60 cruzeiros
antigos) em muitos bares do Centro da Cidade. Os comer-
ciantes anunciam ainda que, a partir de segunda-feira, os
preços da média e do copo de leite serão majorados, em
decorrência do aumento do litro de leite, que passou ontem
de NCr$ 0,27 para NCr$ 0,33 (275 para 330 cruzeiros an-
tigos).

Para o aumento do cafezinho — que somente era espe-
rado após o aumento do preço do açúcar — os comercian-
tes informam que êle se deve à majoração do preço do
café moído pelos fornecedores e do reajustamento salarial
dos empregados, já em vigor a partir de 1 de marco, na
base de 25%.

cameróiallzàfcab do peixe na
Semana Santa, inforjíou àque-
la autoridade que, no Entre-
posto da Pesca na Praça XV,
estão sendo vendidas grandes
quantidades cie peixe deterlo-
rado ou em más condições sa-
nitárias.

Diante da gravidade da de-
núncia, o Diretor do DAB da
Secretaria de Economia pro-
meteu enviar um expediente às
autoridades daquela Secretaria,
a fim de que sejam tomadas
ns medidas necessárias visan-
do à saúde da população.

Na próxima semana, possi-
velmente no dia 17, serão fei-
tos. sorteios de logradouros,on-
cle serão armadas barracas pa-
ra venda de peixe. Até ontem
nada ficou resolvido sobre o
assunto, pois a tendência dos
peixeiros é de concentrarem-se
na Praça XV ou de vender o
produto somente em postos de
maior concentração.

A CIBRAZEM irá pleitear
do Estado a colocação de 32
postos de venda de pescado,
como única condição para ga-
rantlr a distribuição de pelo
menos 12 tipos diferentes do
peixe, c a manutenção dos
preços dentro de uma íaixa
isenta de especulação.

INSUFICIENTE AINDA

O reajustamento do preço do
leite na base de 20',í, passan-
do o produto a custar o litro
NCrS 0,33 (330 cruzeiros anti-
gos) para o consumidor, foi
considerado insuficiente pelos
pecuaristas ao atendimento das-
reivindicações dos produtores,
ciue esperavam o preço de NCr$
0,34 (340 cruzeiros antigos).

Segundo as diferentes fases
da intermediação da comercia-
lização do leite, o produto custa
atualmente NCrS 0,02 (20
cruzeiros antigos), do produtor
à usina regional, NCrS 0,03 (30
cruzeiros antigos) até á usina
central e, desta ao varejista,
CrS 9 (nove cruzeiros anti-
gos), num total de NCr$ 0,07
(70 cruzeiros antigos). Com o
aumento concedido pela SU-
NAB, alegam os produtores
que o leite para o produtor, ao
invés de ser aumentado, será
reduzido de NCrS 0,19 para
NCr$ 0,17 (190 para 170 cru-
zeiros antigos).

CAMPANHA SUSPENSA (

A campanha de distribuição
do leite em saquinhos de papel
parafinado contendo um copo
do produto por NCrS 0,10 (cem
cruzeiros antigos) estará sus-
pensa até ser liberada a sua
venda pelo preço de NCr$ 0,12
(120 cruzeiros antigos), para

íazer face ao percentual exi-
gido pelos redistribuidores. A ¦
CCPL informou ontem que. a
nova modalidade de venda do
leite está sendo feita apenas
nos colégios e escolas partícula-
res e em alguns departamentos
da Petrobrás.

Quanto à venda do leite pe-
los porteiros nos edifícios, eli-
minando a intermediação dos
comerciantes de bares e pada-
rlãs que nem sempre temam
as precauções higiênicas devi-
das, disse a CCPL que a cafn-
panha não teve a receptivida-
de esperada, pois de mil pro-
postas entregues aos síndicos,
apenas duas foram devolvidas
até hoje.

Uma comissão de peixeiros
que se reuniu ontem com o Di-
retor do Abastecimento do Es-
tado, Er. Maurício Ribeiro do
Nascimento, para tratar da

CIGARROS FALTAM

Mais de 300 comerciantes
que trabalham com cigarros
decidiram, na reunião realiza-
da no Sindicato de Hotéis e
Similares ontem à tarde, que
continuarão em sua campa-
nha contra a diminuição da
margem dc lucro na comercia-
lização do produto, contando
o movimento com a adesão da
quase 50 por cento dos reven-
dedores de cigarro da Guana-
bara.

Os comerciantes reunidos
em seu sindicato de classe
aprovaram ainda a criação de
uma comissão, sob a presiden-
cia do Vice-Presidente da en-
tidade, Sr. José Moreira da
Cunha Neto. que irá manter
contatos eom o.s fabricantes
de cigarros, levando-lhes a
decisão da classe, contrária á
diminuição da margem de lu-
cro de 17,4 por cento para 11
por cento, em decorrência da
taxa do Imposto dc Circulação
de Mercadorias.

ESVAZIAMENTO

Outras fontes afirmam que,
dando inicio ao processo de e.s-
vaziamento ! dos programados
movimentos de estudantes, a
Reitoria teria achado por bem
suspender as aulas inaugurais
da Universidade Federal do
Rio cle Janeiro.

As paredes da Faculdade de
Filosofia amanheceram ontem,
cheias de cartazes convocan-
do os alunos "e adeptos da lu-
ta contra a ditadura", a com-
parecerem oo salão nobre da
escola para assistirem à aula
inaugural. Ao que se sabe, a
aula não será proferida por
um só aluno, mas porx vários,
com 15 minutos, cada, para o
uso da palavra.
PLANO VELHO

As mesmas fontes informam
que os estudantes que realizam
e lideram o movimento estu-
dantil já haviam planejado,
desde o princípio deste ano,
realizar as aulas inaugurais
mesmo que fossem depois de,
oficialmente ministradas, Co-
mentários na porta da Facul-
dade fazem crer que os estu-
dantes pretendem também —
easo o Dü-etor não lhes der
permissão para ocupar o sa-
lão nobre — dar a aula inau-
gural no meio da rua.
ETERNO PROBLEMA

O problema do pagamento
das anuidades voltou ontem a
ser abordado pelos estudantes
da Faculdade de Filosofia,
através de campanhas e dis-
tribulção de folhetos, nos quais
os líderes do movimento lem-
bram aos veteranos e aos ca-
louros para não efetuarem' o
pagamento e exigirem do Di-
retor o recibo de isenção.

Fontes ligadas ao meio estu-
dantil disseram que existe uma
grande divergência quanto à
possibilidade de uma greve ge-
ral por ocasião do inicio das
aulas nas Universidade/;. En-
quanto alguns estudantes de-
íendem a idéia, outros — e êsse
grupo é o maior — alegam ciue
tal movimento só deve ser ini-
ciado em meados de junho.
MATRÍCULAS

Termina no próximo dia 31
o prazo dado pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro para
o pagamento da taxa de ins-
crição, que êste ano continua a
mesma do ano passado: NCr$
28,00 (28 mil cruzeiros antigos)
em duas parcelas, uma em
março e outra em agosto. .

Até agora as Faculdades não
possuem dados precisos quanto
ao número dos estudantes que
pagaram a taxa e os que pedi-
ram isenção alegando íalta de
recursos. Segundo seus direto-
res, a tendência é a de que to-
dos efetuarão o pagamento,"mesmo pressionados pelas li-
deranças estudantis a não fa-
zê-lo".

Os guichès das Faculdades
estão abertos e tem sido relati-
vãmente grande o número cle
estudantes que vão procurá-los,
principalmente calouros.

Os já veteranos, que todos os
anos sempre se atrasam, "de-
verão íazê-lo, havendo posslbi-
lidade de que a data do tér-
mino do pagamento seja adia-

da, caso os diretores das ta-
culdades decidam que uma. au-
sêneia maior tenha sido provo-
cada por motivos realmente
justos.
PROTESTO DA UME

A União Metropolitana dos
Estudantes divulgou ontem
uma nota na qual denuncia ¦
"a violenta repressão desferida
pelo SNI, DOPS e Exército-
cin ação conjunta sob ordens-
diretas do Presidente da Re-
pública sóbre o Movimento Es-
tudantil". .

A nota - acrescenta que a
UME manterá as suas ativi-
dades neste ano "como única
organização de âmbito esta-
dual reconhecida pelos estu-
dantes da Guanabara".
APOIO

Niterói (Sucursal) — O Pre»
sidente do Diretório Central
dos Estudantes da Universida-
de Federal Fluminense, acadê-
mico Cláudio do Amaral Jú-
nior, divulgou nota oficial cm
que manifesta o seu apoio "às
teses do recente Seminário da
UNE, realizado nesta Capital,
sóbre a Reforma Universitá-
ria", e o seu repúdio "às vio-
lências policiais perpetradas
contra estudantes, no Rio, por
miniaturas da CIA: SNI,
DOPS, CENIMAR etc.".

Acentua que o Seminário
traçou "um programa de luta
nacional contra o Acordo MEC-
USAID, denunciando o sistema
de contratação de professores
que visa, em verdade, ao con-
trõle ideológico do corpo do-
cente brasileiro; e contra a
politica das anuidades".

Belo Horizonte (Sucursal) —
Dirigentes do Conselho Sc»
cundarista desta Capital, qua
voltaram ontem do Rio, onde.
participaram do Congresso da
União Brasileira de Estudan-
tes Secundáristas, afirmaram
que "o Governo federal, inca-
paz de impedir a realização,
do conclave, tentou incompa-
tibilizar a opinião pública
com o movimento estudantil,
acusando-o de planejar a mor-
te de Ministros de Estado".

Os dirigentes estudantis
acusaram o DOPS de prender
centenas de adolescentes pelo
simples fato de serem estudan-
tes, violando o dfreito indivi»
dual de livre locomoção, pois,
para os agentes policiais da
Governo, ser estudante é ser
subversivo e é representar pe»
rigo para a ditadura.
INVENÇÃO.

Os secundáristas afirmaram
que "foi inventado o plano na»
cional cle subversão acusando
os estudantes de iniciarem
guerrilhas no Sul do País com
a finalidade de conturbar o
ambiente nacional que ante-
cede ã posse do Governo Cos-
ta e Silva".

Informaram, que "não apre-
sentarão soluções, pois as qúe
desejam são incompatíveis
com o Governo que instalou-
se em março de 64", mas con»
tinuarão "denunciando a in-
iiltração imperialista no cnsi-
no brasileiro, a entrega de
nossas riquezas ao colonialis-
mo norte-americano c a acei»
tação de esquemas só conve»
nientes aos Estados Unidos".:

Jesuítas abrem colégio
masculino às mineiras

v Belo Horizonte (Sucursal)
— O Colégio Loiola, estabele-
cimento de ensino secundário
para rapazes, dirigido pelos
padres Jesuítas e tido como
dos mais rígidos desta Capi-
tal; resolveu êste ano romper
a tradição, admitindo 14 m0-
ças em" seu Curso Cientifico,
numa experiência que, segun-
do o seu Diretor, o padre
João Antônio Ruiz, deverá
ampliar-se no ano que vem,
com a admissão de moças
também lio Ciclo Ginasial.

Entre os motivos que deter-
minaram a decisão dos jesuí-
tas do Colégio Loiola. o padre
Ruiz aponta- "a boa convi-
vencia entre moças e rapazes,
o maior equilíbrio na íorma-
ção da personalidade dos alu-
nos e a relativa homogenoida-
de de educação entre irmãos
e irmãs, podendo freqüentai*
ambos o mesmo colégio com
conseqüente reflexo sobre a
familia".
AS PIONEIRAS

Ontem, no primeiro dia de
aula, as 14 moças íoram a no-
vidade maior para os rapazes
do Colégio, mas integraram-se

Via Dutra é
liberada
para descida

Os automóveis que saírem de
São Paulo para o Rio, na pró-
ximai segunda-feira, não preci-
sarâo passar por Três Rios e
Petrópolis, dando mna volta de
145 quilômetros, porque das 11
às 18h estará aberta a pista
de descida, da Via Dutra — es-
irada velha. Os ônibus e ca-
miuhões, entretanto, não pode-
rão fazer o mesmo, pois apenas
para os veiculos leves a pista
estará-liberada. A liberação foi
anunciada oficialmente ontem
pelo Diretor-Geral do DNER,
Sr. Algacir Guimarães, que dis-
se ainda estar acertada para
o próximo dia 11 a ligação do
Rio para São Paulo. A partir
do dia 23, será restabelecido o
tráfego nos dois sentidos, íi-
cando estas decisões sujeitas a
alteração posterior, caso ocor-
ram novas chuvas na Serra dns
Araras.

perfeitamente e não houve . o
menor constrangimento dé
parte delas.

Saté das moças estão na
primeira série do Curso Cien-
tlfico. seis na segunda e ape»
nas uma na terceira, na tur»
ma que se prepara para ma-
tricular-se na Faculdade ás
Medicina.

ENTROSAMENTO

O padre João Antônio Ruiz,
disse que essa decisão não foi
adotada apressadamente, ma»
é o resultado de um estudo
que vem sendo feito há dois
anos:

— Há muito tempo que ol
estabelecimentos glnasiais íe-
mminos de Belo Horizonte
começaram a solicitar ou a
sugerir ao Loiola a inovação,
alegando a falta de colégios
para moças em face do nú-
mero imenso de alunas inte-
ressadas. Depois de meditar-
mos e considerarmos aspectos
de ordem sociológica e vocaoio-
nal, decidimos fazer a expe-»
riéncia êste ano. Se der cer-
to, no ano que vem ft amplia-
reinos.

'Currais "

terão rendas
examinadas

O Diretor do Departamento
de Trânsito, General Hil de-
brando de Góis, designou on-
tem uma comissão formada por
um delegado e dois comissários,
seus auxiliares, para apurar ir-
regularidades na arrecadação
da renda dos porqueamentes do
Centro, com prazo de 30 dias
para apresentar um relatório.

A comissão é formada pelo
Delegado de Policia Ivá Vas-
concelos de Freitas, Chefe de
Gabinete do General Hilcle-
brando, e dos comissários Edgar
de Azevedo Delgado Mota, Che-
fe do Serviço de Matrículas c
Prontuários da Divisão de Ha-
bilitação, c Dirceu Cardoso
Amarelli. Chefe do Serviço de
Fiscalização o Policiamento da
Divisão de Controle.

w
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os garante nunca ter mentido ao ialar de seus err
Agua na Ilha
vai melhorar
em 2 semanas
'. O déficit diário de cinco ml-
Ihões de litros de água no
abastecimento da Ilha do Go-
vernador deverá ser contorna-
do quando íôr ligada a tubula-
çao de 600 milímetros de cali-
bre entre Bonsucesso e a Ilha
do Fundão, a ser servida pela
Adutora de Lajes, cujas obras,
segundo afirma o Administra-
dor Regional, Sr. Alberto Câ-
mara, estão concluídas em duas
semanas.

Por outro lado, diz o Admi-
nistrador que estão em vias de
se iniciarem as obras.de dupli-
ca-jão da Estrada do Galeão, no
trecho entre os 

"bairros de
Guarabu e Cacuia, com prazo
de seis meses para conclusão.
Ao mesmo tempo será melhora-
da a iluminação, bastante de-

. f iciente, colocando-se lâmpadas
em todos os postes, em ambas
as pistas, desde o aeroporto.

MAIS LUZ

A iluminação será melhora-
da também — afirma o Admi-
nistrador — na Estrada do Ca-
cuia e mas Praças Jerusalém e
Danaides, onde serão instala-
das lâmpadas de vapor de mer-,
cúrio. Serão colocadas mais
lâmpadas incandescentes, ain-

. da nas Praias das Pitangueiras
e Zumbi, na Rua Capitão Bar-
bosa e na Avenida Paraná-
puã.

O Departamento de Obras e
a CTC, por 6Ua vez, estão reti-
rando os trilhos dos bondes,
que ligavam o Bananal à Ri-
beira, para possibilitar o ásfal-
tamento das ruas.

VM MINISTRO QUANDO TRISTE

AVISOS RELIGIOSOS

A Sao Judas
Tadeu

Agradeço a araja alcançada -
HORÁCIO

Ão Menino
Jesus de Praga
Agradeço a graça obtida.

HORÁCIO

À Santa Francisca
Xavier Cabrine

Agradeço a .graça recebida. -
•IUCIA.

A Nossa Senhora
do Bom Parto

Mariiete e ttvio Mauro agrade-
cem a graça alcançada.

À São Judas Tadeu
Agradeço uma graça recebida —

-U. T. F.

A Nossa Senhora
do Bom Parto

IAURA BASTOS agradece a gra-
ça alcançada.

A. R. agradece
à S. Judas Tadeu
A graça alcançada.

Agostinho
Nunes de Lemos

(MISSA DE 7.» DIA)

Antônio Nunes de Le-
mos e família convi-
dam parentes e ami-

gos para a missa de 7.° dia
que será celebrada sábado,
às 8,30 na Igreja N. S. da
Lampadosa. Av. Passos.

COSTA e SILVA
£<"-, A fçmflid da EIC AH

YY , MAIINI-IO CCSTA E
SILVA -gr.de.e, sen-

slbiliz.da, aos que compare-
, ceram ao seu sepultamento

e convida parentes e amigos
para a missa que manda ce-
lebrar em intenção de sua
sima, sábado, dia 4 do cor-
rente, às 11 horas, na Igreja

-da Irmandade da Santa Cruz
dos Militares (Ouvidor, es-
quina de 1.° de Março).
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Campos confessou ter subestimado a inflação brasileira

Polícia Federal julga hoje
projeto para sua sede e
dá ao vencedor NCr$ 5 mil

Brasília (Sucursal) —Com a\presença de altas
autoridades, o Coronel Newton Leitão abrirá hoje, às
lOh, no salão nobre do Departamento de Polícia
Federal, os trabalhos do júri do Concurso Nacional
de Estudos Preliminares da futura sede dó órgão, a
ser construída no setor de autarquias.

O vencedor do concurso receberá NCr§ 5 000,00
(cinco milhões de cruzeiros antigos), cabendo aos
2.°, 3.°, 4.o e 5.° lugares, respectivamente, NCr$ 2 500,
1 500, 1000 e 500 (dois milhões e meio, um milhão
e meio, um milhão e 500 mil cruzeiros antigos).
OBRA

Integram o júri do con-
curso os Srs. Júlio Franco
Neves (IAB-São Paulo),
Marcos Konder Neto (IAB-
GB), Mauro Estêves (Coor-
denação de Arquitetura e
Urbanismo da PDF), Ícaro

Castro e o Coronel Newton
Braga Teixeira, Diretor do
DOPS.

A obra está orçada em
NCrS 4 000 000,00 (quatro
bilhões de cruzeiros antigos)
e sua construção deverá ser
iniciada em 1968.

AMAURY GONÇALVES
ROCHA

(MISSA DE 7." DIA)
Helena Sampaio Rocha, Ama.ry Carlos Sampaio
Rocha, senhora e filhos, José Curty, senhora e
filhas, Fernando Sampaio Simas, esposa e filhos,
convidam os parentes e amigos para a missa de

7.° dia que mandam celebrar por alma de seu boníssimo
esposo, pai, irmão, tio, sogro, cunhado e netos, AMAURY,
amanhã, sábado, dia 4, às 11,30 horas, na Igreja São Fran-
cisco de Paula, no Largo de São Francisco. (p

ÃMÂURY GONÇALVES

(MISSA DE 7.°' DIA)
A Diretoria ev funcionários de Geovia S/A. convi-
dam ps parentes, amigos e clientes para assistirem
a missa de 7.° dia que mandam celebrar em in-
tenção da alma de seu companheiro e pranteadoamigo, AMAURY GONÇALVES ROCHA, amanhã, sábado,

dia 4, às 11,30 horas, na Igreja São Francisco de Paula,
no Largo de São Francisco. (p

AMAURY GONÇALVES
ROCHA

(MISSA DE 7.° DIA)
A Diretoria e funcionários*de Geohydro S/A. con-
vidam os parentes, amigos e clientes para assis-
tirem a missa de 7.° dia que mandam celebrar em
intenção dá alma de seu companheiro e pranteadoamigo, AMAURY GONÇALVES ROCHA, amanhã, sábado,

dia 4, _s 11,30 horas, na Igreja São Francisco de Paula, no
Largo de S.o Francisco. (p

OTÂCILEO P1NHEIR

(MISSA DE 7.° DIA)
A Diretoria do Botafogo de Futebol e Rega-
tas convida o quadro social para a missa
de 7.° dia, que em intenção do seu inolvi-

dávél sócio emérito OTACÍLIO PINHEIRO GUERRA,
manda celebrar amanhã, às 11 horas, no altar do
Santíssimo da Igreja da Candelária.

São Paulo CSucursal) — A
extinção do Décimo Terceiro
Saláiio íoi desmentida, ontem,
pelo Sr. Roberto Campos, du-
rante entrevista em que, depois
de garantir "nunca ter mentido
ao povo ", rspondeu sobre os
motivos que impediram o Mi-
nistério do Planejamento de
atingir os seus objetivos.

Considerou-se responsa-
vel, por ter subestimado a dif i-
culdade dessa transformação
psicológica, pois três anos de
pregação antimflacionária são
relativamente poucos para cor-
rigir 25 atíos de concupiscência
inflacionária".

INCAPACIDADK

Visivelmente abatido, desani-
mado, sem óculos e queixando-
se muito da imprensa, o Sr.
Roberto Campos revelou que
suas mágoas à frente do Minis-
tério do Planejamento foram
motivadas por sua "incapacida-
de de comunicação, criando
uma diferenciação injusta en-
tre o íato e a imagem".

. O Ministro do Planejamento
iniciou a entrevista coletiva
concedida à imprensa paulista
na Terraza Martini, dizendo
que "ape.ar.da época ser propi-
cia ao uso da imaginação, cons-
trutiva e destrutiva, é com sa-
tisfação que falo à imprensa
especializada de São Paulo, que
tem seriedade" de comporta-
mento e de apreciação, que não
é comum no resto do Pijifs".

Esta foi a primeira critica,
das muitas que fêz à imprensa,
durante a entrevista, mostran-
do-se bastante ressentido pelas
criticas que vem recebendo.

Perguntado sobre a sua pre-
visão para o índice de eleva-
ção do custo de vida durante
êste ano, o Sr. Roberto Cam-
pos afirmou que já tem uma
experiência amarga nesse cam-
po, pois "é difícil precisarmos
com exatidão, o comportamen-
do dos preços. Jamais, entre-
tanto, fiz qualquer previsão sô-
bre êsse comportamento, ao
contrário do propalado"

O que houve — salientou
— íoi sempre um ritmo de ex-
pan sfio monetária, previsível,
compatível com as várias ta-
xas de inflação, devido a dois
fatores: o crescimento real da
produção e a velocidade de
circulação dá moeda. Em 1965
não foi obedecida a programa-
ção de expansão dos meios de
pagamento, que superou o ad-¦mitido por três motivos princi-
pais: O Governo decidiu au-
mentar as reservas de dólares
com o objetivo, definido pelo
PAEG, de obter o saneamento
cambial antes da data previs-
ta; a colheita de café, previs-
ta para 33 milhões de sacas,
atingiu 38 milhões, o que pro-
vocou uma expansão monetá-
ria inprevista e, finalmente, os
recursos destinados à sustenta-- ção' dos preços mínimos; "pa-
ra não desmoralizar o apoio
dado a agricultura.

Como nunca se pagam os
pecados imediatamente, a ex-
pansão monetária de 1965 apre-
sentou reflexos em 1966, com a
expansão dos meios de paga-
mentos da ordem de 19,6%.
Mesmo assim êste fator deve-
ria ter causado uma inflação
menor do que a registrada, da
ordem de 41%. Essa discrepân-
cia frustrante resulta do íato
de o saneamento cambial de
1965 ter exigido expansão mo-
netária superior ao previsto, o
que provocou um surto infla-
cionário superior ao calculado.

CONDIÇÕES DO
PLANEJAMENTO

O Ministro do Planejamento
afirmou que parte do insucesso
da política econômico-fínan-
ceira deveu-se ao ano agríco-
la de 1965, que foi muito ruim,
com queda acentuada da pro-dução de arroz e feijão, e
mesmo de milho, embora em
menor escala, o que provocouaumento nos preços desses pro-dutos.

Em 1S68, entretanto, re-
gistrou-se um paradoxo: ao
lado de um comportamento
monetário excelente, houve

,uma inflação frustrante. Espe-
ramos que em 19S7 as condi-
ções monetárias e climáticas
ssjam melhores. Prev.em-se
colheitas rasoáv.is, mas nâo
tão espetaculares como previa-mos, devido à seca de setrm-
bro, e a expansão /monetária
foi contida.

Afirmou, novamente, que è
imprevisível prever índice' in-
flacionário para êste ano, pois"há que considerar o compor-
tamento humano, que influi de
modo imprevisível no compor-
tamento lnflacionário". Sa-
lientou. a seguir, que a mudan-
ça de Governo pode significar
uma nova visão do problema,"por isso, como dizia um gran-
de orador francês, eu não pro-
ponho, eu não disponho e cu
não suponho, apenas ex-
ponho".

' REAJUSTE DAS
OBRIGAÇÕES

Respondendo a uma pergun-
ta sobre se o Governo fede-
ral iria emitir cerca de NCr$
800000 000,00 (800 bilhões de
cruzeiros antigos) para resga-
tar as Obrigações Reajustáveis
lançadas, o Ministro do Pla.ne-
jamento respondeu que "um
dos objetivos do sistema de
recuperação do crédito públi-
co é tornar a Dívida Pública
rotativa e criar um mercado
para 8,bsorver o resgate das
obrigações em curso, mais o
necessário para cobrir deficits
no Orçamento. Aliás o déficit
náo é necessariamente um pe-
cado, no sentido do dogma,
mas não deve ser financiado
com recursos inflacionários.
Espera-se, para. êste ano, uma
absorção voluntária de Obri-
gações Reajustáveis da ordem
de NCrS 800 000 000.00 (oito-
centos bilhões de cruzeiros an-
tigos), pois em 1966 essa absor-
ção foi de NCrS 400000 000,00
(quatrocentos bilhões de cru-
zeiros antigos). Ê licito presu-
mir-se essa taxa de expansão
das Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, pois sáo
bons títulos.

Além disso, não pode ha-
ver um retorno ao antigo siste-
ma de Swaps, porque essas ope-
rações estão sendo substituídas
pelo sistema instituído pela
Instrução 289; o Governo está
controlando o crédito, induzin-
do as firmas estrangeiras a
buscar recursos por intermédio
da Instrução 28!). Até à desva-
lorização cambial havia um
certo desinteresse nessa opera-
ção, mas agora, com a certeza
de manutenção da taxa cam-
bial por um periodo indefinido
e a restrição do crédito, há pos-
sibilidade de maior colocação
de obrigações reajustáveis do
Tesouro Nacional no mercado.
Há ainda um nôvo processo de
subscrição das obrigações atra-
vés da aplicação dos suprimen-
tos das caixas de autarquias
no periodo que medeia entre a
distribuição do recurso e o seu
emprego.

PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS

Respondendo a uma pergun-
ta sobre as noticias de que o
Governo federal pretende re-
guiar a participação dos em-
pregados nos lucros das em-
presas e extinguir o 13.° salário,
o Ministro do Planejamento
afirmou que "os rumores são
rumores e nada mais."

A política trabalhista —
acrescentou èle — rtâo é defi-
nida pelo Ministério do Plane-
jamento mas pelo do Trabalho,
embora esteja sujeita a uma
opinião coordenadora do Minis-
tério do Planejamento'

Na verdade, estamos reá>-
lizando estudos sobre o proble-
ma, mas o que se cogita não
é a extinção do 13.° salário,
mas a regulamentação da par-
ticipação nos lucros, compu tan-
do-se o 13.° mês como uma
parcelai ria distribuição even-
tual dos lucros. Eticamente e
moralmente, estando o princi-
pio da participação consigna- •
dó na Constituição de 1946 e
reafirmando na Carta de 1967,
seria injustificável uma omis-
são do Executivo, como se a
Constituição não apresentasse
instruções legislativas, válidas.

Salientou, entretanto, o Sr.
Roberto Campes que a parti-
cipação nos lucros trará vários
problemas: a possibilidade de
descapitalização das empresas
e sérios conflitos entre os tra-
balhadores e as empresas —
caso o sistema não seja pru-
dente e bem estudado.

Por êste motivo o Govêr-
no está convidando várias en-
tidades a opinar e vai enviar
o anteprojeto ao Legislativo
parai um debate maduro. Esta
é uma questão dificil em tô-
das as partes do mundo. Al-
guns paises não conseguiram
instituir essa participação na
sua Legislação, outros adota-
ran» a medida voluntariamente.

Como há enormes dife-
rençag entrç as empresas, es-
tamos realizando estudos para
beneficiar as empresas, o» tra-
balhadores e o desenvolvimen-
to' econômico, e por êste moti-
vo decidimos enviar o antepro-
jeto ao Congresso. Como o
Governo sempre se recusou a
adotar a alternativa mais fá-
cil, embora fosse mais cômedo
fingir que o problema não
existe, achamos mais honesto
apresentar uma solução para
êle. O 13.° salário não
será extinto e, se as empresas
tiverem lucro que permita uma
remuneração extra para o em-
pregado, terão que conceder a
participação. Quanto às em-
presas deficitárias, a nossa es-
perança é de que elas apresen-
tem superávit, para obter-se
uma melhoria de produtivida-
de para a empresa, com bene-
fíclo para os próprios empre-
gados. Gostaria, entretanto, de
lembrar uma frase de um hu-
morista: "às vezes diante de

/mn problema encontramos so-
luções simples, plausíveis e er-
radas. •

ELIPSE DE MEMÓRIA

Criticando os economistas
que dizem estar o produto in-
terno bruto decrescendo, o Mi-
nistro Rcberto Campos afirmou
que isto mostra que há uma
elipse de memória, pois "tedes
sabemos que o crescimento do
PIB foi de 2% em 1963, de
3,1% em 1964, e de 4,7% em
1965. Em 1966, embora não ha-
ja darlcs precisos, estimativas
do Banco do Estado de São
Paulo revelam que houve um
crescimento real da ordem de
6% no Estado; no Nordeste al-
guns economistas julgam que
o crescimento foi de 11%, pois
há grande ativação econômica.
Não gostaria de dizer que o
aumento do PIB foi de 6%,
embora espere que tenha sido".

O desenvolvimento de nos-
sa economia — prosseguiu —,
mostra um ritmo ascendente
do PIB. Em 1965, embora a in-
dústria tenha acusado uma de-
cadência, a agricultura apre-
sentou um ritmo ascendente,
ao contrário do que aconteceu
em 1966, quando a indústria
teve um ritmo ascendente e a
agricultura decaiu.

Para 1967, enquanto a previ-
são no setor agrícola é boa,

ritmo de produção indus-
trial está evoluindo em razão de
dois fatores: reativamento da
indústria de construção, atra-
vés des planos do Banco Na-
cional da Habitação, e a matu-
ração dos projetos de desenvol-
vimento que começarão a ser
postos em prática imediata-
mente, atingindo mais de NCr$

bilhão' (um trilhão de cru-
zeiros velhes).

Os que negam o ritmo ascen-
cional de nossa economia so-
irem de um elipse de memó-
ria e são per demais ambicio^
sos, pretendendo um aumen-
to do PD3 de 2 para 6%.

CRÍTICA E ELOGIO

Referindo-se às declarações
do futuro Ministro do Planeja-
mento sobre a situação eco-
nômico-financeira, o Sr. Ro-
berto Campos afirmou que suas
palavras podem ser interpreta-
.das como jima critica ou um
elogio.

—. Podemos. Julgar as decla-
rações do Sr. Hélio Beltrão co-
mo critica se partirmos do
ponto-de-vista de que afirmou
que O' planejamento esteve di-
vorciado da realidade, mas cs-
sa não foi a intenção do fu-
turo Ministro, que é meu ami-
go pessoal, e revela possuir
grande número de Idéias co-
muns às minhas.

Podemos considerar as
suas palavras como elogio
quando disse que íoi feito um
esforço substancial para o pia-
nejamento e precisão de me-
didas além do que a máquina
administrativa pode dispor a
curto prazo. Convinha, agora,
adotar uma pausa para conso-
lidação dessas medidas e sua
execução final.

Salientou, a seguir, entender
que a segunda interpretação é
a mais correia, "e is^o é o
que me tem dito o nôvo Mi-
nislro do Planejamento — ho-
mem extremamente útil ao
País pelo pragmatismo que o
caracteriza pela vivência o.ue
tem do mundo de negócios,
contrastando com minha ten-
dencia às vezes teorizante e,
dizem alguns, excessivamente
inovadora".

POLÍTICA E
PLANEJAMENTO

Ao responder uma pergun-
ta sobre as variáveis que im-
pediram o Ministério do Pia-
nejamento de cumprir todos
os seus objetivos, além da
grande safra de café e da ¦
queda da produção industrial,
o Ministro do Planejamento
afirmou que "planejamento
não é um exercício abstrato,
mas um contexto político.
Acredito que eu e mesmo o
Governo tenhamos subestima-
do a gravidade das distorções
a corrigir. Toda uma Jonga
geração de inflação distorceu
o sistema de preços _ quando
se pensa que as distorções ío-
ram corrigidas, descobrem-se
outras'. Além disso, uma longa
geração de inflação consolida
expectativas tenazmente infla-
cionisias, quer nos consumido-
res que têm paciência quase
fatalista, quer nos produtores,
que sempra acreditam que po-
dem transferir custos ou que
o Governo vai afrouxar.

Talvez o Governo tenha
subestimado, ou antes, eu pes-
soalmente — porque gosto de
assumir responsabilidad-s —,
tenha subestimado a dificul-
dade dessa transformação psi-
cológica, pois três anos de
pregação antiinflacionária são
relativamente pouco para cor-
rigir 25 anos de concupiscên-
cia inflacionária.

ERROS PRÓPRIOS

Perguntado por um Jorna-
lista se os declarações do Go-
vernador Abreu Sodré, afir--
mando que há necessidade de'
liberalização do crédito, sig-
nificavam um retorno a con-
cúpls-ència inflacionária, "o Sr.
Roberto Campos disse preferir
não íalar "sobre os erros ou
acertos do Governador Sodré.
Prefiro falar dos meus pró-
prios erros. Quem me chamou
a atenção para um deles foi
um grande estadista e finan-
cista alemão, Hermann Abbs,
que disse ser o programa bra-
sileiro tecnicamente correto,
mas que ignorava o íato de
que a inflação brasileira não
era, como a alemã de após-,
guerra, um abscesso localizado
e lancetável, mas .uma septice-
mia que havia invadido toda a
corrente sangüínea".

O Sr. Roberto Campos, que
se apresentava sem óculos e
de fisionomia e n t r 1 s tecida,
mostrando-se um pouco des-
gostoso com a imprensa, afir;
mou não conhecer o texto ve-
ridico das declarações do Sr.
Abreu Sodré e lamentou ter de
dizer a jornalistas que "às vê-
zes há enorme diferença entre
o que a gente diz e o que a
imprensa diz que a gente diz".

Minas não
usa símbolo
doNCrl .

Belo Horizonte (Sucursal)'— 
Os mineiros' continuam

não se interessando pelo
cruzeiro nôvo e até mesmo
o jornal Minas Gerais, órgão
oficial do Governo do Esta-
do, ainda usa o símbolo do
cruzeiro antigo em suas no-
tícias e mesmo na publica-
ção de atos e editais recebi-
dos do Palácio da Liberdade.

Também os bancos minei-
ros só estão atendendo a
convocação do Banco Cen-
tral pára trocar seus- depó-
sitos de cruzeiros antigos
por cédulas carimbadas com
o valor do cruzeiro nôvo por-
que aproveitam a oportuni-
dade para conseguir as no-
vas notas de NCr$ 0,01, NCr$
0,05 e NCr$ 0,10 que estavam
faltando nesta Capital para
troco.

ACINCIA DO
JORNAL DO BRASIL na

TIJUCA
FARÁ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
£ ASSINATURAS'

RUA GENERAL ROCCA
l-quin* dt Coiula Í9 Bonfim
DAS 8.30 AS 17.30 HORAs'.
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS

Julgamento cie Arrais no
Recife começa com presença
de sua tia e seu sobrinho

Recife (Sucursal) — Com a presença apenas da tia e
de um sobrinho do Sr. Miguel Arrais, de dois estranhos e
três jornalistas, o Conselho Permanente d-? Justiça do Exér-
cito — o mesmo que condenou Gregório Bezerra a 19 anos
de prisão — iniciou, ontem, o julgamento do ex-Governa-
dor de Pernambuco, acusado de crimes de subversão no
Estado.

Depois de constatada a ausência do réu — exilado na
Argélia —, e lida a denúncia com argumentos semelhantes
aos usados contra Gregório Bezerra, o Promotor Acioli
Pilho iniciou a acusação, fazendo referência à agitação na
Zona Rural de Pernambuco.

TERMINA HOJE

.Funcionaram na defesa os
irmãos advogados Roque e
Antônio Brito Alves, esperan-
do-se que o julgamento termi-
ne às primeiras horas de hoje.
A Auditoria estavam presentes
a tia do Sr. Miguel Arrais.Sr."
Lia Arrais de Alencar, e o so-
brinho, Donaciano Arrais de
Alencar, que se mostravam
Impassíveis ante as acusações
da Promotoria e nada quise-
ram dizer ã imprensa.

CABO FALTOU

No Rio, sem qualquer justi-
ficativa do comando da For-
taleza de Santa Cruz, onde se
encontra preso, o cabo Fran-
cisco Dorismar Arrais nato
compareceu, ontem, perante o
Conselho Permanente de Jus-
tiça da 2.a Auditoria da _.•
Região Militar, no Rio, con-
forme estava previsto.

O cabo Dorismar Arrais,
preso por haver facilitado a
fuga de três presos políticos
da Fortaleza de Lajes — 03
quais se asilaram na Embaixa-
da do Uruguai —, deveria as-
sinar uma procuração consti-
tuindo seus defensores os ad-
vogados Evaristo ' de Morais
Filho e George Tavares.

NOVA PETIÇÃO

Atendendo a um pedido do
advogado Evaristo de Morais
Filho, o Presidente do Con-
selho, Coronel Luciano Te-
bano Barreto Lima, irá expe-
dir nova petição determinan-'do o comparecimento do cabo
Arrais na segunda ou quinta-
íelra da próxima semana para
o cumprimento daquela exi-
gêhcia legal. Durante a audl-
ência, o Conselho de Justiça
indeferiu requerimento daque-
le advogado para que fosse re-
laxada a prisão do cabo Ar-
rais.

A ausência do acusado pro-
vocou um incidente entre o
promotor Osíris Josephson e os
advogados Evaristo de Morais
e George Tavares, porque o re-
presentante do Ministério Pú-
blico negou-se a participar da
sessão sob a alegação de que"não reconhecia a qualidade
dos advogados na causa, visto
não constar do processo a ne-
cessaria pro.uração assinada
pelo réu".

O advogado Evaristo de Mo-
rais Filho subiu à tribuna e
estranhou a atitude do promo-
tor Osíris Josephson, afirman-
do que via "com tristeza, me-
lancolia e surpresa tal procedi-
mento, pois quando entrei para
a Faculdade Nacional de Di-
reito êsse promotor estava con-
cluindo o último ano e era re-
conhecido líder liberal estu-
dantil, lutando contra o Estado
Nôvo".

— Mais tarde êle tornou-se
membro do Partido Socialista
Brasileiro, onde defendia,'tam-
bém, os princípios nacionalis-

tas. Ê de estranhar que hoje
êsse promotor advogue o mo-
nólogo, esquecido o diálogo qua
é tudo na Justiça — disse o
advogado Evaristo de Morais
Pilho, para lembrar mais adi-
ante:

O próprio Ministro Olim-
pio Mourão Pilho, quando re-
latou no STM o processo impe-
trado em favor do cabo Doris-
mar Arrais, reconheceu os di-
reitos dos dois advogadas im-
petrantes e deferiu uma peti-
ção autorizando George Tava-
res a manter contato com o
prisioneiro na Fortaleza de São
João, em face das denúncias de
que o militar estava sendo tor-
turado.

RELAXAMENTO

Revelou ainda o advogado
Evaristo de Morais Filho que
o promotor Cipriano Osíris Jo-
sephson, ao. baixar o processo
à Auditoria, exibiu uma pro-
curação do preso, mas esta não
foi conseguida "em face da
impossibilidade de chegarmos à
Fortaleza de Santa Cruz por
via térrea".

Cabe agora ao Juiz Al-
varenga Viana suprir e.ta im-
possibilidade, pois nem a re-
quisição do preso foi cumpri-
da pela autoridade militar que
comanda aquela fortaleza. Está
o prê.o agora com excesso de
prazo e sem oferecimento da
denúncia. Nesta oportunidade,
pleiteamos a autorização para
que seja apreciada uma peti-
ção oral, pedindo o relaxnmen-
to da .prisão preventiva do
cabo Arrais'.

O Conselho Permanente de
Justiça íoi presidido pelo Co-
ronel Luciano Tebano Barreto
Lima, funcionando como jui-
zes os Capitães Carlos Alber-
to Benites de Carvalho Lima,
Edward Cavalcanti Leite e
Carlos Cozendy. O Sr. Alva-
renga Viana íoi o Juiz-Au-
ditor.

REVOGAÇÃO

O Conselho Permanente da
Justiça da 1." Auditoria da lí*
Região Militar decidiu, por
¦unanimidade, em outro julga-
mento, revogar a prisão pre-
ventiva do agricultor Saul Al-
ves de Quadros, decretada pelo
Juiz de Direito da 3." Vara
Criminal de Petrôpolis, Sr.
Paulo Gomes da Silva.

O agricultor Saul Alves de
Quadros, que se encontrava re-
colhido ao quartel do 1.° Eata- •
lhão de Caçadores, foi prê.o
após regressar do Uruguai,
onde se achava foragido, para
defender-se em liberdade. Jun-
tamente com o agricultor, es-
tão sendo processados por cri-
mes de subversão mais 57 civis.

A prisão preventiva do
acusado foi considerada ilegal,
por não ter o Juiz de Direito
daquela Comarca competência
para determináTla, fato reco-
nhecido nos autos do processo
Feio próprio magistrado..

Passos afirma que Oposição
dispensa ufrente ampla"
para críticas ao Governo

O Presidente nacional do MDB, Senador Oscar
Passos, repudiou ontem a frente ampla, ao anun-
ciar que "a Oposição não precisa da frente para
aprender a fazer oposição ao Governo, nem a frente
precisa do MDB para exercer suas funções oposi-
•cionistas".

Considera o Senador Oscar Passos que o MDB
deve manter-se unido e realizar sua função oposicio-
nista, já exercida durante ó atual Governo, "quando
seus representantes enfrentavam a ameaça de ter
seus mandatos cassados".
CORAGEM

O líder oposicionista — que
embarca amanhã para Brasi-
lia — entende que o MDB náo
se deve confundir com a fr.nte.
ampla, mas manter-se unido
em torno de seus objetivos, que
o consagraram como única or-
ganização de Oposição ao atual
Governo.

Para o Senador Oscar Pas-
sos, o surgimento do movimen-
to liderado pelos Srs. Carlos
Lacerda e Juscelino Kubitschek
está sendo articulado para de-
pois da implantação no País de
lm estado de direito, enquanto
o MDB já existe desde a ex-
tinção dos partiáos politicos;
seus representantes, "numa de-
monstração de coragem", en-
írentaram tôdas as ameaças
para se manterem coerentes
com os objetivos do Partido.

ADESÃO DESCONTENTA

Belo Horizonte (Sucursal) —
A adesão de muitos membros
influentes do MDB à frente
ampla tem causado desconten-
tamento em certas áreas - do
Partido, segundo revelou on-
tem a diversos parlamentares
mineiros o Deputado Milton
Reis, que disse estar o assun-
to entregue, para uma solução
futura, ao Presidente em exer-
cício do Partido, Sr. Franco
Montoro, que estudará o me-

lhor caminho para evitar o en-
fraquecimento do Partido.

Por outro lado, o líder do
MDB na Assembléia Legislati-
va. Deputado Raul Belém, que
ontem regressou da Guanaba-
ra — onde teve demorado en-
contro com o Sr. Mário Covas
— revelou que a direção do
Partido considera a frente am-
pia como "movimento sem di-
retrizes definidas, que reúne
elementos das mais variadas
tendências".

Os integrantes do MDB que
estão participando dia frente
ampla colocaram-se mal ps-
rante diversos setores do Par-
tido, segundo ainda revelaram
os Deputados Milton Reis e
Raul Belém, mas o Partido
alnca não sabe qual o cami-
nho a seguir, devendo reunir-
se desde que tanha um fato
concreto a analisar. No mo-
mento, a frente ampla está
embrionária.

APOIO A COSTA
¦ Na medida em que são co-
nhecidos os nomes dos auxl-
liares do futuro Governo, crês-
ce nos circulos politicos de
Minas a impressão de que a
frente ampla terá unm vln-
culação muito profunda com
o Marechal Costa e Silva, no-
tadacnente depois que come-
çaram a se acentuar as di-
vergências entre o chamada
Grupo da Sorbonne e o Grupo
dos Coronéis.

«.
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Paulo põe Akron em destaque
e espera até dobradinha com
Baliza no primeiro clássico

O treinador Paulo Morgado afirma, confiante, que,

prevalecendo as atuações vitoriosas de estréias das suas

duas Rupilas Akron e Baliza, certamente- o Grande

Prêmio Ministério da Agricultura terá entre as duas o no-

me da vencedora, pois se escusa de dizer que ambas de-

monstraram grande superioridade com relação às rivais.
¦ •. Com relação ao trabalho afirmou que tanto Akron

como Baliza baixaram de 64" o quilômetro na grama, dei-

xando excelente impressão e, sobre o possível problema de

Akron, nas cintas, explicou que sua pupila não alinha

bem, .mas largou igual na estréia e por ser muito nervosa

preferiu não levâ-la mais ao starting-gate.

Akron demonstrou condições
no exercício para vencer o
Ministério da Agricultura

A potranca Akron, que terá mesmo a direção de Antô-
nio Ricardo no primeiro clássico da temporada, G. P. Mi-
nistério da Agricultura, completou para êsse compromisso,
os últimos 800 metros em 46" 2/5, agradando bastante,
assim como a companheira Baliza, também já ganhadora.

Estissac, montaria de Francisco Maia no quilômetro do
segundo páreo, não encontrou dificuldade para dominar
Taiamã, J. B. Paulielo, chegando mesmo visivelmente con-
tido em 61" 2/5, na pista de grama, agradando ainda, para
as demais carreiras, Lord Byron, Prometheu, Ferônia, Lua-
na, First Cigal e Gorja.

Binóculo ,1. C. Morais

SEMPRE MELHOR

Na opinião de Paulo Morga-
do, se muitos acharam Akron
excelente corredora, devem fi-
car avisados de que a potranca
seguiu melhorando e agora não
será fácil derrotá-la. A respeito
da pista de grama, o treinador
explicou que o animal demons-
trou boa adaptação ao terreno
e se êsse fôr o problema, então
e, -vitória não lhe escapará.

CORREDORA

O preparador aceita, inclusl-
ve, o fato da sua potranca Bali-
za estar sendo considerada al-
guns furos abaixos de Akron,
pois admite que a estréia desta
pensionista foi um verdadeiro
show. Em compensação, porém,
disse que vê em Baliza o tipo

de potranca séria, que rende
tudo o que sabe e confirma os
bons trabalhos. Por se tratar
de potranca de grandes quali-
dades, acha até possível o êxito
de Baliza, embora deixe claro a
maior esperança numa dobra-
dinha onze.

ESPETÁCULO

A respeito de Akron, Paulo
informou que, depois do espeta-
culo de estréia, pode sair para
outra grande demonstração no
domingo, pois acha mesmo sua
pensionista bastante superior às
demais rivais. E assegura que
se Akron perder por um acaso
desses que muitas vezes só
acontece em turfe, Baliza cer-
tamente defenderá o número
com sucesso.

Jóqueis contratados para
corridas da semana com
primeiro clássico do ano

AMANHÃ1

L« PAREO — As 13,20m — 1 000
metros — NCrS 2 000,00 (Betting)

KS

1—1 Falr Klno, P. Estêves 4 55
Suez, J. Silva  2 55

2—3 Mileto, O. Cardoso ... 3 55
• 4 Ulplano, J. Negrello 55

3—5 Nicole, J. Machado ... 55
6 Cupidon, S. Silva ... 55

4—7 Camury, J. Santana 55
8 Spcclnl, A. Hodecker 55

2.« PAREO — As 13h50m — 1 500
metros — NCr? 1 100,00.

Kg
1—1 Quazin, A. Ricardo .. x 57
2—2 Slsal, J. B. Paullelo . x 

' 
58

Q. Brown, J. Tinoco . x 50
3^-4 Urutau, O. K. .' 1 57

5 Chaleco, P. Fernandes x 58
4—6 El Glorious, J. Bois . X 57" Gallopcr Flre, J. B. .. x 55

3.« PAREO — As 14h20ra — 1 G0O
metros — NCrS 1 300,00.

Ke
.1—1 Cliaruot, .T. Santana . x 56
2—2 Floco, F. Estêves .... X 56

Assuan, J. Borja  x 52
S—i Vestal Boy, S. M. Cruz x 52

Drlve-In, J. Brlzolai . x 56
4—6 Disto, J. Bel»  1 58" Monteolimpo, J. P. .. x 52

4.» PAREO — As 14h50m — 1000
metros — NCr? 1 100,00.

Kg
1—1 Arnagot, A. Machado . 3 56

2 Tripoli, J. Martins ... 6 56
2—3 Bomare, R. Carmo .. 1 58

Saturday, M. Andrade x 56
3—5 Pleno, L. Santos  x 53

Nimbo, A. Ramos ... 5 57
4—7 Évano, J. Santos .... x 55

8 Mister Charles, J. D. . 4 57
0 Bahrandl-so, n. correrá 2 58

5.» PAREO — As 15h25m -
metros — NCrS 1 100,00.

1—1 Esllnga, J. Pinto ....
2 Noyelle, R. Carmo ...

2—3 Elipse, A. Santos ....
4 Espátula, J, Ramos ...

3—5 Bela Lulza, J. Santos .
6 Jolnha, M. Alves ....

4—7 Emmct, A. Ricardo ..
8 Maria Cambalhota, O.

Silva 

1.» PAREO — As 13h45m — 1 200
metros — NCr$ 1 300,00.

Ke

1—1 Retrospect, J. PortUho 57* Pertlnaz, J. Machado 57
2—2 Lord Byron, J. Pinto ,57

3 Aymoré, A. M. Ca-
nha 57

3—4 Foxbrldge, M. An-
drade 57

5 Taiamft, J. B. Pau-
Uelo 57

4—fl Light-Ji, A. Ramos 57
Hippo, J. Santana .. 57

2.» PAREO — As llhl5m — 1 000
metros — NCr$ 2 000,00

Kg

1—1 Obstacle, J. Poítilho 55
a Estissac, F. Maia 55

2—3 Hanói, A. Machado .. 55
. 4 TJrbaneja, S. Silva ... 55

3—5 Secolon, I. Sousa 55
« Mooklln, L. Santos .. 55

4—7 nipos, A. Santos 55
El Perugino, J. B.

Paulielo  7 55
» Irerê, Nfto correrá ... 6 55

3.» PAREO — As 14h45m — 1 600
metros — NCrS 1 600,00

Kg

1—1 Allcondom, J. B. Pau-" Uelo 56
Copag, A. Ramos 52

2—3 Gambito, A. Santos .. 52" Garbo, J .Borja 52" Nointot, P. Pereira F.o 56
3—4 Aperltlvo, J. Machado 56

5 Prometeu, O. Cardoso 52
8 Nastro, A. Machado 52

4—7 Adelmo, J.- PortUho 58
. 8 El Ciolon, J. Reis .... 52
. 9 Laramie, J. silva 52

4.» PAREO — As 15h20m — 1 200
metros — NCr? 1 300,00

Kg

1—1 Bertie, S Silva 57" Esqulla, Nao correrá 57
2 Kirlméa, R. Carmo .. 53

2—3 Ferônia, A. Santos ... 57
Hetalra, J. Reis 57
Gula, J. aPulielo 57

3—6 Fraçfto, A. Ricardo .. 57
Dolce Farnlente, L. Al-

varenga ..-  x 57
Happy Star, Iv. Santos x 57

4—9 Vanga, A. Hodeclter . x 57
10 Vlaç&o, J. Santos  x 57
11 Alltè, C. R. Carvalho . x 57

5.» PAREO — As 15h55m — 1 000
metros (GRANDE PRÊMIO MINIS-
TÊRIO DA AGRICULTURA) —
(Clássico) — NCrS 5 000,00

6.» PAREO — As 16 horas — 400
metros — (Prova Especial) —
(Grama) — NCrS 1 600,00.

Kg
1—1 Freeness, J. Machado . 52

2 Estllhelra, J. Tinoco . 52
2—3 Prima Donna, J. B. P. 54

Lutlue, J. Portilho ... 52
3—5 Elora, A. Santos  52

6 Fariséa, S. Silva  52" Olalá, J. Reis  52
4—7 La Française, O. C. .. 54

H. Moon. L. Santos ., 52
Baiúca, F. Estêves ... 52

7.» PAREO — As 16h35m — 1 400
metros — NCr$ 1 600,00. (Betting)
(Grama).

Kg
1—1 Gênese, L. Santas ... 5 56

Tulinha, P. Alves .... 2 56
Guirlanda, M.  3 56

2—4 Séstria, J. B.  3 56
Alânia, F. Estêves ... x 56
Cara Mia, J. Negrelo . 9 56

3—7 Acádia, S. M. Cruz ..10 56
Maharani, J. Reis ... 8 56

La Sonata, J. Brizola 7 56
4-10 Quelldênla, J. Tinoco x 56

11 Souvenir, O. Cardoso , 4 56
12 Faln, R. Penido  1 56

8.» PAREO — As 17hl0m — 1 200
metros — NCrS 1 100,00. (Bettlng)— (Grama).

Kg
1—1 Descarte, A. Santos .. 2 57

2 Coníúclo, J. Machado . x 54
2—3 Este, A. Ramos ...... 1 54

Seu Bec&o, A. H. .... x 55
3—5 Trováo, J. Reis  x 57

Lorraln, J. Pinto .... x 54
Araranguá, J. Negrelo x 53

4—8 Good Hound, J. S. ... X 58
9 Ulster, J. Portilho ... x 53

10 Sinôco, R. Carmo .... x 56

LORD BYRON

Lord Byron (J. Brizola) os
1200 em 83"2/5, muito a vou-
tade e sem quajquer iniciativa
para melhorar. Light-Já (A.
Ramos) chegou agarrada, com
Fração — (A. Ricardo) em 83"
os 1200.

Retrospect. Lord Byron, Fox-
bridge, Light-Já e Hippo são
os melhores nomes e devem
mesmo decidir o páreo. .

ESTISSAC .. '

Estissac (F. Maia) não en-
controu muito dificuldade em
dominar Taiamã (J. B. Pau-
Uelo) pois chegou contido em
61 "2/5 o quilômetro, na gra-
ma. Hanol (A- Machado) no
mesmo local igualou a marca,
dominando Steel (A. Fernan-
des) TJrbaneja (J. Borja) jun-
to com duas companheiras,
chegou com algumas reservas
em 68" o quilômetro na areia.
Seccion (I. Souza) aumentou
para 69 "2/5, sobrando ao lado
de Sepecial (A. Hodecker).

Estissac em pista normal é
__ melhor indicação, ficando
Hanoi, Obstacle e Seccion de-
cidindo a formação da dupla.

PROMETHEU

Allcondom (J. B. Paulielo)
os 1300 em 89", a meio correr
e sempre pelo caminho mais
longo. Nointot (P. Lima) che-
gou agarrado com Icarajé (A.
Santos) em 94" os últimos
1400. Aperitivo (P. Alves) che-
gou junto a um companheiro
em 81" os 1200. Prometheu
(O. Cardoso) os 1400 em 92",
com grande facilidade sempre
pelo miolo da raia. Nastro (A.
Machado) os 1500 em 102",
chegou ajustado, depois de
partir em ritmo acelerado.
Adelmo (J. Portilho) melhorou
para 100", com algumas reser-
vas e Laramie (J. Silva) a
milha em 109", muito à von-
tade sem qualquer iniciativa
para melhorar.

Prometheu da forma como
se exercitou, é uma das fôr-
ças, devendo contudo náo fa-
cllltar com Gambito, Allcon-
dom, Adelmo e Laramie.

FERÔNIA

Kirinéa (R. Carmo) os 1200
em 80"1]5, agradando muito
e um pouco afastado da cêrca.
Ferônia '(L. Carlos) igualou,
mas deixou melhor impressão.
Guia (A. Fernandes) os 1 200
em 80", com sobras. Vanga
(A. Hodecker) os 1 300 em
90"2|5, partindo muito apres-
sada para arrematar com pou-

9.» PAREO — As 17h45m — 1200- 1000 metros — NCrS 1 300,00 (Bet-
ting).

Kg Kg
4 54 i—1 L. Manon, A. Ramos 6 57

54 2 Quaréa, L. Carvalho 1 57
, 5 56 2—3 Lolrlta, J. B. Paullelo 7 57

57 4 Tentatlon, J. Queirós 2 59
, x 56 3—5 Trucha, A. Machado x 57

x 54 6 Pralinete, <R. A. Plnío x 57
1 56 4—7 Buena, J. Bels 5 57

8 Falaise, J. Machado 3 57
. x 58 9 Gallantry, S. M. Cruz 4 57

DOMINGO

1—1 Altron, A. Ricardo ... 55"Baliza, J. Machado ..'8 55
2—2 Haé, A. Santos  55" Elmira, J. Borja  55
3—3 Karajaná, F. Pereira

Filho  55
Ésula, J. Tinoco  55

4—5 Amoreira, J. Reis ... 55
Urdanela, M. Andrade 55
Maus, L. Santos  55

6.° PAREO — As 16h30m — 400
metros — NCrS 1 600,00 (Bettlng)

Kg

1—1 DJelabah, F. Pereira ~
Filho  56

3 Mela Lua, J. Borja .. 56
3 llopa, M. Henrique .. 56

2—4 Hiawatha, J. Silva .. 56
Rocha Negra, J. Bri-

zola  56
Bonnle Bl, J. Pinto . 56

3—7 Groelêmdla, M. An-
drade  56

Luana, C. Morgado . 56
Gaiapá, J. Queirós .. 56

4-10 Minha Gatinha, J.
Batíica  56

11 Atilada, F. Estêves . 56
13 Sablr, O. F. Silva .. 56

7.» PAREO — As 17h05m — 400
metros — NCrS 1 600,00 (Betting)

1—1 Abismado. P. Alves .. 56
Luluca, J. Borja  58
Armorial, J. Pinto ... 56

2—4 DunhUl, J. NegreUo . 56
Mambrum, J. Brizola 56
Hanover, J. Machado 56

3—7 El Capltan, O. Cardoso 56
First Cigal, J. Terres 56
Xlrol, R. Carmo .... 56

4-10 White Hunter, J. B.
Paullelo  56

11 Eremita, D. Neto  56
12 Vishnu, A. Santos ... 56
13 Bodegon, A. Hodeclter 56

8.» PAREO — As 17h35m — 200
metros — NCrJ 1 600,00 (Bettlng)
(Areia)

Kg
1—1 Graullna, F , Estêves . 50

2 Candy-Queen. O. F.
Silva  56

2—3 Querenac, J. Terres . 56
Quiromante, J. Bri-

zola  io 56
Gorja, J. Borja  56

3—6 Arbele, P. Alves  56
Que-Tal, L. Carvalho 56
Ruma Calda, S. Silva 56

4—9 Grft, J. Machado  56" Glaude, A. Santos ..11 56
\ K Gava, A, Ricardo .... B6

cas reservas e Viação (J- San-
tos) os 1 200 em 83", com ação
regular.

líertie, Ferônia, Fração e
Dolce Farnlente são as mais
credenciadas a vencer essa eli-
minatória.

AKRON

Akron (A. Ricardo) vindo de
mais distância, completou os
últimos oitocentos em 46"2[S,
com grande- facilidade,- e Bali-
za (J. Machado) aumentou pa-
ra 46"3|5, nada ficando a de-
ver à sua companheira. Elml-
ra (J. Borja) .dominou com
autoridade em 62" o quilõme-
tro e Amoreira (F. Estêves)
na areia aumentou para 66"
2|5, com algumas reservas.

Akron e Baliza são as que
devem decidir a liderança da
geração, seguidas de Haé
e Karajaná.

LUANA

llopa (J. Borja) os 1 200 em
82", com sobras. Rocha Ne-
gra (J. Brizola) vindo de mais
longe completou o quilômetro,
na grama em 64", deixando
muito boa impressão e Luana
(C. Morgado) aumentou para
67", com grande íacilidade na
pista de areia.

Djelabah que vem de figu-
rar pode perfeitamente sc rea-
bilitar, ficando Hiawatha, Ro-
cha Negra, Groelnndia e Mi-
nha Gatinha como inimigas de
respeito.

FIRST CIGAL

First Cigal (J. Terres) os
1 400 em 93"1|5, com facilida-
de. Xirol (R. Carmo) aumen-
tou para 95", um pouco a jus-
tado. Eremita (D. Neto) doml-
non com facilidade a um com-
panheiro em 95" os 1 400. Vi-
shnu • (A. Santos) aumentou
para 98", muito a vontade e
Bodegon (A. Hodecker) para
igual distância assinalou 99",
algo contido.

Abismado numa raia normal
c um nome que sc impõe, First
Cigal, mas El Capitan e Whl-
te Hunter poderão molestá-lo.

GORJA

Gorja (J. Borja) o quilõme-
tros em 66 "215, com alguma fa-
cilidade e sempre afastada da
cêrca e Gava (A. Ricardo) le-
vou a melhor sobre uma com-
panheira em 67"2]5 o quilo-
metro.

Querença está sobrando na
turma e deve se impor a Gran-
fina, Gorja, Arbele e Glaude,
que ficarão na expectativa de
um possível fracasso.

Peblo surpreendeu
com pule alta no
terceiro de ontem

Peblo surpreendeu com pule
alta no terceiro páreo da cor-
rida de ontem à noite no Hi-
pódromo da Gávea, travando
um duelo à parte com Sanso-
ville, mas demonstrando mui-
ta valentia na tocada enérgica
do aprendiz paranaense J. Bri-
zola, enquanto Beaurevers, com
Jcsé Portilho completava o
marcador pagando o terceiro
placê.

Portilho reapareceu após um
longo periodo de afastamento
voluntário das pistas, pro-
curando tirar o máximo do seu
pilotado, mas Beaurevers fal-
tou no memento decisivo, mas
mesmo assim o público gostou
da volta do veterano profissio-
nal, sempre enérgico e maliclo-
so no dorso dos animais sob
sua direção.

RESULTADOS

1.° PAREO — 1 200 METROS

1.° Lisca, R. Carmo, 48
2.» Pato Selvagem, O. F. Sil-

va, 50

Vencedor: (4) 28. Dupla (13)
27. Placés: (4) 14 e '.(1) 13
Tempo: 78"l|5. Não correu:
(7) Icote.

O Conselho Técnico do Jóquei Clube Brasileiro esteve
reunido até a madrugada de ontem para resolver a quês-
tão dos profissionais afastados do turfe, e parece inclinado
a perdoar, entre outros, Jorge Coutinho, Nelson Gomes,
Lajitado Acuna e o jóquei C. Sousa. Nada foi dito oficial-
mente, mas sabe-se que, na resolução da Comissão de Cor-
ridas na próxima segunda-feira, sairá mesmo o perdão
pleiteado por muitos.

O caso do treinador Mário Mendes também foi apre-
ciado, e está pegando apenas num caso administrativo, cer-
cando-se assim a entidade de muitas cautelas — segundo
o parecer áe um conselheiro —, para perdoar o veterano
profissional afastado das atividades há quase 3 atws.
© Limite de treinadores

O Conselho Técnico deliberou aináa. de acordo com o
Artigo 29 do Código de Corridas, fixar em 120 o número
de treinadores miatriculados, não computando os que 

'tive-
rem obtido matricula provisória nos termos do Artigo 31,
isto ét provisoriamente.

Outra resolução é a de que os treinadores com mais âe
25 anos de atividades no turfe, seja como cavalariço, rédea-
dor ou -jóquei, poderão obter renovação de matricula, a
critério da Comissão ãe Corridas. ,

O Dança de nomes * \
Rodolfo Porto D'Ave deverá substituir Moacir de Car-

valho na Comissão de Corridas, em vista ão atual Comis-
sário ter de se afastar por motivos particulares e trata-
mento de saúde.

Por falar em Comissão de Corridas, dois ãe seus mem-
bros não tomaram parte na reunião ãe quarta-feira, Bel-
miro Rodrigues e Parente Sobrinho. Não souberam explicar
o porquê.

Presença mais certa
As duas recentes vitórias de Gavarnl em 2 000 e 2 200

metros garantiram ao âefensor âo Stud Seabra a sua par-
ticipação no G. P. Cruzeiro ão Sul, programado para o dia
16 de abril no Hipódromo da Gávea, com NCr$ 40 000,00
(quarenta milhões ãe cruzeiros antigos). O filho de Royal
Forest e Garâen City deverá chegar apenas na semana da
corrida e terá a condução âo freio Luis Rigoni.

Irigoyen nos EUA
Francisco Irigoyen está passa7ido alguns dias em São

Paulo, antes de viajar para os Estados Uniáos, onde tratará
de alguns assuntos pessoais. Posteriormente, retornará a
Buenos Aires, onãe está radicado, estudando então a pos-
sibiliâade ãe voltar definitivamente ao Brasil.

Naftol continua mal
Naftol continua fora de estado, em Cidade Jardim, e hã

alguns dias fêz um teste para o G. P. Presiãente ão Jóquei
Clube, 7/ias ?ião foi aprovado porque chegou com ação-dé-
bil. O detalhe explica, assim, a ausência do filho de
Burphan.

6 Lady Fortuna na Gávea
O treinador José Nascimento enviou para o turfe ãa

Gávea a égua Lady Fortuna, ganhadora ãe ãois páreos em
São Paulo, mas que estava em companhia muito forte, no
momento.

J. Borja feliz por ter no
clássico uma montaria que
deve vender caro a derrota

3.0 Beaurevers, J. Portilho, 57
Vencedor: 4) 192. Dupla (23
58. Placés: (4) 15, (5) 12 e (1)
11. Tempo: 77"4|5.

4.» PAREO — 1 200 METROS

Io Kiriaki, O. Cardoso, 57
2.° Muguinha, R. Carmo, 54
3.° Copacabana Girl, F. Mene-' zes, 57

Vencedor: (2) 22. Dupla (12)
20. Placés: (2) 11, (1) 10 e (8)
14. Tempo: 79".

5.° PAREO — 1 200 metros

1.° Paquera, F. Meneses . 55
2.° Armadilha, O. F. Silva 50
3.° Maran, L. Santos ... 54

Vencedor: (4) 63. Dupla:
(13) 61. Placés: (4) 29, (8) 20
e (5) 17. Tempo: 79"2/5. Não
correram: (8) Mistral, (10)
Dampier e (13) Macon.

6.° PAREO — 1 600 metros

1.° Majesté, J. Borja .... 58
2.° Hepatan, J. Martins .. 56.
3.° Dragon Bleu, J. Brizola 56

Vencedor: (1) 23. Dupla: (13)
33. Placés: (1) 13, (7) 41 e (8)
22. Tempo: 107"2/5.

2." PAREO — í 300 METROS 7.° PAREO — 1 000 metros

1.° Labéu, J. Reis, 58
2,° Ipirá, C. Morgado, 56
3.° Dana, A. Fernandes, 52

Vencedor: (3) 41. Dupla:
(24) 69.'Placés: (3) 18, (9) 41
e (4) 102. Tempo: 86"3|5. Não
correu: (8) Old Dalila.

3.° PAREO — 1 200 METROS

1.° Peblo, J. Brizola, 56
2.° Sansoville, P. Alves, 57

1° Rudah, A. Ramos .... 57
2.° Mais Teu, J. Pedro ;.. 56
3.° Drift, J. Brizola  55

Vencedor: (1) 20. Dupla: (13)
52. Places: (1) 10, (5; 18 e (2)
11. Tempo- 64"l/5. Não correu
(10) Libérlio.

Movimento geral de apostas:
NCr$ 306 779,22 ou na moeda
antiga 306 milhões, 779 mll e
220 cruzeiros.

rACÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura

Olalá voltou a deixar uma
grande impressão no seu
apronto com 43"1/5 fácil

Olalá, que no começo da semana chamou a atenção
dos observadores com seu espetacular trabalho para os
1 600 metros, ontem voltou a deixar os observadores atô-
nitos com seus 43" 1/5 para 700 metros, terminando este
floreio com ação realmente avassaladora.

Nicole, entre os potros de dois anos, foi o que melhor
impressão deixou na partida, tendo assinalado 36" 2/5,
dominando de passagem um companheiro que lhe serviu
de sparring nos últimos 400 metros. F. Pereira F.° jamais
apurou a fundo sua montada.

tilheira (J. Pedro F.) chegou
agarrada com Guropé (A. Ri-
cardo) em 50" cs 800. Prima
Dona (J. B. Paulielo) vindo de
mais longe desceu a reta em
38", com seu piloto muito tran-
quilo- Lutine (J. Portilho) os
700 em 44" 2/5, de galope lar-
go e um pouco afastada da
cêrca. Elora (A. Santos) me-
lhorou para 44", deixando ex-
celente impressão, pois nem pa-
recia que estava) aprontando.
Fariseá (S. Silva) a reta em
38", sem sei- exigida e Olalá (J.
Reis) os 700 em 43" 1/5, com
grande facilidade e sempre pelo
centro da pista, sendo que a.
ação final íoi um verdadeiro
espetáculo, demonstrando com
isso o seu excelente preparo
em que se encontra. La Fran-
çaise (O. Cardoso) vindo de
mais longe desceu a reta em
39", suavemente. Happy Mooh
(L. Santos) os 800 em 52" 2/5,
com sobras- e Baiúca (F. Este-
ves) os 700 em 46", com rara
íacilidade e sempre colada à
cêrca externa.

Olalá querendo correr o que
sabe somente estará com as
demais na partida, mas em ca-
so contrário, aparecem com
chance Freeness, Lutinc, Elora
e Baiúca, esta na pista normal.

Jorge Borja está animado com a sua primeira monta-
ria num páreo clássico — Elmira — porque considera esta
pensionista do treinador Manuel de Sousa bastante cor-
redora e se mostrar em corrida o qiie faz pela manhã, tem
realmente condições para pregar um susto na parelha fa-
vorita de Paulo Morgado, Akron" e Baliza.

— Elmira sempre ganhou de Haé nos exercícios — ex-
pllcou J. Borja — e somente não tinha estreado até ago-
ra, por ter sofrido um ligeiro contratempo. Voltou melhor
ainda, pois o seu trabalho para correr o G. P. Ministério
da Agricultura é de 61" para os 1 000 metros na pista de
grama.

ANIMADÍSSIMO

Dizendo que a corrida de do-
mingo representa para êle uma
segunda estréia nas pistas, J.
Borja tem uma vontade fora
do comum em levantar a com-
petição, confiando ainda bas-
tante na grande estréia do
treinador Manuel de Sousa pa-
ra levantar carreiras impor-
tantes.

Manuel de Sousa sô apre-
senta animais que estão em
grande forma, e Elmira além
de muito corredora, está tinin-
do, Acho que se eu ganhar
esta carreira, devo muito ao
treinador que me deu uma
montaria em esplêndido pre-
paro.

REGULARES

Para a tarde de amanhã, J.
Borja acha que suas duas
montarias têm possibilidades
apenas regulares de triunfo,
destacando mais um pouco,
Galoper Fire que, na última
correu muito bem, apesar, de
vir de um trabalho apenas
suave. Faltou uma corrida pa-
ra o animal, segundo observa-
ções do jóquei.A carreira nfio é fácil,
mas, Galoper Fire adiantou

multo da última, semana para
cá e vai estar com eles no íi-
nal.

MELHORES NA GRAMA'

Já no domingo, J. Borja
condiciona as possibilidades dos
seus animais à, raia de grama,
pois, tanto Luluca como Meia
Lua. devem subir bastante de
produçáo na pista gramada.Aqui ainda acho as car-
relras bem difíceis, mas tenho
certeza que a grama virá em
meu auxilio e ganhar com
estes animais, não será de todo
impossivel. As outras, também
aparecem em páreos bem dl-
fíceis.

QUASE NA CONTA

Sobre Tajar, que terá sua
direção no primeiro Grande
Prêmio do calendário clássico
— animais de três anos —
acredita que no Rio atualmen-
te não tenha ninguém para
derrotá-lo, tendo apenas que
temer Good Will e Dilema, os
paulistas mais em evidência
em Cidade Jardim..

A Tajar falta apenas um
pouco para ficar no último íu-
ro. Ganhar dele será difícil ató
para os paulistas.

NICOLE

Fair Kino (F. Estêves) che-
gou sobrando ao lado de Mam-
brum (J. Reis) em 21"2/5 para
os 360. Suez <J. Silva) a reta
em 39", à vontade. Mileto (O.
Cardoso) os 360 em 23"2/5, a
meio correr. Nicole (F. Perei-
ra F.°) a reta em 36"2/5, do-
minando com autoridade a um
companheiro. Cupidon (S. Sil-
va) aumentou para 37"2/5, dei-
xando muito boa impressão e
Special (A. Hodecker) os 360
em 22"2/5, com algumas re-
servas.

Camury mesmo náo tendo
aprontado continua a ser o
preferido, muito embora Fair
Kino, Nicole e Cupidon tenham
deixado ótima impressão nos
seus exercícios.

URUTAU
Sisal (J. B. Paulielo) vindo

de mais longe, completou a
reta em 40", muito à vontade
e sem qualquer iniciativa para
melhorar. Urutau (C. R. Car-
valho) destacou-se nesta pai--
tida de 36"2/5 para a reta, tra-
zenda ótima marca, porém mui-
to ajustado nos derradeiros
metros. Chaleco (P. Fernan-
des) aumentou para 39", não
«gradando. El Glorious (J.
Reis) chegou sobrando ao lado
de um companheiro em 45"
os 700.

Sisal é a melhor Indicação,
devendo contudo não se des-
cuidar de Quazin, Urutáu e El
Glorious.

FLOCO
Charnot (J. Santana) os 700

em 47", muito à vontade. Fio-
co (F. Estêves) a reta em 38",
com grande facilidade. Assuan
(J. Borja) os 800 em 53"2|5,
agradando muito. Drive-In (J.
Brizola) procurando a cêrca
externa assinalou 51" os 800,
com seu jóquei muito sereno
Disto (J. Reis) não se empre-
gou nesta partida de 46" os
700 e Monteolimpo (J. Portl-
lho) aumentou para 50", de
carreirão.

Charnot, se confirmar a sua
última vitória, dificilmente en-
contrará quem o domine, fican-
do Floco, Drlve In e Disto
aguardando o seu fracasso pa-
ra uma melhor colocação.

PLENO

Arnagot (A. Machado) os
360 em 22"2|5, muito à vontade.
Tripoli (J. Martins) a reta em
39", com sobras. Pleno (L.
Santos) chegou correndo muito
nesta partida de 21"2|5 os 360.
Nimbo (A. Ramos) a reta em
39"2|5, contido e Évano (J.
Santos) deu um passeio de
40"2|5 para os 600. Bomare (R.
Carmo) na reta oposta assina-
lou 35"2j5, com muito boa de-
senvoltufa.

Arnagot, Bomare. Pleno,
Nimbo e Évano são os melhores
nomes devendo entre eles sair
o vencedor.
'EMMET

Eslinga (J. Pinto) os 360 em
23" 2/5^ com alguma firmeza.
Noyelle (R. Carmo) melhorou
para 21" 2/5, com algumas re-
servas. Elipse (A. Santos) a re-
ta em 40" 2/5, de galope lar-
go. Emmet (A. Ricardo) en-
traaido a reta colado a cêrca
externa, registrou 37" 2/5, com
alguma facilidade e Maria
Cambalhota (O. F. Silva) na
reta oposta, trouxe para os úl-
timos 400 metros o tempo de
23" 2/5, com boa desenvoltura.

Eslinga numa pista normal
é o nome que se impõe. Noyel-
le, Elipse e Emmet estão jus-
tamente pedindo para o tempo
não mudar, para ter chance de
êxito.

OLALA

Freeness (F. Estêves) os 700
em 45", agradando muito. Es-

UMA GRANDE
ESPERANÇA

Amoreira sempre foi para
Faustino Costas, a melhor po-
tranca da sua cochelra para
esta geração, e assim, a sua
vitória logo na segunda apre-
sentação não íoi surpresa,,
apesar de os apostadores náo
terem feito muita fé.

Para o clássico o treinador
espanhol lamenta apenas a
íalta de J. Borja que tão bem
dirigiu a sua pensionista nas
duas apresentações, mas, de-
pois de ouvir a opinião de
Júlio Reis, chegou a conclusão
que a potranca pegou bem o
regime do freio, não tendo es-
tranhado nada. Isto lhe deu
certeza que ela fará uma boa
exibição írente às favoritas do
treinador Paulo Morgado.

Sobre as outras inscrições
do íim de semana, Faustino

ACADIA
Gênese (L. Santos) chegou

íloreando ao lado de uma com-
panheira em 39" a reta. Tuli-
nha (P. Alves) melhorou para
37" 2/5, deixando muito boa
impressão. Guirlanda (M. An-
drade) a reta em 38" 2/5, com
algumas reservas. Séstria (J.
B. Paulielo) aumentou para
39" 2/5, suavemente. Alânla (F.
Estêves) na) diagonal, assinalou
39" para mais ou menes os
600, pois nesse trecho não ha-
via seta para indicar a distân- '

cia. Acádia (S. M. Cruz) os
700 em 45", com rara facili-
dade e sempre pelo centro da
raia. Maharani (J. Reis) os 360
em 23" 2/5, nâo agradou. La
Sonata (J. Brizola) a reta em
38" 2/5, discretamente. Queli-
dônla (J. Tinoco) não encon-
trou muito dificuldade para do-
minar a um companheiro em
45" os 700.

Acádia tem tudo para ven.
cer nesta oportunidade, não
í-.endo contudo uma barbada,
pela presença de Gênese, Tu-
linha, Alânia e Quelldônia que
andam muito bem e reúnem
condições para se reabilitar.

DESCARTE
Descarte (A. Santos) desceu

a reta em 36" 2/5, muito con-
tido. Este (A. Ramos) aumen-
tou para 37", deixando ótima
impressão. Seu Becão (A. Ho-
decker) deu um pique dé 360
em 22" 2/5, com muito boa
ação. Trovão (J. Reis) a mais
do miolo da raia, registrou 48"
os 700, de galope largo. Araran-
guá (J. Negrello) melhorou pa-
ra 45" 2/5, demonstrando nes-
ta partida) grandes progressos
e Good Hound (J. Santana) a
reta em 38", a meio correr.

Descarte ligeiro como é, leva
uma grande vantagem na tur-
ma. Este, Trovão, Xjister e
Good Hound são os únicos que
deverão molestá-lo.

TENTATION
Tentatlon (J. Queirós) des-

ceu a reta em 37" 2/5, com
grande facilidade. Pralinete (R.
A. Pinto) a reta em 39", à ven-
tade. Buena (J. Reis) igualou
mas deixou melhor impressão.
Falaise (F. Estêves) para igual
distância, trouxe igual marca,
sendo que esta vinha a moda
dai casa. Gallntry (S. M. Cruz)
os 360 em 22" 2/5, um pouco
solicitada.

Trucha da forma como fio-
recu dificilmente deixará fugir
esta oportunidade. Lady Ma-
non, Loirita, Buena e Falaise,
são as suas mais fortes ndver-
sárias.

F. Costas acha que Amoreira
mesmo no regime do freio
é rival de Akron e Baliza

Faustino Costas lamentou J. Borja ter largado a mon-
taria de Amoreira no Grande Prêmio Ministério da Agri-
cultura, mas, confia que no freio enérgico de J. Reis ela
possa realmente render tudo quanto sabe e se possível até
surpreender as favoritas, Akron e Baliza.

O floreio de Amoreira na grama íhamou a atenção
do treinador pela facilidade como foi conseguido, pois
numa partida de 600 metros, a potranca cravou 35" a meio
correr e sempre contida pelo jóquei. Quanto ao trabalho
na distância foi de 66" na pista de areia.

Costas diz ter realmente al-
gumas que podem ser conside-
radas boas, destacando desde
logo Fair Klno e El Ciclon —
este novamente na distância
de 1 600 metros, onde vem de
vencer com autoridade. Es-
linga, que gosta da distância
de 1000 metros, é outra car-
reira que Fauatino Costas
conta ganhar.— O potro me parece ser
realmente a melhor de todas,
anda em grande forma e seu
terceiro lugar na última diz,
evidencia os progressos que
colheu ultimamente. Tem ape-
nas uma passada suave nos
1 000 metros, mas, cada dia
que passa, melhora bastante.
Vai custar para perder desta
íeita. Já a carreira mais diíi-
cil é Mambrum, que positiva-
mente não gosta dç confirmar
na hora da competição o que
produz pela madrugada.

Morales gosta da reunião ¦{
de amanhã porque conf ia
muito em Gênese e Buena

Alcides Morales admite ser um treinador de oportunS-
dades muito boas e, na tarde de amanhã, coloca em plano
elevadb os páreos em que estão inscritos Buena, Gênese
e a parelha El Glorious-Galloper Fire, e a respeito do pri- .

meiro nome dos dois. últimos, diz que estando em turma
com a qual regula, deve correr multo bem.

Frisou que o alazão aprontou bem, em 45" para os
700, e embora não achando fácil superar Quazin, explicou

que no final El Glorious pode perfeitamente atropelar e
terminar brigando pela primeira colocação e salientou que
a vitória do seu pupilo absolutamente não o surpreende-
rá, já que os rivais são fortes, mas a forma do cavalo é

perfeita.
ça do que em confiança, mesmo
com a sua potranca aprontando
muito bem, descendo a reta em
39", com a maior facilidade.

CORREDORA

Embora tivesse de parar al-
gum tempo e recomeçando to-
do o preparo, Gênese, segundo
o treinador, depois do forfait
que apresentou no dia do la-
maçai, teve tempo de se apro-
ximnr do melhor estado, e caso
não caiam as chuvas, na pista
de grama, não será derrotada
com facilidade.

Acha, o treinador, que Gene-
se é melhor que a maioria das
adversárias e se já tivesse uma
corrida, diria sem muita con-
versa que a vitória seria sua,
mas como se trata de um rea-
parecimento, prefere íalar mais
em termos de grande esperan-

I

CHANCE ALTA

Sóbre Buena explicou que a
égua está numa turma em que
regula com as melhores e deve
terminar em luta pela primeira
colocação. E apontou Lady Ma-
non como a única adversária
da sua pupila. Mas disse que o
normal é mesmo contai com o
triunfo-

E assinalou que não pode ter
dúvida que os páreos dos seUs
pupilos para a reunião de-ama-
nhã sfio excelentes.

.-„..,, ..- ,— ¦¦>.-..,-.,. .^-"Ts. u ¦
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Mándarino venceu Gulyas e
deu ponto decisivo para seu
time no Torneio Vanderbilt

Nova Iorque (UPI-JB)' — O brasileiro Edson Manda-
rino — formando num time ao lado de Ronaid Barnes e
o australiano John Newcombe — realizou uma excelente
exibição contra o húngaro Istvan Gulyas, conseguindo um
ponto precioso para a vitória de sua ecmipe contra o time
formado ainda pelo espanhol Manuel Santana e o rome-
no-lon Tiriac, pela Taça Internacional Vanderbilt, que
está sendo jogada nesta Cidade.

Mándarino venceu Gulyas por 11-9 e 6-4, obtendo o
ponto decisivo para a sua equipe, pois nos outros dois
jogos John Newcombe vencera facilmente a Manuel San-
tana por 6-1 e 6-3, enquanto Ronaid Barnes perdera paralon Tiriac, por 6-1 e 6-2. O time de Santana, na véspera,
havia derrotado a equipe formada pelos norte-americanos
Frank Froehling, Chuck McKinley e Gene Scot, apesar de o
espanhol ter perdido para McKinley.
ÓTIMO JOGO

| A partida entre Edson Man-
darino e Istvan Gulyas foi o
acontecimento da noite, quan-do cerca de inil espectadores
aplaudiram os lances espeta-
culares dos dois jogadores, queein nenhum momento esmo. e-
ecram em seus esforços em
busch da vitória, v ». .

Mándarino, que começara
mal a partida, chegando a es-
tar perdendo por 4-1 no pri-meiro sei, íoi crescendo aos
poucos na quadra e acabou pordominar o húngaro, que é con-
siderado um dos melhores jo-
gjitióYés europeus em quadrade terra.

Depois de empatar a parti-da em 4-4, Mándarino permi-tiu que Gulyas ganhasse o no-
no i/ame e fizesse 5-4. O bra-
sileiro perturbou-se um poucoe quase perdeu o set, pois Gu-
lyas conseguiu uma vantagem
de" 40-15 no nono game, antes
que o brasileiro, com um lance
espetacular, voltasse a ter o
domínio do jogo.

O primeiro sei demorou uma
liora, mas o segundo foi ape-
nas de 30 minutos, com Man-', darino saindo na frente e
mantendo sempre a vantagem
até a vitória final por 6-4.

DERROTA DE SANTANA

, Inteiramente difere nte da
partida entre Mándarino e Gu-
lyás, foi o jogo entre John New-
combe e Manuel Santana. O
espanhol, atual c a m p e ã o de
Wimbledon, não foi em momen.
to algum adversário para New-
combe, que venceu o primeiro
set em apenas 12 minutos e li-
qüidou a partida quando quis.

Manuel Santana, que já ha-
via perdido para McKinley, ao
abandonar a quadra no tercei-
ro sei, quando perdia por 1-0
— McKinley havia vencido o
primeiro por 6-1 e perdido o
segundo também por 6-1 —
disse que ainda não está total-
mente recuperado de uma con.-
tusão que sofreu no tornozelo.

O outro jogo foi entre o bra-
sileiro Ronaid Barnes e o ru-
meno lon Tiriac. Barnes, que
é um jogador mais de quadra
dura, não conseguiu habituar-
se à superfície maleávcl das
quadras de Venderbilt e foi to-
talmente dominado por Tiriac,
O rumeno tirou grando partido
de seus saques, preferindo ado-
tar um jogo defensivo, perma-
necendo no fundo da quadra
ã espera que Barnes cometesse
erros, o que ocorreu sempre.

A única chance verdadeira de
Bernes foi no início do segun-
do sei, quando êle conseguiu
boas jogadas e chegou a ter
uma vantagem de 2-0. Tiriac,
entretanto, ganhou seis games
seguidos e liquidou o encontro.

DESEJO DE BARNES

Logo após o jogo, Barnes
disse ter estranhado bastante
o .piso da quadra. O brasilei-

ro, abatido com a derrota, de-
clarou que, no momento, a sua
grande vontade é voltar ain-
tegrar a equipe brasileira pa-
ra a Taça Davis.
¦ — Gostaria muito de inte-
grar a equipe de meu pais
na Davis êste ano — disse.

. Juntamente com Mándarino,
Barnes irá participar do cir-
cuito do Caribe, e por isso êle
está ansioso para receber,
junto com Koch e Mandari-
no, a comunicação de que es-
tara na equipe do Brasil.

— A Confederação Brasi-
leira de Tênis geralmente faz
a escolha de sua equipe cêr-
ca de dois meses antes da es-
tréia do Brasil na Taça Da-
vis — disse Barnes. Embora
até o momento eu ainda não
saiba se vou ou não jogar, es-
tou esperançoso de receber
uma carta-comunicação quan-
do estiver em Caracas, que ê
a primeira parada da tempo-
rada no Caribe.

O Brasil estreará na Taça
Davis dêste ano' contra a lu-
goslavia, estando a série de
cinco jogos marcada Para os
dias 5, fi a 7 de maio.

Comentando sobre as chan-
ces do Brasil para repetir êste
ano a campanha do ano pas-
sado, quando venceu os Esta-
dos Unidos e foi à final inter-
zonas contra a Índia, Ronaid
Barnes disse que "não posso
afirmar que as nossas chan-
ces são tão boas quanto as do
ano passado, quando meu pais
obteve um sucesso espetacu-
lar. Mas estou certo que ire-
mos lutar muito e nos sair
bem".

COTAÇÃO SUBIU
Com sua vitória sóbre Ti-

riac, Edson Mándarino está
bom cotado para os jogos in-
dividupis, que começam hoje
no Torneio Vanderbilt. Esto
torneio começa como compe-
tição por equipes, com três ti-
mes, um norte-americano, ou-
tro europeu e outro formado
por jogadores de outras par-
tes.-

O torneio Vanderbilt, que ê
disputado apenas por dez jo- '
gadores, terminará no domin-
go. Hoje a amanhã serão dis-
putadas as individuais, com os
jogadores divididos em dois
grupos de cinco. No domingo
é realizada a final entre o
vencedor de cada grupo.

Thomas Koch, que preferiu
continuar disputando torneios
no sul da Califórnia, irá jun-
tar-se a Mándarino e Barnes
para "jogar os três últimos
torneios do Circuito do Carl-
be, de onde os brasileiros via-
jarão para a Espanha para
enfrentar a equipe da Iugos-
lavia da Taça Davis.

Judô paulista tem torneio
amanha para escolher sua
seleção de faixas-pretas

São Paulo (Sucursal) — A eliminatória regional pau-lista, que classificará os dez judoístas faixas-pretas dêste
Estado — dois de cada categoria de peso — que dispu-
tarão as vagas da seleção brasileira aos Jogos Pan-Ame-
ricanos e Campeonato Mundial, será realizada amanhã,
no Clube Pinheiros, reunindo os 25 vencedores da compe-
tição preliminar de domingo último.

Êste torneio vem despertando muita atenção nos meios
do judô, em virtude, sobretudo, de ser São Paulo o maior
centro dêste esporte no País e, além disso, pela presençade campeões como Haruo Nishimura, Milton Lovato, Mi-
guel Sugannma. Goro Saito, Mitio Harada, Mateus Suqui-
zaki e Manabu Kurachi, entre outros.
ESPERANÇA

O diretor-técnico da Federa-
ção Paulista de Judô, profes-sor Atushi Yamauchi, infor-
mou ontem que, graças aos
treines intensivos promovidos
pela entidade e qus vêm sen-
do efetuados desde novem-
bro último, espera colocar pe-lo menos 13 dos. seus judois-
tas entre os, 20. que formarão
a pré-seleção brasileira aos Jo-
gos Pan-Americanos e V Mun-
diai.

Em uma competição seleti-
va. disputada domingo último,
foram classificados 25 lutado-
res que, após o torneio elimi-
natório de amanhã, serão re-
duzidos a dez, dois em cada

categoria de peso — as cinco
categorias são: penas, leves,
médios, meio-pesados ò pesa-dos.

Disputarão as dez vagas os
seguintes faixas pretas: Dur-
vai Rente, Milton Lovato, Ro-
berto Silvai Koki Tani, Rober-
to Rcssi, Toshio Ade, Romeu
Pires, Haruo Nishimura, Sér-
gio Nazário dos Santos, Luís
Carlos Mubaraki, Mário Mat-
sudn, Iobaro Matias, Miguel
Susanuma, Keichi Kohara, An-
tônio Luís Marques, Odair
Borges,, Rubens lana, Mateus
Sukizaki, Mitio Harada, Tco-
miro Silva, Luis ,Iama, Mana-
bu Kurachi, Nishida, Eurico
Otagui e Goro Saito.

Penarol vem
hoje para
3 ou 4 jogos

Montevidéu (UPI-JB. _
Enquanto a equipe do Pe-
flarol se preparava para
viajar para o Rio — onde
chegará hoje para enfren-
tar o Vasco amanhã — a
Diretoria do clube recebia
telegrama do Náutico, do
Recife, cancelando o amis-
toso entre ambos, programa-
do para o Estádio Centena-
rio.

Alegaram os dirigentes do
Náutico que sua equipe/está
com quatro jogadores ton-
tundidos, o que vem difi-
cultando muito o trabalho
do técnico. O clube brasilei-
ro, por outro lado, não in-
dicou outra data para uma
possivel realização' do amis-
toso, quando seu time esti-
ver completo. •

Já o Penarol, além do jõ-
go com o Vasco, fará mais
duas partidas no Brasil,
uma delas quarta-feira, em
Londrina, e outra no sába-
do, em Maringá. Há, ainda,
a possibilidade de uma exi-
bicão em Brasília, que seria,
então, marcada para terça-
feira, dia 14.

e Montenegro sao
o programa do Petrópolis
no fim de semana do golfe

Os associados do Petrópolis Country Clube disputam
domingo, nos links de Nogueira, as taças JORNAL DO
BRASIL e Presidente Montenegro, previstas para a mo-
dalidade técnica medal-play, em 18 buracos, sendo na pri-
meira competição oferecidos prêmios para os dois melho-
res colocados das categorias de zero a 23 de handicaps e
de 24 a 36.

Por causa do grande número de jogadores que pos-
suem handicap 24 e, também, pela animação com que eles
se entregam ao jogo — não admitindo falar em derrotas
— a Taça JB será arduamente disputada, pois, na realida-
de, o seu ganhador poderá ser apontado como o melhor
golfista de handicap 24 do clube, título êsse que interessa
a todos. *

Holanda perde da URSS
no retorno de Geesinh

Moscou (UPI — Exclusivo
para o JORNAL DO BRASIL)— O campeã-o mundial dos
pesos-pesados c- ex-campeão
absoluto, o holandês Anton
Geesink, fèz o seu reapareci-
mento no judô — depois de
mais de um ano parado —
durante umá competição
amistosa entre holandeses e
soviéticos, realizada nesta Ca-
pitai.

A despeito da presença de
vários dos campeões holande-
ses como Theo Klein, Ruske
Grabble e Gerard Geesink, ir-
mão de Anton, os soviéticos
sagraram-se os vencedores, ao
conquistarem' cinco vitórias
contra três. A luta mais rápi-
da da competição foi a do mé-
dio soviético Roin Magaldzo,
que venceu Van Der Stein em
apenas sete segundos.

VOLTA

Reaparecendo em competi-
ções de judô, depois de ter
afirmado, há cerca de urnaho

atrás, que se afastaria com-
pletamente dos talames, An-
ton Geesink fêz seu reapare-
cimento, derrotando, em um
minuto e 16 segundos, o sovié-
tico Igor Andronnikov, pela
categoria dos pesos-pesados.

As demais lutas apresenta-
ram os seguintes resultados:
pesos-leves (aé 63 quilos) —
Nikolai Rozhsky, da União
Soviética, venceu a Theo
Klein e Anton Piskens, da
Holanda, derrotou a A n z o r
Djangoyev; pesos-médios (até
70 quilos) — o soviético Otar
Navelashivili derrotou a Teo
Ionkman; pesos meio-pesados
(até 93 quilos) — lon Gouve-
leu, da Holanda, foi derrota-
do por Anatole Yudin, en-
quanto Filaret Aslandidis, da
União Soviética, vencia a Ge-
rard Geesink; na classe dos
pesados (acima de 93 quilos)
Ruske Grabble venceu a Vik-
tor Aratamov, da União So-
viética; í>'-

REVISÃO E PRÊMIOS

Amanhã, quando os golfis-
tas comparecerem ao clube pa-ra jogarem a Medalha Men-
sal, o profissional Irineu Cruz
já terá pronta a revisão de
handicaps que fêz durante a
semana, para que todos cn-
trem em iguais condições na
Taça JORNAL DO BRASIL,
segundo determinou o Capitão
de Golfe Gustavo Notari.

Qs dois primeiros colocados
na categoria de zero a 23 de
handicaps receberão troféus,
representando uma bola de
golfe apoiada num tee, dou-
rada, para o campeão, e pra-
teada, para o vice. Para a
categoria extra "de 24 handi-
caps, estarão em jogo duas ta-
ças de prata. Os quatro prê-
mios serão de posse defini-
tiva.

• Opinião
Londres (UPI-JB) — Dos 120

golfistas amadores (scratch)
entrevistados pela revista ei-
pecializada Golf Illustrateil, da
Inglaterra, 61 foram favoráveis
à mudança da modalidade téc-
nica do Campeonato Amador
Britânico de match-play parameilal-play, enquanto os outros
59, mais conservadores, foram
ds opinião que o critério atual
do torneio deve ser mantido.

Mr. Erick Brickinan, secreta-
rio do Royal and Ancient Club
of Saint Andrews — que or-
ganiza a disputa do British
Anmteur — explicou aos' jorna-listas que, pelo menos por en-
quanto, não se cogita de fazer
a alteração da modalidade, co-
mo os norte-americanos fize-
ram com o USGA Open, que

passou a ser disputado em me-
dal-play, a partir de 1965.
TORNEIO

Cingapura — (UPI — JB1 —
O golfista norte-americano Ron
Howell — 169.° colocado do
ranking da PGA, cm 1966, com
apenas 900 dólares de prêmio— está liderando o Campeona-
to Aberto de Cingapura, depois
da primeira rodada, disputada
ontem, quando marcou um car-
tão de 68 tacadíis, isto é, três
abaixo do par do Bukit Cour-
se, no Singapore Island Coun-
try Club.

Na segunda colocação do tor-
neio — que tem uma dotação
de US 11,660 para os melhores
classificados — estão empata-
dos, com 69 tacadas, os japonê-ses Hideo Sugimoto e Mitsu-
taka Kono, e o sul-coreanó
Halin Chang San. Depois dè-
les, surgem, com 70 tacadas, o
íilipino Ben Arda, o austrália-
no Frank Phillip, e os holandê-
ses R. Vines e Martin Roesink.

Com 71 tacadas estão Ted.
Bali, da Austrália, George Wil-
Is, da Inglaterra, Hisieh Min-
nam, da China nacionalista e
J. Mclnnes, dc Cingapura.
Empatados com 72, colocam-se
o.s japoneses Shtomoo Isshii, Y.
Fujii, Kenji Umino, T. Katsu-
mata, o chinês Hsieh Yung e o
inglês T. Horton. Finalmente,
com 73 tacadas, estão cs filipi-
nos Celestino Tugot e R. Vil-
lálon, o inglês Guy Wolste-
nholme, os japoneses H. Yasu-
da e Y! Kudo, o chinês Chen
Chien chung, o australiano D.
Welch e P. Sethi, golfistaamador da índia. O torneio
prosseguirá hoje, com mais
uma rodada, marcado para do-
mingo o seu encerramento.

ENTRE OS MELHORES
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CAÇA SUBMARINA
Yllen Kerr

UMA PROVA PARA REVISÃO
CÁSSIO E GLÓRIA DUVAL
VITÓRIA DOS MENINOS VALEU
SAUL NUMA PROVA DIFERENTE

O torneio aberto do Iate Clube de Santos ainda é
o tema obrigatório para a caça submarina. Como já
noticiámos, o Clube do Canal venceu esta prova de
forma categórica, terminando com a velha escrita de' que só equipes de veteranos conseguem vencer. A pri-
meira das observações importantes da competição fica
restrita aos que dirigem a parte técnica da Federação
Paulista de Caça Submarina. Sendo Alcatrazes um con-
junto de ilhas que dista cerca de 36 milhas de San-
tos, a prova já tem que ser encarada de maneira di-
íerente.

A viagem para Alcatrazes é feita através de mar
aberto, com todas as implicações na navegação porinstrumento, danos de máquina com socorro' difícil,
panes secas e, naturalmente, estado de mar impróprio
à travessia. Se a Federação Paulista de Caça Submari-
na quer manter em seu calendário uma prova com
tantas sujeições de ordem extra, já pode pensar em
outro esquema. Navegar até os Alcatrazes, mergulhar
o dia inteiro e fazer a viagem de volta, significa ser
antes de mais nada um bom marinheiro. E o bom ma-
rinheiro implica no bom barco.

Grande maioria dos caçadores que vão ao Torneio
Aberto de Santos fazem a prova com lanchas cedidas
peles associados do clube, que com boa vontade ce-
dem material para tão dispendioso desgaste. É aí
que a coisa fica difícil. Manobrando lanchas que, em
sua maioria, não estão preparadas para travessar e
trabalho constante de marcha reduzida, os caçadores
ficam à mercê das falhas, como aconteceu neste tor-
neio, coni todas as lanchas falhando, algumas mesmo
antes de atingir o pesqueiro. Já ouvimos de Augusto
de Almeida Lima, Diretor-Técnico da FPC, que parao próximo ano cada equipe trará sua própria embar-
cação, ficando assim responsável pelo material.

Os melhores exemplos da falha de material dês-
te ano foram os do ISAR, sensivelmente prejudicadoao sair do clube, ficando com um atraso de cerca de
duas horas. O Iate Clube do Rio de Janeiro talvez
tivesse encontrado outro resultado, não fôsse a sua
perda de tempo e esgotamento nervoso com o queaconteceu à sua lancha. Os próprios vencedores lu-
taram o dia inteiro com um motor e terminaram
ficando completamente sem barco. Praticamente a
caçada do canal foi no estilo conhecido como de
costão.

Na hora de recolher os barcos, de verificar quem
precisava de ajuda, a lancha de fiscalização encon-
trou então um quadro. assustador. Em tôda a volta
houve gente com problemas de.tôda índole, que iam
da falha de motor à pane seca. Para os que gostamde lancha é preciso que se esclareça: as que melhor
resultado deram foram as monomotor.
... 

'Np campo da caça propriamente a competição
teve um outro aspecto. Venceram os mais mocos,
com incrível raça, mergulhando fundo, sem apoio,
em águas de visibilidade limitada. Os veteranos não
ficaram muito além. Deram o que podiam e ai sefixa a equipe do Iate Clube de Santos com um ex-celente terceiro posto e ainda com o primero lugar
individual, com o seu ótimo Ciro Silva, agora na ma-
turidade da sua técnica.

O lado peixe também apresentou mais* resulta-
do que de outras vezes. Houve mais pecas de portee houve mais variedade. Mas ao bom observador não
pode passar despercebida a precariedade a que vão
chegando os concursos de caça submarina no que to-Ca ao peixe. Em Alcatrazes, que por sua localização,
deveria ser um grande pesqueiro, o peixe é de ca-tegoria média, tendendo para o porte menor, semapresentar muita qualidade. Além disso está cadadia mais fundo, obrigando a um esforço especial.
Enfim, Alcatrazes ainda será palco de outras provase até iá há tempo para se observar melhor.

VARIADAS
.' ... Cássio Duval Lanari, grande figura da seção de

lanchas do Iate Clube de Santos, foi o proprietáriomais feliz da competição do Enguiça-Enguica. Ce-
dendo sua monomotor ao Costa Azul iate Clube, Cás-
sio viu seu precioso material chegar intacto, paran-do apenas a menos de 100 metros da chegada com
falta de gasolina.

Ciro Silva vencedor individual do Torneio do Iate
de Santos foi bastante gozadq pela turma carioca.
Ciro há muito tempo que está radicado cm Cabo Frio
o que motivou uma tremenda gritaria de: "Aprendeu
hem"!

A barba de Mirabeau e a cara de felicidade de
Armando Serra, dois estreantes em Alcatrazes, eram
inconfundíveis. Serra, muito sério, fêz questão de fi-
car ao lado de Santarelli, para que o identificassem
bem como da credenciada turma carioca.

A vitória do Canal, com sua equipe de meninos,
foi magnífica. Basta dizer que de uma feita passaram
para trás Américo Santarelli, campeão carioca e sul-
americano; Lúcio Lenz, campeão carioca e sul-ameri-
cano e ainda, enfiaram no saco a turma mais creden-
ciada dc São Paulo.

Saul Sequetini, da turma do ICS esteve o dia ln-
teiro do torneio aberto nas maiores preocupações. Pri-
meiro era da equipe do clube e segundo tinha que
provar a eficiência de suas lanchas na dura prova". A
certa altura a sua máquina também esteve mal e
Saul pior ainda. Mas a monomotor de Cássio Lanari
íoi a sua grande paixão, de tudo e voltou inteira.

O Clube do Canal arranjou uma jovem madrinha
para a entrega dos prêmios. A moça — aliás linda —
era Glória Duval Lanari que, vigiada pelo pai, entre-
gou os prêmios, mas disse não aos pedidos de um
beijo em cada mergulhador.

Com um ôlho-de-boi de vastas proporções, o ca-
çador Irae Aranha vingou-se da má sorte em com-
petições. Na equipe B do ICS, Irae foi dos melhores
com seu ôlho-de-boi e mais um bom saco de peças.
Irae, para explicar melhor aos cariocas, é aquele ra-
paz dono do posto de gasolina da Ilha Bela.

Mais uma vez o Torneio Aberto de Santos deve a
Válter Lacerda uma cota de boa vontade que não
se paga, porque não tem preço. Lacerda é dono da
lancha Marusca II, uma 52 pés que todo ano faz a
cobertura da prova. Este ano, com mulher e filhos a,
bordo, Lacerda não teve um só momento de má von-
tade, mesmo quando tudo parecia lhe estragar o hu-
mor, no que aliás teria tôda razão. Mas Válter La-
cerda e mri industrial paulista que, nada tendo a ver
com caça submarina passou a ter um grande carinht.
pela função de pai dos mergulhadores dc Alcatrazes.
Como sempre, vai ao exagero c chega a dar comida a
muita gente faminta que recorre a Marusca II.
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O lécmco Gérson procura dar confiança aos jogadores, que há raatj de um ano não vencem o Cruzeiro
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231.' EXTRAÇÃO
PRÊMIO MAIOR:

NCr$ 25.000,00 PLANO "D-L"

Lista de QUINTA-FEIRA, 2 de MARÇO de 1967
As importâncias correspondentes aos prêmios da presente lista foram Impressos cm Cruzeiro Nôvo —NCR $ -

Vagamentos sem ãesconto 2.505 prêmios Pagamentos sem desconto
JUiííMIOSNCR?

1105-
1109 -
1141...
3197..
1221».
1300.,
1484..
1499.»
1539^
1556 _,
1658-
1912...

2067-,.
2090-
2197..
2218.»
2378.»
2109.»
2431».
2471...
2490...
2504-
2521-
2531...
2574.»
2624-
2703-
2724-
2738.»
2764.»
2807.»
2868-
2903...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

^10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

3
3246... 10,00
3282- 10,00
3305... 10,00
3392- 10,00
3451- 10,00
3504- 10,00

PRÊMIOS NCR?

3611-
3693-
3706-
3786-
3814-
3912-
3913-
O JO tf ••«

10,00
10,00
10,00"10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

4
4018...
4042-
4111.»
4319-•4439-
4442-
4607.»
4718.»
4760-
4856.»
4925-
4933-

5165-
5184.»
5219-
5246-
5315-
5567-
5604.»
5761...
5847...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
io;oo
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

6
_

cou...
11042-
(il95;-
627ÍÍ.,»
6332 nt •
6399-
6534.--
6598...-
6700-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00'
10,00
10,00

PRÊMIOS NCR?

6708-
6748.»

•6757-
6803-
6859-
6943.»

7040»
7072-
7126-
7191-
7222-
7253..
72G0-
7304...
7318...
7371-
75G1-
7712-
7744-
7752-
7773-
788G.»
7976-
7988-

8
8213-
8425-
8617-
8701-
8770-
8860-

9
9036...
9213..
9265.»
9437..
9449-
9472-
9488-
9594-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10.CÜ.
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRÊMIOS NCR?

9824- 10,00
9846- 10,00
9923- 10,00

ia
10044- 10,00
10076- 10,00
10136... 10,00
10143- 10,00
10205... 10,00
10271.» 10,00

APROXIMAÇÃO

10439
100,00

OBVZEIROS
NOVOS .

_.• nimo

10440
25.000,00
CRUZEIROS

NOVOS

APROXIMA ÇXO

10441
100,00

CRUZEIROS
,NOVOS

10557-
10693-
10708-
10744-
10865-
10984-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRÊMIOS NCR?

H
11002-
11010-
11055-
11140-
11160-
11358-
11571-
11584...
11594-
11664-
11755-
11772-
11783 ,.
11822.»
11912...
11985-

12
_2035.»
12127-
12202-
12221».
12332-
12436-
1249.5-
12550-
12596...
12604.»
12613...-
12756...
12857-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

13
13053-
13061-
13086-
13141-
13172-
13388.
13424-
13437-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRÊMIOS NCR?

X.* MUMIO

13474
1.000,00

CRUZEIROS
NOVOS

13526-
13567-
13590-
13021-
13697...
13750-
13785-
13838-
13884...
13893...
13914-
13927-
13938:..
13955...
139&6-
13987-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRÊMIOS NCR?

14367...
14472.»
14578.»
14610.»
14624.»
14693.»
14709-
14720-
14784-
14818...
14826...
14828...
14838.»
14866-
14899...
14922...
14968-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRÊMIOS NCRÇ

15800... 10,00
15925.» 10.00' 15953-;. • 10,00

16
16087..
16158-
16166.»
16239-
16286...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

14
14054-
14060-
14220.» 10,00
14247- 10,00

10,00
10,00

14263-
14287-
14289-
14301-
14331-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

«.• nua__o

14360
300,00

CRUZEIROS
NOVOS

15
15014-
15027...
15061.»
15123...
15129-
15194-
15217-
15235-
15271-
15385...
15416-
15431-
15461-
15464.».
15522-
15538..
15558-
15585-
15608...
15637...
15647-
15651-
15675-
15677...
15714-
15720-
15755-
15784...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00'
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

»¦¦ MlHIO

16315
200,00

CRUZEIROS
N OVOS

16330-
16331-
16343-
16397-
16459-
16489-
16500-•
16510-
16600-
16618-
16620...

10,00
10,00
10,00

. 10,00
10,00
10,00
10,00
10,60
10,00
10,00
10,00

».• riujno

16638
500,00

CRUZEIROS*
NOVOS

16640.»
16649..
16651-,
16736-
16793-
16839-
16898-

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

Todos, os números terminados em O (final do 1.* prêmio) têm NCr$ 9,00
As dezenas 74, 38, 60 e 15 do 2.- ao 5.» prêmios tém NCr$ 9,00

As exlrapoes principiam ò» 15 horas
23!.* EXmiÇlO fiscal ii HiBls-é-li ria Fazeila: WUDI RIBEIRO HOLT 231.» EXIRIÇlO
Moitas Cruzeiros e meies lieles, é a iputiiiriade qie He olerece a Guanabara para você ficar rica!

FIQUE RICO
O SEU DIA CHEGARÁ!

Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159,

(p

Atlético reage ao
Cruzeiro e exige
exame de "doping"

Belo Horizonte (Sucursal)
— A Federação Mineira de
iFutebol vai pedir a colabo-
ração do Jóquei Clubç do
Eio de Janeiro nos exames
de doping que serão feitos
nos jogadores do Cruzeiro e
Atlético, antes, durante "e
depois da partida de domin-
go, conforme exigência do
clube atleticano, que se sen-
tiu ofendido com as insl-
nuações atribuídas ao Dire-
tor do Cruzeiro, Sr. carmine
Furlettl, sôbre "estranha ve-
locidade do time do Atlé-
tico".'O Diretor de Futebol do
Cruzeiro disse que seu time
não tomaria a Iniciativa de
pedir exames de doping à
Federação Mineira,, mas jui-
garia uma boa medida para¦uma partida tão importàn-
te, declarações mal recebi-
das pelos atleticanos "pois
a velocidade — conseguida
através de intenso preparo
físico — sempre foi a arma
principal do time do Atlé-
tico". - ; ¦

PROVIDÊNCIAS ,
i-O jogo está despertando
tanto interesse em Belo Ho-
rizonte que ontem mesmo a
ADEMG colocou à venda 65
mil arquibancadas, 35 mll
gerais, 5 mll cadeiras nume-
radas à sombra e 5 mil ca-
deiras ao sol, em quatro pos-
tos. Apesar de o jogo come-
çar às 16h os portões do
estádio serão abertos ao.
meio-dia, hora em que tam-
bém começa a mão' única na
Avenida Antônio Carlos,
principal via de acesso ao
estádio. ,

A ADEMG está informai.-
do às senhoras e ssnhoritás
que comparecerem domingo
ao estádio que não joguem
fora suas senhas, pois no
intervalo haverá sorteio de
cinco secadores de cabelo.
A medida visa aumentar o
comparecimento feminino ao
íutebol. Além disso, as cha-
rangas vão ter concurso,

sendo que a do Atlético á a
bateria da Escola de Samba
Unidos Guarani, que no car-
naval ficou em segundo lu--gar, e a dó Cruzeiro per-
tence à Unidos da Brasilina.

PROBLEMA

Ós cruzeirenses ficaram
de folga ontem, mas hoje
pela manhã se apresentam
para um ligeiro individual- e
coletivo logo a seguir. O za-
gueiro William está mesmo
afastado do jogo, devendo
ser substituído por Vavá.
Evaldo, que também voltou
de Lima com uma contusão
no joelho direito, hão será
problema para d o m in g o
apesar de não treinar hoje.
,0 técnico Aírton Moreira
acha que o maior adversário
do time será o excesso de
jogos.' o Cruzeiro deverá
atuar dia 15 contra o Fia-
mengo, dia 17 contra o De-
portivo Galizia, dia 19 con-
tra o Deportivo Itália e dia
22 contra o Vasco, numa
Maratona • de 4 jogos em
apenas sete dias.

TRANQÜILO '

• O Atlético realiza hoje seu
apronto final. O técnico
Gérson dos Santos está
preocupado em tranqüilizar
seus jogadores, mas inteira-
mente à vontade para esca-
lar quem quiser, pois não
há casos de contusão. O pro-
blema é até o contrário: Há
gente demais para treinar,
pois o número dos.que pre-
tendsm ter vez no clube é
muito grande. ,• O preparador atleticano
acha que a acusação de do-
ping "não passa de mais uma
onda para tumultuar a vi-
da do clube às vésperas do
jogo, mas os cruzeirenses
podem fazer o que quiserem
que desta vez quebraremos
o tabu e mostraremos que
corremos muito por causa do
bom preparo físico e da
raça".

Saída de Marli e presença
de estreantes surpreendem
na convocação do basquete

A ausência de Marli e a Indicação de três estreantes —
Neuzinha, Odila e Darci — foram as surpresas na lista
das 16 convocadas para os treinos do selecionado brasi-
leiro de basquetebol que participará do V Campeonato
Mundial, na Tcheco-Eslováquia. A CBB divulgou oficial-

. mente os nomes, ontem à tarde, por intermédio de seu
setor técnico.

Coube a Sâo Paulo fornecer 10 jogadoras para o elen-
co, completando-se a relação com atletas do Rio, as quais
devem comparecer hoje à sede da Confederação, para en-
tendimentos com o Superintendente Édio José Alves, rela-
tivos à atualização de passaportes e à confecção de uni-
formes. A concentração começará dia 10, na Cidade de
São Caetano.

LISTA E EXPLICAÇÕES

A lista de jogadoras para
íormar o grupo de 12 que de-
íenderá o Brasil no Campeo-
nato Mundial íoi conhecida
durante uma reunião do Vice-
Presidente técnico, José Si-
anões Henriques, com a im-
prensa, presentes o treinador
Ari Vidal e os dirigentes Mü-
ton Montenegro e Ademir Sil-
va. São as seguintes as ccnvo-
cadas: Angelina, Delci, Marie-
ne, Nadir, Norminha e Rosa-
lia — da Guanabara; Maria
Helena, Heleninha, Laís, Riti-
nha, Neuza Maria Eteutério
(Neuzona), Neuza Maria Apa-
reclda Morais (Neuzinha), Jaci,' Nilza, Odila e Darci — de São
Paulo. :,

O Sr. Simões Henriques, ao
mesmo tempo que distribuía
um boletim contendo todo o
programa de treinamento da
seleção brasileira, procurou ex-
plicar os critérios adotados pe-
la Comissão Técnica, referentes
aos itens ali contidos. Deteve-
se especialmente na concentra-
ção e convocação de jogadores.
Disse que a concentração terá
duas etapas distintas e Impor-
tantes: a. primeira no período
de 10 ss. 23, na Cidade panlista
de São Caetano, onde será dada
atenção ao aprimoramento fisi-
co e individual das jogadoras;
a segunda entre os dias 23 e 1
de abril, na Cidade de Jacareí,
visando o aprimoramento tático
da equipe.

Como já estão "praticamente
assentadas 4 partidas amistosas

, ina Europa, antes do Mundial —
2 na Dinamarca' e 2 na Ale-
manha Ocidental —..acredita
que a seleção fará bons. testes
para os jogos oficiais, progra-
mados entoe os dias 14 e 23 de
abril, na Tcheco-Eslováquia.
Inicialmente, o Brasil intervirá
na íase de classificação, na Ci-
dade de Gofctawaldov, contra aa
representações da Bulgária,
Alemanha Oriental é Japão.
Conseguindo um dos dois pri-
metros lugares da chave, passa-
rá ãs íinais, a partir do dia 19,
em Praga.

EQUIPE MAIS ALTA

Sôbre o critério de convoca-
ção, explicou o Sr. Simões Hen-
rlques que a Comissão Técnica
— da qual faz parte, Junta-
mente com Ari Vidal, o super-
visor Fábio de Barros Gomes
e o médico Milton Pauleto —
louvou-se nos relatórios refe-
rentes à participação do Brasil
no último Campeonato Mun-
dial (peru, 1964) e na excursão â

Europa (outubro de 1965). Nas
duas oportunidades — acentuou
—, as derrotas da equipe ío-
ram atribuídas à deficiência de
altura das jogadoras. Daí a
preocupação, agora, de convo-
car moças altas e especialistas
em atuar no pivô, favorecendo
o revezamento com Marlene e
Nilza. As estreantes Darcy e
Adila terão chance de ir à Eu-
ropa, caso aprovem no treina-
mento. Odila possui apenas 17
anos, mede l,76m. e pertence
ao Clube Brand, enquanto Dar-
cy, de l,81m., já conta 28 anos
e defende o Clube Pirelll.
Quanto a Neuzinha, sua con-
vocação deveu-se ao fato de jo-
gar dentro das mesmas carac-
teristicas de Norminha- Ela
tem 18 anos, mede l,68m. e
pertence ao Clube Piracica-
bano..

O Sr. Simões Henriques ex-
plicou depois que a não convo-
cação de. Marly — riome certo
em qualquer seleção brasileira,
há mais de 10 anos — foi em
respeito ao passado da própria
atleta:

Marli ê dona de uma fô-
lha de serviços merecedora de
tôda a consideração, por parte¦ da CBB. Não quisemos expô-la
a uma dispensa quase certa,
pois embora dotada de boa es-
tatura, joga fora do pivô e, no
momento, não ostenta forma
satisfatória, além de já tér
atingido uma idade pouco reco-
mendável para à seleção. Ou-
tras jogadoras, também vetera-
nas, poderão ser cortadas mais
facilmente, porque não possuem
tantos serviços prestados à
CBB, como Marli."

A ausência de Elzinha ds
lista de convocadas 'igualmente
mereceu explicações do vice-
presidente técnico, por se tratar
de jogadora que se portou mui-
to bem.nos' treinos, ahtes: d»
excursão ao México e Colôm-
bia, embota dispensada haque-
la ocasião:

Elzinha ficaria sujeita a
nôvo corte, que lhe seria pre-
judicial. Trata-se de elemento
jovem e com futuro assegura-
do na seleção, podendo vir a
ser convocada para os Jogos
Pan-Americapos. No monrnto,'
dispomos de 3 jogadoras ex-
cepcionais, dentro das caracte-
rísticíis de Elzinha: Heleninha,
Lais e Ritlnha, esta aponta-
da como a melhor da última
excursão, depois dé Nilza. As
três, como Elzinha, são de es-
tatura muito baixa e devemos
considerar que a maior partedos concorrentes ao Mundial
possui somente jogadoras altas
em suas equipes.. t

-Na grande área
Armando Nogueira

Domingo, Fluminense-Palmeiras, ponto
de partida para a descentralização do fute-
boi brasileiro: o torcedor do Rio que, até aqui,
só queria saber, realmente, do que se passava
no Maracanã, terá, agora, o direito e o dever
de trocar o beco pela linha do horizonte. Ao
mesmo tempo que estiver no Maracanã, o
torcedor estará à escuta de Belo- Horizonte,
São Paulo e Porto Alegre.

O jogo Fluminense-Palmeiras, depois de
amanhã, é tão importante para o torcedor do
Rio quanto Cruzeiro-Atlético e Grêmio-Inter-
nacional.

Abre-se, pela primeira vez, o leque do in-
ter êsse popular pelo. /futebol brasileiro, jor-
mando-se a cadeia ãe emoções que vai permi'
tir a colocação áos problemas ão futebol em
termos efetivamente nacionais. Ê uma expe-
riência, essa áo Gomes Peárosa, que o público
áeve prestigiar. Nós, áo Rio, temos a chance
de mostrar, no campo e nos guichês ãò está-
dio, que gostamos tanto áe futebol quanto os
paulistas, mineiros e gaúchos.

Isso é importante porque já se diz, com
certa procedência, que o carioca enjoou áe
bola e prefere, agora, desfrutar na praia os
seus domingos ãe sol.

Vamos então encher o Maracanã, ãomin-
go? De olho no Cláuãio, no Altair, no Lula e
ouvião no alto-falante do estádio que, espero,
a partir áe agora, saiba enriquecer os flashes
informativos sôbre o que se passa em São
Paulo, em Belo Horizonte e Porto Alegre.

Não vale, naturalmente, o confronto âe
rendas entre os quatro jogos áe áomingo. Ê
claro que o prestígio áe Grêmio-Internacio-
nal, lá no Sul ou ãe Cruzeiro-Atlético, em
Belo Horizonte, é maior que o áe Fluminense-
Palmeiras, no Rio. Talvez fosse melhor que
começássemos, aqui, com tim Fla-Flu ou
Vasco-Flamengo, não?

Ê ãe esperar, contuâo, que possamos áar,
no domingo, uma prova áa vitaliãaãe ão fu-
tebol carioca, proãuzinão uma receita e um
espetáculo dignos áa legenãa ãe capital áo
futebol que o Rio conquistou pela técnica e
pelo coração.

BOLAS DE PRIMEIRA — O Ministro' Danilo Nunes, entrevistado na televisão Con-
tinental, comparou a frente ampla ao Bota-
fogo (que é o seu clube), "No meu tempo de
torcedor, éramos trinta, no máximo; assim, é
essa frente- ampla". *** Ademir Marques de
Meneses foi sorteado para funcionar êste mês
como jurado no 1.° Tribunal do Júri.
?** Começou, ontem, na Escola Nacional de
Educação Física, um ciclo de palestras sôbre
aspectos técnicos e científicos do futebol. O
organizador é o docente livre de Cinesiologia
da Escola, Dr. José Luís Fracaroli. O médico
Hílton Gosling falará de Concentração Es-
portiva, o professor Ernesto Santos, de Con-
cepções Técnicas, o professor Célio Cidade, de
Táticas Modernas e o professor José Luís Fra-
caroli, de Plano ãe Treinamento. O horário é
conveniente a todos os interessados: entre
oito e dez da noite, nos dias 7, 9,14 e 16.

Ferroviário guarda seus 2
novos reforços e continua
com 3 dúvidas para domingo

Curitiba (Do Correspondente) — Marinho decidiu on-
tem não escalar Renatinho e Pedro Alves para, a partida
de estréia com o Bangu, domingo, pelo Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, e está com três dúvidas para definir a
equipe do Ferroviário que enfrentará o campeão carioca.

O técnico esclareceu que os dois novos contratados não
estão em perfeitas condições físicas, o que o levou a man-
ter Humberto na ponta esquerda e a deixar entre índio
e Martins o lugar de meia de ligação que deveria ser ocupa-
do por Renatinho, titular da seleção paranaense.

Madureira também lutam por•uma vaga.
No treino de conjunto desta

manhã, o técnico espera, pelo
menos, resolver parte do pror
blema, mas a equipe para a es-
tréia, em princípio, é a seguin-
te: Paulista, Getúlio (Kavalis),
Pinheiro, Fernaldo e Celso;
Índio (Martins) e Juarez; Sid-
nei, Padreco (Mário Madurei-
ra), Paulo Vecchio e Humberto.

FESTA ANTES

Os dirigentes do Ferroviário
não escondem o seu entusias-
imo pela participação de sua'
equipe no Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa e esperam, já no
domingo, uma renda de
NCr$ 40 000,00 (quarenta mi-
lhões de cruzeiros antigos), no
Estádio Dorival de Brito, cujas
dependências estão sendo am-
pliadas a fim de ter sua capa-
cidade aumentada em 10 mil
pessoas.

Os mesmos dirigentes progra-
maram para domingo a festa
da entrega das faixas de bicam-
peão paranaense aos jogadores
dò Ferroviário, aproveitando a
vinda do campeão carioca. DÍ-
rigentes e jogadores do Bangu
serão convidados a fazer a en-
trega, minutos antes da partida.
BANGU ESTRÉIA ..j

O Bangu — segundo adian-
taram os dirigentes-do Ferro-
viário — ficará concentrado no
próprio estádio, inaugurando
as novas Instalações: 10 apar-
tamentos pana' jogadores, refei-
itórip, sala de estar e biblioteca.
A imprensa carioca será nome-
nageada, assim como os joga-
dores e dirigentes bangüenses,
pela Diretoria do Ferroviário, a
Federação Paranaense de Fu-
tebol e a Assessoria dos Cro-
nistas Esportivos do Paraná.

Enquanto isso, Marinho vai
tentando definir a equipe para
domingo, estando com três pro-
blemas, além da impossibilida-
de de lançar Renatinho e Pe-
dro Alves. Na lateral direita, o
técnico oscila entre Getúlio e
Kavalis; no meio-campo, Índio
e Martins disputarão a posição;
e no ataque, Padreco e Mário

Munoz acha
que Real
teve azar

— Não precisávamos dar dois
gols de presente ao Inter, além
de um jogador contundido em.
inosso quadro — declarou o
técnico Miguel Mufioz, do Real'
e acrescentou —. dominamos o
jogo durante os primeiros 30
minutos. O primeiro gol do In-
ter foi resultado da boa sorte
do time de Helenlo Herrera.

Mufioz afirmou ainda: "o gol
surgiu de um tiro que, em si,
não era perigoso, e até êste
memento dominávamos o Jô-
go".

Para o técnico italiano os es-
panhóis "foram felizes" porque
Gento, que tinha uma contu-
são na perna antes de come-
çar a partida, não resistiu mais
de meia hora.

O próprio Gento achou que
seu quadro jogou muito melhor
que o Inter durante os pri-
meiros 30 minutos. E explicou:"Minha perna começou a doer
novamente depois deste perlo-
do. Eu não podia mais íazer o
que queria".
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Murilo recusa proposta e pede ao Fia que o venda
BOM INÍCIO
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_4//w//* foi a São Januário e
marcou para hoje assinatura
do 1° contrato de Adilson

Num ambiente tranqüilo e alegre, o jogador Almir, o
Presidente João Silva e o Vice-Presidente de Futebol Ar-
mando Marcial, se reuniram ontem de manhã, em São Ja-
nuário, e acertaram todos os detalhes para Adilson assi-
nar seu primeiro contrato com o Vasco, hoje à tarde, pelas
mesmas bases anteriormente fixadas.

Almir aproveitou, inclusive, para assistir o treino co-
letivo do Vasco e ao ver seu irmão Adilson realizar uma
série cíe boas jogadas e marcar um bonito gol, argumen-
tou brincando para os dois dirigentes que o ladeavam:
— Pelo que estou vendo, acho que o garoto vale mais
do que pedi. Não será bom negócio voltarmos a falar sô-
bre o assunto?

Bianchini empenhou-se bastante e o entendimento com Adilson e Nei está bem melhor do que no treino anterior

MELHOR FIM
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Almir conversou com os Srs. Armando Marcial e João Silva sobre o contrato de Aãílson enquanto assistia ao treino

SEM BOICOTE

A maioria dos jogadores do
Vasco fêz questão de declarar
ontem, após o treino, que não
tem fundamento as notícias
que estão informando que boi-
cotarão Adilson ou pedirão au-
mento de salário.

Éle merecia era ganhar
NCrS 100 000,00 (cem milhões
de cruzeiros antigcs)-pelo pas-
se — disseram Maranhão e
Oldair.

Já Bianchini, que há muito
tempo vem pleiteando um au-
m.nto, que djsse ter-lhe sido
prometido pelo anterior Vice-
Presidente de Futebol, afirmou:

Não é de hoje que estou
falando neste aumento. Adil-
son foi inteligente não assinan-
do contrato de gaveta. Se pro-
moveu às custas do seu bom
futebol.

No entanto, quase todos con-
vidaram Almir, em tom de pi-
lhéria, para servir de procura-
dor quando estiverem para re-
novar seus contratos com o
Vasco. «

TREINO BOM *'''.'

O Vasco realizou um bom
treino de conjunto, aprontan-
do para a partida de amanhã

. contra o Penarol. O coletivo
durou 60 minutos e os titula-
res venceram por 5 a 0, gols
de Bianchini 2, Adilson, Na e
Hipólito (contra). Os titulares
formaram com Edson, Jorge
Luís, Brito, Ananias e Oldair;
Maranhão e Danilo; Nei, Adil-
son, Bianchini e Morais. Esto
equipe ê que já está escalada
pelo técnico Zizinho para ini-
ciar a partida de amanhã à
tarde no Maracanã.

No decorrer do treino, Zizl-
nho fèz algumas alterações:
primeiro trocou o meio de
campo Maranhão-Danilo paraAlcir-Salomão; e depois subs-
tituiu Bianchini por Nado, des-
locando Nei para a ponta-de-
lança ao lado de Adilson.

— Tanto o quadro que ini-
ciou o treino como o que ficou
alterado depois, foi muito bem— disse o técnico. Com Bian-
chini no ataque, embora èle
não esteja na sua melhor for-
ma fisica, jogamos à base de
inteligência e mais tàticamen-
te. Com "Nado na extrema e
Nei ao lado de Adilson, com
mais troca dc passes curtos e
rapidez.

INDIVIDUAL HOJE

Para hoje está marcado um
treino individual de manhã e
os jogadores voltarão a se
apresentar amanhã, às 12 ho-
ras, em São Januário, onde al-
moçarão e, depois, seguirão
para o Maracanã. O jogo co-
meçará às 16 horas e os sócios
do Vasco pagarão ingresso.

Os dirigentes do Penarol se
comunicaram ontem com o
Vasco confirmando que a de-
legação chegará hoje à noite
ao Rio. O clube uruguaio fi-
cará hespedado no Hotel Nôvo
Mundo.

Ontem a tarde, o jogadorAdilson foi à sede do Cineac
para levar toda a documenta-
ção, a fim de que o funciona-
rio Hilton Santos possa prepa-rar seu contrato. Recomen-
dado por Almir, Adilson rece-
berâ seu contrato batido hoje
de manhã e o levará à tarde
para seu irmão e procuradorassinar.

ÇBD dá 15
dias para
renovação

A diretoria da CBD decidiu
que os clubes terão de comu-
nicar que se interessam pelarenovação do contrato dos seus
jogadores com 15 dias de an-
tecedência. No caso de corriu-
nicação de cessão de direitos
sobre um jogador, o clube te-
rá que juntar o recibo de qui-
tação dos 15% a que éle tem
direito na transferência ou
documento pelo quar abre mão
dó percentual.

Entre outros assuntos, a As-
sembléia • Geral da Federação
Carioca de Futebol deverá dis-
cutir e aprovar hoje o Ingres-
sò gratuito de crianças até 12
anos desde que acompanhadas
de pais ou responsáveis.

Além disso, serão discutidos
o calendário para o Campeo-
nato Carioca de Juvenis, o nô-
vo regulamento para o Torneio
Duque de Caxias, de aspiran-
tes, e assuntos de interesse ge-ral. O Presidente Otávio Pinto
Guimarães fará uma' exposi-
ção' sóbre a disputa da próxi-ma Taça Guanabara.
.0 Penarol só poderá jogaramistosamente contra o Vas-

co, amanhã à tarde, no Mara-
cana, se trouxer uma autori-
zação da, Federação do Uru-
guai, segundo decidiu a CBD
em sua reunião de ontem ao
estabelecer que clubes estran-
geiros sô poderão se apresen-
tar no Brasil mediante o cum-
primento daquela formalidade.

Bangu apoia Martim e diz
que excursão ruim foi póv
culpa de campos e juizes

O Diretor de Finanças do Bangu, Sr. Leopoldino, dis-
se ontem que o treinador Martim Francisco continua me-
recendo todo o .apoio da direção do clube, pois a fraca
atuação da equipe em sua excursão pelo Norte foi provoca-
da pelos campos ruins em que atuou, e, também, pela
parcialidade dos juizes que apitaram suas partidas.

O Sr. Leopoldino explicou, por outro lado, que os di-
rigentes do Bangu vão aguardar a leitura do relatório do
Sr. Francisco Giorno, que chefiou a delegação, para de-
cidirem sobre a punição de alguns jogadores, caso fiquem
confirmadas as declarações de alguns deles contra o téc-
nico, segundo notícias chegadas ao Rio.
LUCRO

— Se- do ponto-de-vista téc-
nico — disse o Sr. Leopoldi-
no — a excursão dò Bangu
não foi das mais aproveita-
veis, financeiramente foi ex-
celente, já que o Bangu terá
um lucro de NCr$ 25 000,00
.(vinte e cinco milhões de
cruzeiros velhos). Dentro de
pouco tempo, inclusive, entre
maio e junho, a equipe fará
uma ou duas partidas nos Es-
tados Unidos, o que elevará o
saldo positivo, pois vamos re-
ceber USS 4500 por jogo, o
que significam NCrS 12 000,00
(doze milhões de cruzeiros
velhos).

O Diretor dc Finanças, do
Bangu revelou ainda que os
jogadores considerados titula-
ires e seus substitutos imedia-
tos terão seus salários reajus-
tados este mês, na base de
NCr$ 700,00 (setecentos, enil
cruzeiros velhos), que será o

¦teto máximo do clube. Outra
coisa que ficou acertada é com
relação à contratação de no-
vos elementos para o time,
que só será feita com a indi-
cação direta do treinador
Martim Francisco. A maioria
dos dirigentes é contra a vin-
da de jogadores famosos, pois
eles acham que o Bangu de-
monstrou estar bem servido
com a ótima campanha do ano
passado.
PREJUÍZO

O adiamento, da partida que
o Bangu fêz com o Ferrovia-
rio, do Ceará, acabou prejudi-
cando os preparativos para a
estréia no Torneio Roberto Go-
mes • Pedrosa, segundo disse o
Sr. Leopoldino. A equipe, que
já estava desfalcada de Jai-
me, Fidélis, Luís Alberto e Nor-
berto, chegando hoje fica com
pouco tempo para treinar pa-
ra o jogo de domingo, em
Curitiba, contra o Ferroviário.

Cláudio treina no conjunto
de hoje para ver se joga
domingo contra o Palmeiras

Cláudio participará do treino de conjunto do Flumi-
nense, hoje à tarde, no campo da Portuguesa, na Ilha do
Governador, para ver se é possível seu aproveitamento na
partida de depois de amanhã com o Palmeiras, no Mara-
cana, na abertura do Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Embora Cláudio não sinta dor no tornozelo e esteja
se submetendo a tratamento fisioterápico quatro vêzês
por dia, o próprio, Vice-Presidente do clube, Sr. Dilson
Guedes, considera difícil a escalação do jogador depois de
amanhã, uma vez que êle está desentrosado, por, não ter
participado dos treinos de conjunto.
A CONVERSA

_ O Vice-Presidente encon-
trou-se com Cláudio, ontem à
tarde, na sede do Fluminense,
quando o jogador terminava o
último tratamento do dia, e
mostrou logo interesse em sa-
ber de seu estado. O jogador
disse ao Sr. 'failson Guedes que
já pisa. e corre normalmente,
nada mais sentindo no torno-
zelo. Lembrou, entretanto, que
a dor só aparece quando éle
chuta forte. Por isso mesmo, v_em.

sentar o jogador no jogo con-
tra. o Palmeiras' era muito
grande, mas ao mesmo tempo
pensa ser. isso desaconselhável,
pois Cláudio pode, inclusive,
estar fora de forma fisica,
uma vez que não tem partici-
pado de todos os treinos.

O Sr. Dilson Guedes acha
que Cláudio c um jogador ca-
ro, que não deve ser lançado
de qualquer maneira, conside-
ràndo importante um periodo
maior para êle adaptar-se

pretende fazer testes desse ti-
po no apronto de hoje, forçán-
do bem o tornozelo, para sa-
ber ao certo qual é o seu es-
tado.

O dirigente do Fluminense
disse que seu desejo de apre-

O atacante é o primeiro a
afirmar que só jogará se esti-
ver completamente recupera-
do e capaz de atuar bem du-

I rajate toda a partida, uma vez
que não quer prejudicar a
equipe.

Amadores Grêmio x Internacional
viajaram para vendeu ausentas cadeiras
Assunção numeradas em des minutos

A seleção brasileira de ama-
dores viajou ontem de manhã
para Assunção, onde partici-
para do IV Campeonato da
Juventude, com o técnico Má-
rio Travaglini confirmando
que lançará o ponta-de-lança
Ângelo, do Coríntians, em lu-
gar de China, que foi o arti-
lheiro paulista no campeona-
to brasileiro de juvenis, em
virtude de sua melhor forma
técnica. »

. Mário Travaglini apontou a
seleção peruana como o ad--versário mais difícil, "pois jáos vi jogar, há pouco tempo,
e me surpreenderam devido ao
bom futebol que apresentaram
na ocasião". Os jogadores bra-
sileiros apontados pelo técni-
co que poderão fazer maior
sucçsso no campeonato são:
Dionísio, do Flamengo, e o za-
gueiro Luís Carlos, do São
Paulo.

Cs jogadores, que estavam
hospedados no hotel Plaza,
acordaram as 6 horas, toma-
ram café e seguiram direto
para o Aeroporto do Galeão,
onde já eram esperados pôr
dirigentes da CBD. A delega-
ção foi chefiada pelo Sr.
Abrahim Tebet e levou 17 jo-
gadores, sendo 10 paulistas e
7 cariocas.

Porto Alegre (Sucursal) — Os dirigentes do Grêmio e
do Internacional estão acreditando em suas previsões oti-
mistas quanto à renda de seu primeiro jogo no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa, pois em apenas dez minutos do
primeiro dia da venda de ingressos foram compradas du-
zentas cadeiras numeradas, a NCr$ 8,00 e NCr$ "6.00 (pito
e seis mil cruzeiros antigos, respectivamente).

O Comitê Organizador prevê que os ingressos estarão
inteiramente esgotados amanhã. Os preços são os seguin-
tes: cadeiras cobertas NCr$ 8,00 (oito mil cruzeiros velhos),
descobertas NCr$ 6,00 (seis mil cruzeiros velhos), arqui-
bancadas NCr$ 2,00 (dois mil cruzeiros velhos) e sócios do
Grêmio NCr$ 1,50. (mil e quinhentos cruzeiros velhos).. .

Germano e Agusta firmaram
documento concordando em
casar coiii separação de bens

Bruxelas (UPI — JB) — O jogador brasileiro José
Germano e a Condêssa Giovanna assinaram ontem, em
Liège, um documento concordando em se casarem no re-
gime de separação de bens, conforme, exigência feita pelo
Conde Domenico Agusta para consentir no casamento de
sua filha. ,

O documento foi assinado na presença do advogado do
conde italiano, Sr. Moriti, que chegara pela manhã de Mi-
lão para comunicar a Germano que o pai de Giovanna não
daria oficialmente o seu consentimento ao casamento da
iilha, mas que não se oporia desde que íôsse assinado
aquele compromisso.

ATRAÇÃO
O jogo de depois de ama-

nhã ganhou muito maior inte-
rêsse depois que o Grêmio
consígulu renovar o contrato
de seu zagueiro Áureo, ofere-
cendo-lhe NCrS 25 000,00 (vin-
te e cinco milhões de cruzeiros
antigos) e NCrS 500,00 (qui-
nhentos mil cruzeiros antigos)
mensais.

O Grêmio encerrou seus
preparativos com um treino
de conjunto, concentrando 20
jogadores no Estádio Olimpi-
co. Hoje os jogadores farão
apenas ginástica, voltando a
se concentrar até o momento
do jogo.

O Internacional também fêz
um treino de conjunto, tendo
como maiores problemas o ex-
trema direita Carlltos e o pon-
ta-de-lança Joaquinzinho. Os
jogadores do Internacional es-
tão concentrados- desde ontem
no Estádio dos Eucaliptos. -

Segundo um acordo formu-
lado entre a Federação Gaú-
cha e a Associação dos Cro-
nistas Esportivos de Porto
Alegre, será mantido um plan-
tão permanente para o forne-
cimento de credenciais aos jor-
nalistas de outros Estados que
viajarem para fazer a cober-
tura do jogo.

CONDIÇÃO

Ao chegar a Liége, o Sr.
Montl procurou iniediatamen-
te o advogado de Germano _
foram juntos à casa do joga-'dor' 

para expor as condições
impostas pelo pai de Giovan-
na. Germano ainda tentou re-
sistir, alegando que o- costume
no Brasil c o casamento com
comunhão de bens. mas ter-
minou concordando.

Os advogados ainda tiveram
de explicar a Germano que
não se tratava de uma separa-
ção matrimonial, como pode-
ria parecer ao jogador, mas dc
simples separação de bens.

Vencida a resistência de
Germano, o jogador levou
Giovanna a um tabelião e lá
assinaram, às 17 horas, o do-
cumento-compromisso exigido
pelo Conde Domenico Agusta,
na presença dos dois advoga-
dos, que se mostraram satisfel-
tos com- o espírito de compre-
ensâo demonstrado pelo jo-
gador.

O advogado italiano regres-
sara hoje de avião a Milão
más já se comunicou, por te-
lefone, com o Conde Agusta,
Informando-o da conclusão das
negociações. Germano e Gio-
vanna ainda não marcaram a
data, para o casamento mas
acredita-se que a cerimônia
nâo será realizada éste més.

Palmeiras chega hoje com
Jair Bala na delegação e
Aimoré trás time escalado

São Paulo (Sucursal)' — Com Jair Bala incluído na
delegação, o Palmeiras embarca hoje, às 12 horas, após
um treino coletivo de 90 minutos no Parque Antártica,
que servirá para o treinador Aimoré Moreira definir o
quadro que enfrentará o Fluminense, domingo, no Mara-
cana. No Rio, os jogadores ficarão concentrados no Hotel
Nôvo Mundo, até o momento da partida.

Ontem à tarde, o médico Nelson Rosseti submeteu os
jogadores à revisão médica, sendo que o único ausente foi
o atacante Gallardo, que se encontra gripado, e talvez,
não possa viajar, devendo ser substituído por Gildo ou Car-
dosinho. Além destes, seguirão os seguintes: Valdir, Dona,
Djaima Santos, Djaima Dias, Minuca, Ferrari, Baldochi,
Ademir da Guia, Dudu, Jair Bala, Servilio, Rinaldo e Tu-
pãzinho. O atacante César viajou para o Rio antes, a fim
de visitar a familia.

to Roberto Gomes Pedrosa,"porque contamos com ótimos
valores, possibilitando, desta
forma, sua rápida recuperação
técnica".

HORA DE FICAR

A respeito das propostas re-
cebidas para treinar o Univer-
sitárlo, além de orientar o se-
lecionado do Peru, Aimoré Mo-
reira afirmou que "acima do
dinheiro que me foi oferecido
está o meu compromisso moral
com o Palmeiras e de maneira
alguma iria abandonar o clube
às vésperas de um torneio im-
portante".Para ficar durante 5 meses
no Peru Aimoré receberia sa-
lários de 3 700 dólares NCrS
10 210,000 (10 milhões e 210
mil cruzeiros antigos) sendo
que no Palmeiras seu ordena-
do mensal é de NCrS 5 000,000
(5 milhões de cruzeiros an-
tigos).

Coríntians dá
NC4 70 mil
por Sílvio

São Paulo (Sucursal) —
Por NCrS 70 mil (70 milhões
de cruzeiros antigos), o Co-
rintians adquiriu o passe do
atacante Silvio, que deverá
substituir Nei como reserva
do titular Tales.

O jogador disputou o cam-
peonato do ano passado pe-
la Portuguesa de Desportos
formando dupla de área ao
lado de Ivair, e poderá ser
aproveitado pelo técnico Ze-
zé Moreira no amistoso de
amanhã, à noite, em Santos,
contra a Portuguesa San-
tista.

Pela transferência, a Por-
tuguêsa de Desportos rece-
beu NCr$ 20 mil (vinte mi-
lhóes de cruzeiros antigos)
à vista, ficando o restante
para ser pago a prazo.

CAUSAS DA DERROTA

Analisando as causas do in-
sucesso do Palmeiras em sua
última excursão, Aimoré diz
que no dia seguinte à chegada
ao Peru,'a equipe — devido ao
cansaço da viagem — empatou
com o Sport Boys, depois dc
estar vencendo por 2 a 0.

— A seguir, fomos obrigados
a permanecer uma semana fe-
chados no hotel, sem podertreinar, pois todos os estádios
de Lima estavam ocupados pe-lo campeonato local. Quando,
enfrentamos o Universitário, o
estado geral do time era de de-
salento, e fomos derrotados —
explicou.

A excursão do clube de Par-
que Antártica terminou terça-
feira última, em Buenos Aires,
com a derrota diante do River
Plate por 2 a 0. Apesar da má
campanha, Aimoré acredita no
êxito do quadro no Campeona-

Santos volta
aos treinos
hoje à tarde

São Paulo (Sucursal) —
Os jogadores do Santos fa-
rão um individual, hoje à
tarde, iniciando seus prepa-
rativos para a estréia no
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, quarta-feira, diante
do Atlético, em Belo Hori-
zonte. O treinador Anto-
ninho mostra-se satisfeito
com o saldo da excursão,
que apresentou, num total
de 12 jogos disputados, sete
vitórias, três empates e duas
derrotas.

Dos elementos contratados
há pouco, o treinador des-
tacou o desempenho de Bu-
gleux e Clodoaldo, além de
Rildo, que fèz dois gols.

Para a temporada dêste
ano, acredita no êxito do
Santos, principalmente "por-
que Peié voltou a jogar co-
mo sabe e, quando êle acer-
ta, tudo vai bem".

Murilo recusou ontem na
primeira reunião que teve
com os dirigentes do Fia-
mengo — promovida pelo
Sr. Flávio Soares de Moura,
que reassumiu seu cargo de
diretor — a proposta de
NCr$ 15 000,00 (quinze mi-
Ihões de cruzeiros antigos)
de luvas e NCr$ 350,00 men-
sais para renovar seu con-
trato e pediu uma carta fi-
xando o preço do seu passe.

A contraproposta de Mu-
rilo ao Flamengo foi de
NCrS 25 000,00 (vinte e cin-
co milhões de cruzeiros an-
tigos) de luvas e NCrS ....
1200,00 por mês, mas o Sr.
Gunnar Goransson disse que
o clube não pode atender
às suas pretensões nem lhe
dar a carta fixando o preço
do passe, pois dificilmente
aparecerá comprador.

FLÁVIO CONFIA

A reunião do Sr. Gunnar
Goransson, Flávio Soares de
Moura, o técnico Renganes-
chi e Murilo durou mais de
duas horas e, enquanto os
dirigentes falavam, Murilo
balançava a cabeça negati-
vãmente. Depois de vários
argumentos — inclusive
quando lembraram ao late-
ral-direito que êle estava
perdendo muito dinheiro por
não receber prêmios — Mu-
rilo não cedeu e pediu a
carta.

O.Sr. Flávio Soares de
Moura afirmou, por sua vez,
que acredita que o Flamen-
go e Murilo cheguem a um
acordo, porque somente on-
tem se deu o primeiro en-
contro para a renovação do
contrato. O Sr. Gunnar Go-
ransson é que não vê razão
para a entrega de uma carta
ao jogador fixando seu pas-
se em virtude do mercado
para compra de jogadores
estar muito fraco.

O Flamengo fêz uma pro-
posta de NCrS 10 000.00 (dez
milhões de cruzeiros anti-
gos) de luvas e NCrS 350,00
(trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros antigos) mensais
ao goleiro Valdomiro, que
está sem contrato, mas èle
recusou e afirmou que tam-
bém quer uma carta fixan-
do seu passe, porque quer
sair do Flamengo. Valdomi-
ro já tem dado entrevistas
afirmando que não deseja
mais continuar na Gávea e
que sua meta é o futebol
paulista ou argentino.

DÚVIDA MESMO

O Dr. Pinkwas Fizsman
explicou ontem que as pre-
senças de Paulo Henrique e
Carlinhos na estréia do Fia-
mengo, contra a Portuguesa,
domingo, em São Paulo, se
constituem realmente em
dúvidas e o treino de con-
junto de hoje pode decidir
ou não suas escalações. A
contusão de Paulo Henrique
é no joelho direito e a de
Carlinhos no pé direito.

Paulo Henrique participou
do treino individual de on-
tem, embora deixando de
fazer alguns exercícios, mas
disse ao médico do Flamen-
go que não sentiu nada no
joelho. Entretanto, o Dr.
Pinkwas Fizsman mantém-
se em expectativa para exa-
minar o lateral esquerdo ho-
je à tarde, na Gávea, antes
do coletivo.

CARLINHOS PIORA

Enquanto Paulo Henrique
se apresentou bem melhor
ontem, o médio Carlinhos
mal podia andar e, por isso,
foi dispensado de qualquer
atividade, fazendo apenas
tratamento. O Dr. Pinkwas
Fizsman está agora mais
pessimista com Carlinhos,
que a exemplo de Paulo
Henrique será examinado
antes do coletivo. _ quas.
certo, porém, que Carlinhos
não participará dele.

Como o Flamengo de São
Paulo viajará para Porto
Alegre a fim de enfrentar o
Internacional e depois até
Bagé para um amistoso com
o Guarani, se Carlinhos e
Paulo Henrique forem dis-
pensados da delegação sô
voltarão ao time contra o

. Cruzeiro, dia 15 de março,
no Maracanã.

Chegou ontem para o Fia-
mengo um jogrdor que há
muito está sendo apunciado
pelo técnico Renganeschí
cemo um craque. Trata-se
de Ademir, quarto-zagueiro
que veio de Santa Bárbara
do Oeste, em São Paulo, e
que tem idade para disputar
o campeonato juvenil.
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No Rio, onde a meteorologia foi
incapaz de prever o grande temporal
dos dias 18 e 19 de fevereiro, iun ins-
trumento usado em outros países pa-
ra a conquista do espaço — o satélite
— poderia ajudar o carioca a conquis-
tar definitivamente sua terra, livran-
do-a das surpresas das chuvas.

O satélite, instrumento que está
servindo para tudo hoje em dia, en-
contra sua maior utilidade quando
prevê, com razoável antecedência, a
formação de nuvens perigosas e até
mesmo ventinhos que se podem trans-
formar em furacão. Muitas cidades já
foram salvas por causa disso. Enquan-
to os homens não aprendem a contro-
lar o tempo, a possibilidade de prevê-
lo com exatidão é a maior vitória da
ciência desde Aristóteles, o primeiro a
desconfiar que os temporais não caem
por acaso.

OUTROS TEMPOS

A Meteorológica, que não está en-
tre as grandes obras filosóficas de
Aristóteles mas que é uma das mais
i.teis, foi a primeira tentativa cientí-
fica de estudo do tempo. O atraso com
que apareceu deve-se à ignorância. É
claro que chovia muito antes de Aris-
tóteles, mas as religiões de então en-
xergavam na chuva — como em tudo
mais — uma interferência divina. A
tentativa de Aristóteles permaneceu
isolada durante séculos. Dois mil anos
se passaram antes que a humanida-
de aprendesse coisas razoáveis sóbre
aquilo que a encharcava.

As conquistas da ciência, em vá-
rios setores, tiveram grande importân-
cia. Foi preciso que Galileu descobris-
se o termômetro, em 1607, que Torri-
celli inventasse o barômetro quarenta
anos depois e que estudiosos como Boy-
le, Dalton e Lavoisier estabelecessem
as leis básicas dos gases. Eles verifi-
caram que os ventos obedecem a leis
bem precisas e, um século depois dês-
tes primeiros esforços, era possível pre-
ver o seu movimento com boa margem
de certeza. Os balões, que começaram
a subir na segunda metade do .século
XIX, elevaram as pesquisas até a at-
mosfera. Quando estourou a Segunda
Guerra Mundial, a meteorologia foi
subitamente transformada em ciência
militar.

Era indispensável que isto ocor-
resse. Durante a Primeira Guerra ba-
talhas foram ganhas e perdidas ao
acaso dos ventos e das chuvas. Depois
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de 1939 nenhuma operação de guerra
foi executada sem o prévio consenti-
mento do meteorologista; êle foi eleva-
do à posição de senhor guerreiro, com
poder c responsabilidade de decidir ba-
talhas. O exemplo mais conhecido des-
ta atuação dos meteorologistas foi a
invasão da Normandia. Quando o Dia
D chegou, os meteorologistas alemães
disseram que o mau tempo deveria
continuar e que por isso os aliados não
atacariam. Mas os técnicos aliados pre-
viram uma estiagem de algumas ho-
ras. Neste período em que parou de
chover eles atacaram e pegaram os
alemães de surpresa.

SOBEM OS SATÉLITES

Em 1945 a margem de sucesso dos
meteorologistas era, porém, apenas
razoável. Aviões e sondas que subiram
depois revelaram muitas coisas ainda
desconhecidas. Entre 1947 e 1957 mi-
lhares de foguetes e balões permitiram
reunir grande volume de ciados. Fai-
tava apenas coordená-los e, para isso,
foi organizado o Ano Geofísico Inter-
nacional, "um esforço de cientistas de
todo o mundo para melhor conhecer
a Terra e o espaço que a rodeia".

Os técnicos descobriram então no-
vas influências sobre o tempo. A atra-
ção planetária e as radiações solares
estavam entre elas. Nesta época —
1959 — surgiu o mais útil instrumento
para os meteorologistas, o satélite ar-
tificial. O primeiro deles, o Vanguard-
2, mostrou que a 180 quilômetros de
altura é possível ver, através da televi-
são, o movimento das nuvens, sua dis-
tribuição, suas diferenças e como os
ventos influem sobre elas. Estes ciados
acumulados e analisados num progra-
ma internacional à base de compu-
tadores eletrônicos, permitem hoje que
se faça a previsão segura por mais de
24 horas.

COMO PREVER

Uma moderna previsão funciona
mais ou menos assim:

A temperatura e a pressão do ar,
o índice de umidade, o regime dos ven-
tos, a radiação solar e a atração dos
planetas são coletados pelos postos
metereológicos espalhados em todo o
mundo. Estas informações são envia-
das para três centros mundiais, em
Tóquio, Moscou e Nova Iorque. A eles
somam-se os dados obtidos em navios
e aviões especialmente equipados e
que mantêm vigília constante. Tudo
isso fornece aos cientistas uma ima-
gem do tempo em todo o mundo. Com-
parados com as informações dos dias
anteriores, estes dados permitem a
previsão das alterações futuras.

Os Estados Unidos são o único
país a usar satélites para a previsão
do tempo, mantendo dois ou três dê-
les no espaço em caráter permanente.
Um contorna a Terra no sentido Nor-
te Sul e o outro gira paralelamente ao
Equador. Quando um técnico quer sa-
ber como está o tempo em algum lu-
gar (o Nordeste brasileiro, por exem-
pio), aperta um botão e vê numa tela
a imagem nítida da região visada e os
dados numéricos relativos a ela. É que
o satélite mais próximo, controlado do
Bureau de Meteorologia, desloca-se até
a região que o técnico quer ver. Acôr-
dos recentemente assinados vão per-
mitir que outras nações se beneficiem
destes serviços. Em São Paulo será
montada uma estação para receber
estas imagens de TV, pelo sistema
A.P.T. (automatic picture transmi-
tion).

Outros países também estão se
equipando. A França tem o Projeto
Éolo, formado por um único satélite
de órbita alta e uma série de balões
flutuando na atmosfera, sobre as di-
versas regiões do mundo. Estes balões
são baratos e podem permanecer se-
manas no ar. O satélite deverá conti-
nuamente "interrogar" os balões,
guardando no seu cérebro os dados
conseguidos. Quando o meteorologista
pedir, receberá um quadro completo
das condições do tempo em todo o
mundo. Japoneses e russos e a Federa-
ção Européia de Pesquisa Espacial
também lançarão satélites meteorolo-
gicos, e em 1970 praticamente todos
os países estarão usando êste serviço.

O próximo capitulo da meteorolo-
gia será o da tarefa prática, e que há
muito tempo é o sonho de todos: fa-
zer com que chova na hora certa e im-,
pedir os temporais e furacões. Mas o
máximo que se conseguiu até agora
foi a precipitação de chuvas artificiais.
As naturais continuam caindo sem
controle. E os furacões, que dependem
de um equilíbrio de pressões na sua
periferia, poderão ser destruídos no dia
em que vibrações ou explosões artifi-
ciais alterarem êste equilíbrio.

Mas, para o carioca de 1967, êste
é ainda um assunto de ficção cientí-
fica.
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TEATRO
YAN MICHALSKI

TEREMOS UM ELEFANTE BRANCO?
Panorama

Segundo um salutar hábito,
difundido no mundo inteiro, os
governantes costumam recorrer
à colaboração dos seus assessò-
res especializados quando dese-
jam incluir, num discurso, de-
poimentos ou pontos-de-vista
sobre um assunto a respeito do
qual, pessoalmente, não pos-
suem maiores conhecimentos.
Este não parece ser o caso do
Secretário cie Educação e Cul-
tura, Professor Benjamim de
Morais. O Secretário, ao que pa-rece, entende pouquíssimo de
teatro; mas, apesar de ter en-
tre os seus assessores um profls-slonal de teatro culto e compe-
tente, na pessoa de Napoleão
Moniz Freire, Diretor do Serviço
de Teatros da Guanabara, êle
parece insistir em emitir suas
próprias opiniões. O resultado,
pelo menos em dois recentes de-
poimentos, foi bastante desas-
troso e comprometedor.

No longo discurso que pro-nunciou na solenidade de insta-
lação do Conselho Estadual de
Cultura, o Professor Benjamim
de Morais afirmou, de inicio,
que o Governo Negrão de Lima
pretende ser um Governo revo-
lucionário no setor da cultura.

Ora, qualquer pessoa que tenha
uma vaga idéia da vicia cultural
tía Guanabara, sabe perfeita-
mente que é impossível imaginar
um Governo mais desinteressa-
do e omisso em relação aos pro-
blemas da cultura do que tem
sido o Governo Negrão de Lima
nestes seus quinze meses dc
mandato — um tempo perdido
que nunca será recuperado. Um
Governo revolucionário, em ma-
teria de cultura, talvez seja o
de São Paulo, cujo Secretário,
logo no primeiro dia do seu
mandato, reuniu-se com um
grupo representativo cle homens
de teatro, críticos e escritores,
examinando a situação; estu-
dando problemas, traçando pia-'
nos concretos, e combinando fu-
turos encontros. Um Governo rç-
volucionário, em matéria de cui-
tura, talvez seja o do Paraná,
que desde o primeiro dia do seu
mandato realiza, com o apoio de
verbas generosas, um admira-
vel programa de divulgação e
de desenvolvimento do teatro.
Um Governo revolucionário, em
matéria de cultura, talvez seja
o do Rio Grande do Sul, quemantém um Instituto Estadual
de Teatro atuante e competen-

te. A estes exemplos — e pode-riamos citar vários outros — o
Governo da Guanabara seria in-
capaz cle opor uma só iniciativa
concreta digna de nota. Nem ao
menos os prêmios estadual de
teatro, aos quais a classe tea-
trai tem direito por lei, e quelhe têm sido escamoteados desde
a administração passada, fo-ram restabelecidos pelo Governo
atual.

Prpssegüindó com o seu dis-curso, o Secretário anunciou
triunfante, que a Escola MartinsPena seria transferida da suaatual sede, velha e inadequada,
para o nôvo centro de cultura aser construído na Avenida Pre-sidente Vargas. Até aqui, muitobem. Mas o Secretário nem se-
quer aludiu-a qualquer projetocle uma reforma de base queprecisa urgentemente ser efe-tuada nessa escola: trata-se deum autêntico símbolo de um es-tabelecimento obsoleto, ultra-
passado, falho e ineficiente. Seo Estado não pretende realizar
uma grande limpeza no ensino
e na administração da escolaestará jogando o dinheiro doscontribuintes pela janela aodoar-lhe uma nova sede: mesmo

nas mais luxuosas instalações
do mundo, a Escola Martins
Pena, continuando a funcionar
nas bases atuais, ssrk incapaz
cie formar verdadeiros profissio-nais cle teatro. E era alguma
coisa a êste respeito que todos
nós queríamos ouvir do Profes-
sor Benjamim de Morais.

Aliás, ao falar da Escola Mat-
tins Pena, o Secretário cometeu
um equivoco imperdoável parauma pessoa na sua posição,
quando afirmou que os diplomas
outorgados por essa institui-
ção eram reconhecidos nacional-
mente. Pelo que sabemos, os di-
plomas da Escola Martins Pena
não têm reconhecimento oficial,
já que o estabelecimento não se
enquadrou até agora nas exigên-
•cias da lei de 1965, que regula-
menta as profissões teatrais e oscursos de teatro no Brasil. Isto,
pelo menos, o Secretário deveria
saber.

Mas a parte mais infeliz do
discurso, pelo menos no que se
refere ao teatro, veio a seguir,
quando o Secretário, mais eufó-
rico do que nunca, anunciou queo Govêmo pretende presenteara Guanabara com um teatro de5 000 (cinco mil!) lugares. Ora,
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1. Bibi Fricotin, de Foríon (1924)

QUADRINHOS
SÉRGIO AUGUSTO

AS BANDAS FRANCESAS
Prometido: de vez em quando, umaentrevista para variar. Começo com umafigura mais ilustre por seus artigos e

pelas suas f unções do que pelas suas res-.
postas. Jean-Claude Romer é o secreta-rio-geral do Centro de Estudos das Li-teraturas de Expressão Gráfica, redator-chefe das revistas Giff-Wiff e Miãi-Mi-mut Fantastique. O essencial desta en-trevista é a história em quadrinhos fran-cesa, dos tempos da Família Fenouülarã,
Les Pieãs Nickelés, Bibi Fricotin, Zig etFuce ao esplendor de Lucky Luke, Bar-barella e Joáelle.

_ . ,~ Pretende-se hoje em dia que ashistorias em quadrinhos deixem o ão-mínio ãos jornais cotidianos por outromais sério, áe ama Acaáemia. Mas não é¦ engraçaáo ver um homem áe iãaãe, ma-duro, ocupar-se com histórias em qua-ãrinhos? .
Romer — Absolutamente! De fato,isto depende da que procuramos nelas.

Que seja uma evasão ou um passatempoo interesse que tomamos pode mesmo in-vestir-se de um aspecto científico.
_ — As histórias em. quadrinhos nãosao mais ãestinaãas às crianças?

Romer — Durante muito tempo pro-curamos fazer com que as pessoas acre-ditassem nisso: as histórias em quadri-nhos nao eram mais que pequenos de-senhos caricaturais, cômicos, divertidossem perigo, reservados especialmente àscrianças.
J — Mas-não poãeria precisar quaissao esses perigos? É curioso pensar queas historias puâessem ser subversivas.

: Romer — As histórias em quadri-nhos podem utilizar o erotismo porexemplo! Uma criança não pode' apre-ciar uma história em quadrinhos eróti-ca. Assim, ela estava proibida. Mas, era-ças a Deus os tabus caem e as histórias
p^ra adultos começam a ver a luz dodia.

— De que maneira se manifestou oerotismo nas histórias em quadrinhos*¦ Romer — às vezes do modo maissimples: apresentando pessoas iovensbonitas, agradáveis e despidas. Refiro-me a Barbarella.
w,T °u a™erican°s não entenderamoem Barbarella.' ~,R°mer — Evidentemente, exis-tiam Flash Gordon ou Terry e os Pira-tas, nas quais a mulher tinha um papelimportante. "
t™, ÍT Na Franca e™ preciso então Bar-bai ella para que as histórias em quadri-nhos ficassem perigosas?

BALÕEZINHOS

Romer — Não, perigosas não, mas
que elas cheguem a seu verdadeiro lu-
gar, quer dizer, que abordem todos osassuntos, todos os gêneros sem quaisquerreservas. Antes, as histórias em quadri-nhos estavam isoladas num domínio in-fantil, pueril. Mesmo hoje, tentamosconserva-las neste domínio.Mas Les Pieds Nickelés, triunfacom trapaças, com relação aos adultos¦t Romer — Certamente. Entretantoe uma história em quadrinhos humorís-tica onde a violência do propósito estáfortemente temperado pelas situaçõesengraçadas e por um grafismo resoluta-mente caricatural.

As histórias em quadrinhos sãocriadas por autores conscientes de suaimportância?
Romer — Sem dúvida alguma.Existem historias .que duram muitosanos, e que são sempre concebidas porseus criadores: nos Estados Unidos DickzTracy, de Chester Gould, vem sendo pu-blicada sem interrupção desde 1931Manárake, desde 1934. Mas a palma é dèRudolph Dirks pelos The Katzen-Jam-mer Kiãs (Os Sobrinhos áo Capitão)uma história que existe desde 1897. '

....~ A noção áe autoria implica aláeia ãe uma concepção ão mundo?Romer — A maior parte das boashistorias em quadrinhos reflete um es-tado de espírito próprio a seus criado-res.
Não acredita que as histórias em

quadrinhos, para a maioria áas pessoassejam um promontório para seus sonhos?
Romer — No meu sentido, existemduas espécies de desenhistas. De um la-ao, aqueles que querem distrair seus con-temporaneos. Tanto melhor! De outrolado, um autor como Copi, que procuraproduzir sobre seus leitores uma refle-xao. Estas não são histórias cômicas nosentido habitual, mas humorosas.

Os áesenhistas preferem o presen-te ou o futuro?
Romer — Tudo é possível: a ficçãocientifica e a Idade Média. Buck Roqerse Príncipe Valente.

Assim que lemos uma história ãe
ficção científica, constatamos que a âis-
posição, casas e carros, mudaram; ossentimentos, ao contrário, são estáticosA noção de casal é imutável. A moralamorosa não se moãificou.

Romer — De um lado, as históriasem quadrinhos refletem as preocupaçõesdo mundo que começa a se fazer. De'ou-

não é preciso entender muito de
teatro para compreender queum teatro de 5 000 lugares se-
ria um autêntico segundo por-ta-aviões Minas Gerais: um ele-
fante branco que custaria aos
cofres públicos uma enorme for-
tuna, e com o qual ninguém sa-
beria o que fazer. E todos os queeslão um pouquinho por dentro
dos assuntos teatrais sabem
perfeitamente que todas as au-
toridades mundiais em arquite-
tura teatral são atualmente
unânimes em condenar formal-
mente a construção cle casas de
espetáculos superiores a 1 000lugares, considerando-as intei-
ramente inadequadas, pelo me-nos para teatro declamado. Éuma pena, aliás, que ninguém
tivesse chamado a atenção doSecretário para êste ponto, poisalguns dias mais tarde, ao dis-cursar por ocasião do sorteio
publico da concessão do TeatroGláucio Gil, êle renovou, tran-
quilamente, a sua temível pro-messa: a Guanabara terá umteatro de 5 000 lugares...

Neste último discurso, o Pro-fessor Benjamim de Morais nãose restringiu a opinar sóbre pro-blemas técnicos e administrati-
vos relacionados com o teatro

mas abordou também um dosseus pontos-de-vista pessoaissóbre a matéria artística pró-priamente dita: sabemos agora
que o nosso Secretário cle Edu-
cação e Cultura se sente inco-
modado quando ouve palavrõessendo pronunciados num palco.Não queremos fazer aqui uma
apologia do palavrão, mas fica-
mos um tanto constrangidos ao
saber que temos um Secretário
de Educação e Cultura que se
sentiria incomodado assistindo
ao melhor espetáculo apresen-
tado no ano passado nesta Ci-
dade — Quem Tem Medo deVirgínia Woolf ? —, ou assistindo
a uma peça de Gil Vicente, ouassistindo a uma de tantas
obras-primas do repertório uni-
versai que fazem uso da língua-
gem chamada realista.

Em todo caso, sabemos ago-ra que o nosso Secretário deEducação e Cultura, pelas con-vicções externadas neste últimodiscurso, poderia prestar bonsserviços às autoridades da Cen-sura. Resta-lhe provar que écapaz de prestar bons serviçostambém ao teatro carioca. Bonsserviços outros do que um tea-tro de 5 000 lugares...

das letras

;4*Vi**& -C-V-aSÍ? jm*&Qm'i_ igÇOl.

2. Àstérix, de Goscinny & Uderzo (1959)

tro lado, ela pode propor a êste mundooutros modos de conceber a existência.Por que a história em quadrinhospropagou-se menos na França que nosEstados Unidos? ft •
Romer — A população francesa émenos instruída. Os suplementos colori-dos dominicais não existem entre nósEm seguida, as reticências são maioresaqui. Os americanos têm menos comple-xos. O grande homem de negócios as-sim como o maquinista, lêem as histó-nas em quadrinhos sem pensar duas vê-zes. Na França, nós escondemos... Àsvezes, o esnobismo ajuda.

_ — Mas as histórias em quadrinhosnao sao mais aãaptaãas à realiáaáe ame-ricana?
Romer — Não, porque podemos fa-lar de um dos ancestrais das históriasem quadrinhos, que é La Famille Fe-nouillará e que data de 1889.Reprovamos às histórias em qua-ãrinhos americanas a aceitação ãos im-

perativos áa política americana.
Romer — É verdade. As histórias em

quadrinhos, como o cinema ou a litera-tura, puderam servir à propaganda.Atualmente, devido ao Vietname, nume-rosos desenhistas imaginam histórias on-de seus heróis estão implicados em aven-turas de guerra. Os sindicatos as recla-mam para elevar a moral dos soldados.Não acha ridículo que 30 ou 40
pessoas se reúnam para interrogar-se sà-biamente sobre tal ou tal símbolo deuma história em quadrinhos?,,

Romer — Maior número cle pessoasreune-se para falar nos filmes de Char-les Chaplin a fim de encontrar neles uma
porção de intenções. Ora, todos acham
que isso está muito bem. Enfim, chegaa hora em que não se pode mais conten-tar com uma reunião para contemplarem coro uma história em quadrinhos eexclamar "Meu Deus, isto é bonito!"

Contudo, quanão uma sociólogaempreenáe um processo áe intenção aosautores áe Astérix, lhes reprovanáo a au-sencia áe mulheres, a medida não é umtanto excessiva?
Romer — Ah! bem, ela faz seu tra-balho de socióloga.

Está âe acordo com êste modo deencarar as histórias em quadrinhos?Romer — Se a história em quadri-nhos o permite, tanto melhor. Não é ne-cessário, sobretudo, encerrar as histórias
em quadrinhos dentro de um plano limi-tado e derrisório. .

© Ao contrário do que se divulgou nasemana passada, as histórias cn. quadH ,hosamericanas não saíram da moda na FrançaElas sfio a própria moda. E é bom qne ain-da sejam hoje, que analistas existem, aíim de que a lavagem cerebral dc vá ioscomlcs amor.canos possam ser analisadosavaliados-e dcsmistiíicados. Em todos os 22numeres da revista Giíf-Wlfr. 80% das ma-terfas sao dedicadas à pesquisa e ao estudode desenhistas c personagens americanos.Quanto aos novos personagens lançados pe-los franceses (Barbarella, Jodelle, Jlarie-Math), eles nfio se destacam somente norseus .aspectos intelectuais e sefistlcadra.mas, essencialmente, por seu lario erótico.Exceções à regra: Astcrix e Lucky Lu Íte.Barbarella — ele quem falarei na próximasemana — 6 uma criação dc Jean-ClaudeJ-orrest e não de Eric Losfeld, editor daTerrain Vague, que publicou cm livro as

aventuras da brigitteana muUier espacial.Barbarella jamais saiu cm jornais.O mesmo Losfeld, sempre empenhado
cm divulgar as literaturas insólitas e asboicotadas pelo obscurantismo da Igreja eda censura, lançou agora uma das obrasmais confidenciais de Boris Vian, Et on tue-ra tous les nffreux (? mil exemplares ven-didos quando Vian ainda era vivo) cm
quadrinhos. O romance, assinado por Ver-nnn Sullivan (pseudônimo) c supostamentetraduzido por Vian, promete bater recor-des dc venda por dois motivos: Vian éassunto cm Paris e os quadrinhos ecnsti-tuem a mcUior invenção editorial depois dolivro de bolso. Primeira tiragem: 10 milexemplares. Os cineastas que sc acalmem:Jc.-in Sorel já comprou os direitos para fil-niagcm c confiará a direção ao italiano ElioPetri. Tema: uma misteriosa usina dc su-
per-honielis c supermulhcres, que destrui-

rfio os medíocres e os feios (afíroux) do
mundo; o FBI envia agentes para a clínica
do Dr. Markus Schutz e, graças a Jef De-
vay, único fracasso dramático da usina, osagentes americanos entram no mundo alu-cinante do Dr. Schutz — repleto de pin-nps e playboys, unicamente empenhados
na perpetuação de uma raça superior. Au-téntica parábola antinazista. Desenhos dc
Alain Terclnct.

O EBAL envia revistas. Ao bom Adolfo
Alzen uma explicação: a publicação de qua-drinhos americanos cm vez dos brasileiros
se Justifica, pelo íato de serem "(os 

de Bat-
man, pelo menos) de autoria de Bob Knne.Reproduções de desenhistas brasileiros sócm cases excepcionais. Afinal de contas,um original é um original.

O INVICTUS (n.o 1) _ Batmaa e Super-

'~y

Homem, juntos, contra o mesmo Inimigo.
É uma nova revista da ElíAL. apresentando
de bonificação um pastlche de Jim das Sei-vas (Congo Bill) e Arquciro Verde e Iticar-
dito. Nos EUA, os dois principais heróis dosDC Comics já se uniram muitas vezes con-tra um mesmo vilão vatravés das páginas doWorld's Flnest. As histórias costumam serdc Edinond Hamilton c cs desenhes tra-•zem a assinatura de Curts (Kirk) Swan ouJim Mooncy. Idéias interesantes — a espe-culação de como o jogo poderia atingir oauge da administração c do delírio numasociedade supcrtccnicista — tomam curió-sa a Superjogada do Destino, onde a parti-cipação de Ilahnan é, minelramcntc, equi-
parada à dc Super-llomem, a fim de que ohemem de aço tenha as honras do espe-táculo, pois êle é dono da casa. A visão dohomo ludens do futuro é fascinante, emboraIncompleta.

CINEMA
EI/ST AZEREDO

"A DESFORRA"
Há uma aura ectoplásmica em torno do SrGino Palmisano ou _ digo com mais proprie-dade, pois nunca tive o prazer de vê-lo emcarne e osso - em torno do sonoro e peninsu-lar nome Gino Palmisano. Filmografia desço-nhecida, dados téenlco-proflsslonaís idem Detempos em tempos, leio em colunas de jornalo nome de algum filme seu "em fase de pro-duçao" (terminologia vaga e, no Brasil, elástica-Carmem Santos levou onze anos para reviver aInconfidência Mineira), mas não sei se o espi-

rito do cinema baixa intermitentemente no Sr.Palmisano ou se é um caso de volubilidade emrelação ao título da obra. De certo modo, sem-
pre farejei um ar sobrenatural nos rumores sô-bre êste cineasta. E, como sou louco por histó- ¦
rias de fantasmas, fui ver A Desforra, em exibi-
ção num circuito cle saunas da Cidade.

Se o Sr. Palmisano existe, abandono defini-
tivamente minha fascinação pelos fenômenos
paranormais. A Desforra é terra-a-terra, medío-
cre-terreno, sem aquelas loucuras que permiti-ram a alguns críticos sem coluna (ou sem ou-tra coisa) ver em José Mojica Marins, autor dea Meia-Noite Roubarei tua Alma, Encarnarei emteu Cadáver etc, o nôvo mestre do cinema pau-lista, em substituição a Walter Hugo Khouri. ADesforra é normal à bessa. Normal como produ-to da extensa faixa marginal do cinema brasi-leiro, porque apoiado em pequenas espertezas evulnerado por velhas deficiências técnicas (somfotografia, roteiro, direção de elenco...) muito
conhecidas pelos que vão ver fita nacional na-
queles casos em que o exibidor só programa
para cobrir uma diricil data criada pela lei deobrigatoriedade. Mas anormal em gosto e poucoidôneo na maneira de ver os desvios da sexua-
lidade e os vícios. (Curiosamente A Desforra éimpróprio até 18 anos, enquanto o saudável, im-
portante e. puro Todas as Mulheres do Mundo
surge inexplicàvelme te vetado pela Censura
para menores de 21 anos — vinte e um!).

Duas coisas que dificilmente escapam do
pior estão reunidas n A Desforra: Italiano ra-
dicado como cineasta no Brasil e o tema da ju-ventude dita transviada. Os Cafajestes, de Rui
Guerra (lançando mão de'trcttsviados com obje-
tivos muito acima da crônica menor), constitui
a exceção, uma exceção tão radical e polivalen-te que acaba revelando a Impossibilidade de pa-ralelo com qualquer título ua produção nacio-
nal. Talvez eto tenha sido r musa de bilheteria
do Sr. Palmis|no. Mas com as melhores ou as
piores intenções — intenção é problema de pa-rapsicologia — o regista não registrado nos ar-
quivos brasileiros de cinema documentou-se, ou,
melhor dito, instalou-se nas muletas de uma sé-
rie de reportagens sobre juventude transviada
publicada por um vespertino razoavelmente ver-
pado em crimes.

Jovens rebeldes sem causa, a praga dos en-
torpecentes, a curra são assuntos que vendem
muito jornal e permitem um ligeiro toque so-
ciológifo na manipulação do sensacionalismo.
Talvez até possua grandes qualidades a do-
cumentação jornalística original. Se tem, per-deu-se na ida ao cinema. A Desforra é um me-
lodrama que se vira entre tintas pseudo-socio-
lógicas (sem mensagens, ainda bem), alguns per-sonagens de chanchada e vários de filme para-
pornográfico. De qualidade, só duas boas idéias
cenográficas: um ninho-de-amor marginal loca-
lizado em andar alto de edifício de construção
paralisada, sem paredes; e o heliporto situado
num dos terraços mais elevados da Capital pau-lista. Cenários desperdiçados pela falta de ima-
ginação do roteiro e da direção.

A idéia-mãe de A Desforra: uma estudante
(Mara di Cario) é atraída à curra pelo namo-
rado (Rildo Gonçalves), ingressa na curriola li-
derada por um supercafajeste (Jaime Filho, ca-
ricatura permanente) e uma francesa que caiu
na mesma armadilha e gostou (Jacqueline Myr-
na); a estudante se vinga atraindo para a curra
final a irmã impoluta (Guy Lupe — Isabel Cris-
tina) de seu homem. Péssimo o elenco, onde
também aparece o telenovelesco Tarcísio Meira,
como ator convidado.

P.S. — Deve-se notar que o filme é anterior
a Riacho de Sangue e As Cariocas, duas opor-
tunidades que Jacqueline Myrna aproveitou para
evidenciar progressos notáveis. Também impor-
tante: evitar a confusão que algumas pessoas
vêm fazendo, involuntariamente, entre A Desjor-
ra e A Derrota, êste (de Mário Fiorani) prome-
tido para breve.

t*-

ROMANCEIRO — Grande
mestre brasileiro do íolclo-
re, Luís da Câmara Cascudo
tem uma notoriedade mun-
dial entre os especialistas.
No Brasil, é praticamenteimpossível abordar qual-
quer tema de folclore, sem
citar êsse homem que ama
viver em sua casa de Natal,
entre seus livros e seu povo.Flor dos Romances Trâgi-
cos, que acaba de ser lança-
do pela Editora do Autor, é
dos livros mais curiosos da
obra de Cascudo, e tem a
vantagem de ser uma leitu-
ra deliciosa. Êle transcreve
as velhas canções (algu-
mas seculares) guardadas
na tradição oral, cantadas
pelos cegos nas feiras do
Nordeste, e, além desses
textos saborosos, publicauma nota elucidando a ver-
dade histórica sobre as pes-soas e os fatos citados. Jun-
tando a história à poesia,Cascudo, homem de rigor
científico e sensibilidade
apurada, tem nesse livro um
ponto alto de sua volumosa
e importantíssima obra.

ANTIIMPERIA-
LISTA — Neocolonialismo
— Último Estágio do Impe-
rialismo é mais um livro es-
alareceãor que a Editora
Civilização Brasileira acaba
de publicar. Seu autor,
Kwame N'Krumah, Prési-
dente deposto de Gatia por
um grupo de gorilas, apre-
senta, nesse livro, uma
autêntica radiografia da
África, um verdadeiro qua-dro clinico dos males queafligem os povos africanos e
lhes impedem o desenvolvi-
mento. N'Krumah pôs a nu
as conexões dos trustes, re-
velando expressamente os
nomes de seus representan-
tes e suas ramificações.

"BIOLOGIA" _ A Editora
FTD apresenta nôvo livro
de Biologia, de autoria dos
Professores Aurélio Bolsa-
nello e José Daniel Van Der
Broocke Filho., ambos da
Universidade Católica do
Paraná, com desenhos de-
Félix Conte e fotografias de
Ruperto Félix. Biologia apa-
rece condensado em um úni-
co volume, dividindo-se o
seu estudo em sete partes:
Ecologia, Citologia, Embrio-
logia, Histologia, Fisiologia,
Genética e Higiene. Um vo-
cabulário técnico precede
cada uma das matérias tra-
tadas no livro, e, como
apêndice, incluiu-se vasta
bibliografia que serviu de
base para o texto.

"ESTATÍSTICA" — O crês-
cimento âa população, a
concentração u r b an a, o
aumento do consumo exi-
gem da agricultura um ren-
dimento Cada vez maior,
impondo a substituição das
práticas empíricas pela uti-
lização ãe métodos rigorosa-
mente científicos, inclusive
a aplicação âa matemática
ao planejamento ãas cultu-
ras. Uma excelente contri-
buição para o aprimoramen-
to âa viâa na fazenâa bra-
sileira é o que nos traz o
manual âe Estatística, do
Professor E. A. Graner, Ca-
tedrático de Agronomia.
e Genética âa Universidade
de São Paulo, recentemente
reeditado pela Melhoramen-
tos. Determinação âe esti-
mativas, testes âe signifi-
cáncia e análise âo menâe-
lismo são alguns dos capi-
tulos ãa obra.

"HISTÓRIA DO BRASIL"—¦ Filólogo, poeta, prosador,membro da Academia Bra-
sileira de Letras, o sergipano
João Ribeiro adquiriu no-meada no Brasil, e até mes-mo no exterior, graças aosseus numerosos trabalhos,
rios quais abordou os maisdiversos assuntos, da este-
tica literária à historiogra-
fia. Neste último campo, asua bibliografia é represen-
tada por um só livro, His-toria âo Brasil, obra, porém,*» caráter revolucionário,de _„„„„„
pela sua metodologia e"in-
guio de visão. Vêm de publi-cá-la, novamente, as Edi-
çoes de Ouro, com texto re-
visto e completado por Joa-
quim Ribeiro. Prefácios deAraripe Júnior e P. c. Tes-
chauer.

et*

PENSAMENTO CATÕLI*
CO — Na Encíclica Eccles
am Suam, afirma o Papa
Paulo VI que a relação da
Igreja com o mundo, sem
excluir outras formas legi-
timas, se representa melhor
pelo diálogo, embora não
necessariamente com pala-vras que tenham, para osdois interlocutores, o mesmo
sentido. Essa abertura paraa troca franca de idéias éa tônica ão livro Mentalida-
de Moderna e Evangeliza-
çao, de Charles Moeller, no
Qual o ilustre sacerdote bei-
ga aborda alguns proble-7ttas básicos do pensamentocatólico moderno. O segun-
ão volume da obra acaba deser lançado no Brasil pelaEditora Vozes, em tradução
de Maria Luisa Néri. cole-
ção Catequese Pastoral.
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CLÁUDIO SANTORO —
O compositor brasileiro vive
atualmente cm Berlim, a
convite do Governo de Bonn.
Éle escreve: "No Kunstler
Programa, tenho apresenta-
do audições de obras mi-
nhas; estou organizando
uma tournée. Fui convidado
oficialmente pelo Governo
francês para passar seis se-
manas em Paris e reger a
ORTP. Estou preparando
minha ópera e um oratório-
ballet sôbre a Cobra Morato,
de Raul Bopp, e aqui já es-
crevi uma partitura para.
orquestra de cordas e uma
peça para canto, sôbre tex-
to de Ribeiro da Costa, o
Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal. Minha lin-
guagem musical agora é a
aleatória."

PARIS E A MÚSICA — Le
Courrier Musical de France,
a lindíssima revista pari-
siense, no seu n.° 16 apre-
senta três artigos do maior
interesse: Propôs Improm-
ptu, de Henri Sauguet, _____
Musique de Film em France,
de Claude Chamfray, e Coup
D'Oeil Sur La Musique Fran-
çaise D'Aujour'hui, de Robert
Siohan. Apresenta também
as fichas técnicas de Pierre
Bernac, André Caplet e Jac-
quês Chailley.

, ÓPERA EM VIENA — A
ópera Die Liebe im Narre-
nhaus, composta há 180 anos
por Dittersdorf, foi executa-
da com êxito na ópera de
Câmara de Viena; trata-se
de uma composição que de-
pois da estréia diante da-
quela Corte Imperial nunca
mais íôra apresentada. Na
nova estréia, o regente era
Hans Gabor, Alice Schlesin-
ger criara os cenários e Er-
nst Pichler foi o encenador.

UMA MUSICISTA EM
TOPLESS — A policianorte-americana interrom-
peu o recital da vtoloncelis-
ta Charlotte Moorman, de
22 anos, que no mês de feve-reiro tocou usando uma am-
pia saia e nada mais; anun-
ciando uma obra sextrôni.a,
a violoncelista iniciou os
concertos com os seios com-,
pletamente nus. o público
protestou violentamente
contra a ação da polícia.

ÓPERAS NOVAS — No
Teatro Comunal de Trieste
íoram estreadas, com gran-de êxito de público, três
novidades em um ato: La
Giacca Dannata, de Viozzi,
Alissa, de De Banfield, üna
Domenica, de Bugamelli.
Regente, o maestro ZeÜda;
encenador, um velho ami-
go dos cariocas, Cario Pie-
cinato.

IV BIENAL DE ZAGREB— Entre maio e setembro,
a Iugoslávia será cenário de
vários festivais. Para as
manifestações de Zagreb,
estão previstos concertos
tinfônicos e corais, de mú-
sica de câmara, experimen-
tal, primeiras audições, e
utn Congresso Internacional
sob o tema o Disco Gramo-
iônico e sua Influência Sô-
bre a Música Contemporâ-
nea.

A VOZ DA MULHER — A
Dra. Ruth Gipps é a atual
Presidente da Associação
dos Compositores da Grã-
Bretanha. Ê autora de The
Cat para coro e orquestra,
e de três sinfonias.

GRUPO FOLCLÓRICO —
Acham-se abertas as inseri-
ções para o Grupo Folclóri-
co da Guanabara, do Con-
servatório Brasileiro de Mú-
sica, sob a orientação do
Maestro Aécio Alexandrino
de Azevedo Santos, o curso
iniciará âia 4, sábado, com
início às 16h. A idaâe mini-
ma para os candidatos, de
ambos os sexos, é âe IS
anos.

VILA-LÔBOS NO MEC —
Para a audição de hoje, do
programa da Rádio Minis-
tério da Educação e Cultu-
ra Pelos Caminhos âa Mú- '
sica, Geni Marcondes sele-
cionou o Concerto Brasilei-
ro de Violão, de Vila-Lôbos
na interpretação de Maria
Lívia San Marco, com Or-
questra Sinfônica regida porArmando Belardi e do gaú-
cho Radamés Gnatalli, Con-
certo Carioca N.° _; com o
violonista José Meneses e
Orquestra Sinfônica Conti-
nental, regida por Henrioue
Morfelembaum. Êste progra-
ma vai ao ar às 17h30m.

ACINCIA 0.0
JORNAL DO BRASIL Dt

SÂO CRISTÓVÃO

MBA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS •

RUA 5. IUIZ GONZAGA. IS.
— Sobud.

DAS S.-O AS 17.33 HORAS
SACADOS: DAS U AS 11.1IORAS

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
1. É o que hã dc mais moâeminho: Barba-

rella. Uma história cm quadrinhos com aventu-
ras de ficção erótico-cicntífica, tendo como he-
roína uma espécie de James Bond de (ou sem)
saia. Barbarella é loura, longilínea, evidente-
mente desenhada a partir ãe um retrato de Mo-
nica Vitti. No entanto, na tela, Monica fêz Mo-
desty Blaise, e quem vai ser a Barbarella cine-
matográfica é Ira de Furstenberg. As aventu-
ras de Barbarella são destinadas exclusivamen-
te ao consumo de adultos, mas não têm naãa áe
pornográficas; apenas, cm cada quadro, em ca-
da palavra, descobrimos uma dubiedade feliz.Tudo aqui é ao mesmo tempo ingênuo c terri-
velmente intencional, a não ser quando a he-
roína desabotoa a blusa — coisa que faz com
extraordinária freqüência. Barbarella usa o cor-
po como arma e, depois da balallia, como tro-
féu para o guerreiro interplanetário, que foi porela ajudado na eterna luta do Bem contra o
Mal. Ninfômana do espaço cósmico, está sempre
viajando na direção de novos mundos c novos
peiigos. Seus criadores. Jean-Claude Forest e
Eric Losfeld, são humoristas dc alta categoria.
Exemplo: o quadrinho em que Barbarella apa-
rece deitada, sob um lençol, com uma expressão

BARBARELLA, DUDA, IBRAHIM
Jornal do Brasil, sexta-feira, 3-3-67, Cad. B — 3

fatigada e feliz no rosto, e tendo ao seu lado um
robot marciano cujo nome é Aiktor. Barbarella
faz o elogio do robot: "Aiktor, o seu estilo é bár-
baro!" E êle, modestamente: "Qual, madame!
É bondade sua. Conheço os meus defeitos. Meus
carinhos têm qualquer coisa ãe mecânico..."

Estou torcendo para que o filme tirado da
história lhe seja fiel. Veremos então sè as mu-
lheres de hoje estão verdadeiramente maduras
para a liberdade oit se tudo não passa ãe fogode palha; e se os homens estão mesmo prepa-rados para essa sensacional transformação, mais
importante que a bomba atômica...

2. Que é isso, Ibrahim Sueá! Você se ali-
nhanão gratuitamente entre os detratores de
Duda Cavalcanti? Em primeiro lugar, toãos sa-
bem que você não é maleãicente, e em segilnâo
lugar o que dis não faz sentião. Düda Cavai-
cânti não é suburbana, pois nasceu na Zona
Sul e, desde cedo, teve um estilo próprio, inso-
lente e fascinante. Você alega que ela anda sen-
do muito badalada como estrela cinematográfi-
ca, e considera isso inadmissível, porque nunca

apareceu um só filme com Duãa CavalcantiMas todos sabem que ela fêz Arrastão, com ro-tetro ãe Vinícius e direção de Antoine D'Ormes-son. A exibição dessa fita ainda não foi permi-tida porque o diretor está brigando com Viní-cius ou vice-versa. Aliás, Duda não crê queArrastão seja tima boa película, e o tem dito
francamente. Outra coisa: Raquel Welch tam-bém foi terrivelmente badalada, na imprensainternacional e aqui no Brasil, durante os seismeses anteriores ao lançamento ão seu primei-ro filme. Será que você já esqueceu que o fatode uma mulher ser excepcionalmente bonita
justifica em 50 por cento a nossa curiosidadeem torno dela? A môça Duãa, que não conheço
pessoalmente, embora a tenha visto áiversas vê-zes^ em diferentes lugares, está com hepatite,
presa ao leito. Não tem culpa se escrevem sôbreela, se publicam sitas fotografias aqui, em Pa-ris e na Alemanha. Chego até mesmo a com-
preender que algumas colunistas ão sexo femi-nino não estejam satisfeitas com essa publici-dade grátis e intensa, porque é natural que asmulheres tenham ciúmes umas das outras. Masvocê aderir ao coro, Ibrahim! Faça o favor ãe
peáir desculpas à môçá mais bonita do Brasil

LÉA MARIA
Jina semana c_e Píara

Depois de passar uma semana em
ftelém do Pará, onde conseguiu a
proeza de criar uma receita culiná-
ria de castanhas ao tucupi, Mirtes
Paranhos está de volta ao seu Petit
Clube e ao restaurante que dirige, no
Clube Naval. Mirtes esteve em Belém
a fim de dar um curso a 53 alunos
(dentre cies algumas dezenas de ho-
mens), organizado por um grupo dc
importadores de castanha do Pará
e pelo jornalista Pierre Legrand. Um
desafio de uma aluna fez com que
Mirtes imaginasse uma receita feita
de bolo de carne, com creme de leite,
castanhas, e ao molho do tucupi.

Duas impressões suas, de viagem,
sôbre a vida na capital paraense:

.

JNôvo hotel
em Belo Horizonte

Terça-feira, da próxima se-
mana um grupo de cariocas
viaja para Belo Horizonte, a
fim de participar da festa de
inauguração do nôvo hotel da
cadeia Tjurs, e Del Rei. Dentre
os que irão a Minas: Joaquim
Xavier da Silveira, Lael Soa-
res Barbosa, Carlos de Laet —
o Secretário de Turismo, que
por ter sido confirmado em seu
posto e ser um dos mais sim-
páticos secretários do Governo,
recebeu homenagem, ontem à
noite, de seus funcionários, du-
rante um jantar no Sol e
Mar —, e Álvaro Bezerra de
Melo. O grupo, na quinta-fei-
ra estará de volta.

Casamento em Minas
Anteontem, também em Be-

lo Horizonte: na catedral de
Lourdes, o mundo financeiro e
a alta sociedade estiveram no
casamento de José Arcéslo Ro-
drigues Pilho com Maria Cé-
lia Chagas Bicalho. A lua-de-
mel está sendo 110 Sul e no
Uruguai.

Limpeza: uma
obrigação?

O Departamento de Limpeza
Urbana considerou ótima a
idéia de os cariocas limparem a
írente de suas casas na opera-
ção que pretende lançar no
domingo. Considera, inclusive,
que a idéia deveria ter cará-
te permanente. Se a suges-
tão pegar, dentro em pouco os
moradores terão que podar suas
árvores, consertar os fios tele-
fônicos, tapar buracos e até
quem sabe, asfaltar os trechos
destruídos da frente de suas
casas.
Moda de Ipanema

Com a capacidade de inter- "
pretar, de adaptar e improvi-
sar do carioía, a moda do pa-reô taitiando acabou virando
praticamente salda de praiaestampada, nas nossas praias.Como os pareôs autênticos são
caros e inacessíveis â maioria,
as moças de Copacabana, Ipa-
nema e Leblon usam tecidos de
algodão floridos, curtos, ape-
nas cobrindo os Joelhos e
fechados na frente, com um
nó. É a maneira que encontra-
ram de não ficarem por íora
da moda.

Verão de
Punta dei Este

Em compensação, uma moda
que as moças de Ipanema de-
veriam copiar é a déste verão
em Punta dei Este: o pareôusado por sôbre o maio, paraas compras no bairro! - tarde.
Ipanema presta-se a isto e os
pareôs, no caso, deveriam ter
o comprimento de pequenosvestidos ligeiros.

Quem esteve em Punta dei
Este, em plena temporada deveraneio, íoi Riva Blanche, a
atriz, que voltou contando no-
vidades:
Ci As veranistas nada tém deelegantes: usam calça St.-Tro-
pez ainda com bôca-slno; sa-
patos de salto tipo Anabela;
boleros bordados de strass brin-
cos de madeira pintada cain-
do sóbre os ombros. As pau-listas que por lá \èm circula-
do não ficam muito atrás.
© A Embaixatriz Armando
Frasão passou a semana passa-
da na cidade, participando de
um júri que escolheu Miss
Punta dei Este.

uma mis-en-plis está custando NCrÇ
8,00 (8 mil' cruzeiros velhos), sendo
as cabeças lavadas no próprio ba-
nheiro do salão. E até a semana pas-
sada, enquanto vigorou o horário de
verão, uma grande balbúrdia existia
na cidade. Os dois horários corriam
em vigor: a HBV (hora brasileira de
verão) e a hora local. Motivo: os pa-
raenses, por estarem próximos da li-
nha do Equador, não aceitam bem o
horário artificial.

t> Ainda sôbre Mirtes e o seu curso:
ela recebeu um convite de um grupo
de importadores norte-americanos
para repetir o que fêz em Belém, êste
ano, nos Estados Unidos. Para tal,
Mirtes vai começar a aprender in-
glês, num audiovisual relâmpago.
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O BRASILEIRO DO "MATCH"
Segunão Jacques Borgé, o fran-

cês âo Paris Match gue escreveu sua
experiência no carnaval ão Rio, "o
brasileiro é orgulhoso, cheio de char-
me, brigão, blagueur e faz tudo sob
os olhares das mais belas 7nulheres
do mundo." Gràficamente, o brasi-
leiro do Match usa chapéu mexicano,
costeletas e um terrível bígoâe.

PICADINHO'
Ontem, o grupo do Arena Conta

Zumbi homenageou os Embaixadores
africanos, no seu espetáculo.

Música, conferências, danças rc-
ligiosas c corais participarão das ce-
rimónias de Semana Santa, na Aldeia
de Arcozelo.

O diplomata Rogério Corção em-
barcou, no domingo passado, para o
Vietname, via Nova Iorque. Corção
que é voluntário, vai abrir um consu-
lado brasileiro em Saigon. e

Mais de 160 anos de domínio bri-
tânico terminaram quando à meia-
noite de anteontem, Santa Lúcia,
uma pequena ilha das índias Ociden-
tais, proclamou sua quase total inde-
pendência do Reino Unido.

Filial no Rio, a ser inaugurada
nos próximos dias, a de Altemio Spi-
nelli, um dos mais famosos sapateiros
de São Paulo.

• As aulas do curso de maquilagem
que o Museu da Imagem e do Som
está promovendo, todas as têrças-fei-
ras, significam o início de uma série
de cursinhos que o pessoal do Museu
organizará para êste ano.
o Vitória Penteado, no final do mês,
viaja para os Estados Unidos onde
visitará sua filha que lá estuda.
- Na Rua Sorocaba, num prédio re-
cém-construído, todo êle de consulto-
rios decorados por Titá Burlamaqui,
já estão trabalhando os conhecidos
médicos: Jorge Toledo, Boavista Neri
e Olavo Fontes.
o Casamento em São Paulo, de Leo-
poldo Lima e Marhicia de Palermo,
na Igreja Ortodoxa. Dentre os presen-
tes aos noivos, uma bandeja dc pra-
ta, portuguesa oferecida por Paulo
Afonso Carvalho Machado, daqui do
Rio.

c2ÍMê>
Ziraldo vient d'avoir trente ans. II est directeur artistique du plus
grand hebdomadaire du Brésil. II appartient à cette jeune- génc-ration d'artistes qui veut faire cxploser le continent sud-àméricain.

MER! MON MARI!
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Seven Year Itcli
Depois de sete a7ios ãe

casamento, os rumores
ganharam repercussão e
chegaram a preocupar sè-
riamente Tony Arms-
trong-Jones e a Princesa
Margarei. Desmentidos os
ãesentenãimentos entre os
dois, eis que Margaret —
que ãia-a-ãia mostra-se
mais requintada na ma-
neira de vestir, mais
atualizada, mais elegante
— deixa-se fotografar à
saída ão Hospital Eãward
VIU, onde estava interna-

ãa, submetenão-se a um
exame ãe clínica geral.Seu sorriso é tranqüiliza-
dor: não só porque Arms-
trong âesmentiu ligações
que teria com um mane-
quim asiático que mora
em Lonãres, mas também
porque ao final do check-
up os médicos declara-
ram-na apta a continuar
a vida intensa ãe membro
da fa7)iüia real, dando um
OK ao seu. estado de
saúde.

Ziraldo internacional
Ziraldo, êste mês, tem o seu

granãe lançamento internado-
nal: naãa menos ãe cinco revis-
tas estão apresentanão o artista
brasileiro como sua descoberta
para o munão — Mad, nos Esta-
dos Unidos, Private Eye (aquela
que mereceu um artigo especial

ão Esquire, por ser a renovadora
ãa imprensa inglesa), Penthouse
(o Playboy inglês), Planéte e Pie-
xus (a maior revista de humor
ãa França, nos moldes de Pia-
néte). Na capa de Plexus, na
chamada dentro áo logotipo,'Sal-
vador Dali, Picasso, Ionesco, en-
tre outros, estão ao lado de Zi-
raldo.
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Condêssa:
furado"

papo

A namorada condêssa
que a imprensa daqui ar-
ranjou-lhe, para Edu Lô-
bo, é questão de papo fu-
rado. Em sua opinião,
Elis Regina continua
sendo a maior cantora
brasileira da atualidade.
Edu fica no Rio até o dia
27 de abril. Depois, Ale-
manha e talvez Portugal
o esperam. Sua visão do
que está acontecendo com
a música popular brasi-
Ieira na Europa é perfei-

ta: bossa nova ainda é
música para certos gru-
pinhos; nosso ritmo não
conseguiu penetrar no
mercada, como aconte-
ceu, por exemplo, nos Es-
tados Unidos. O europeu
gosta de bossa nova, ou-
ve-a no rádio, quer com-
prá-la mas não a encon-
tra à venda, em discos.

Guide: como bronzear
uma escandinava

Brasileiras nas páginas
do Match está-se tcxnan-

do rotina. As brasileiras,
sem dúvida é que estão
no rigor da moda, para a
imprensa francesa. Esta
semana é Guide yascon-
celos, que mal pisou em
Paris já faz suas notícias.
No caso: "Apenas desem-
barcou, Guide encontrou
Jean-Luc Godard, que es-
tá começando a filmar
uma história chamada A
Chinesa, com motivo po-
litico que se passa entre
estudantes comunistas e
pró-chineses. "Meus atô-
res", lhe disse Godard,"serão todos estudantes;
mas se você puder

transfermar-se em uma
m a r x i s t a-leninista em
três dias eu gostaria de
tê-la no filme." Guide
também deixou no Rio a
sua onça, Valentino, que
numa tarde, durante a
sesta, tentou devorá-la.
Em compensação, trouxe
para Paris uma receita
infalível para bronzear
suas amigas francesas:
mistura de óleo de coco,
iodo, vaselina e mercúrio
cromo. Guide assegura
que esta mistura bronzeia
uma escandinava
cm apenas 48 horas"^

Madame Campos e
Laroche

Em Paris, na onda dp^
sucesso, Madame Can_pq$'
maquilou os manequins
que desfilaram a última,
coleção de Guy Laro$he.:
Fonte de inspiraçãtj de-

f ^;, •
Madame: os olhos des Tu-
tankhamon, em exposi-
ção em Paris. O tOTÇado
dos olhos termina^num
quadrado e a soinnra é
cm verdes . riour_fP-s>

______pra:'_»v?.. ~*'._^^ ^'?'i_»-^r^íç*^i*jí^v^^.T ,„._.. :->**'*'.-- ¦¦:.¦¦ .¦* ¦ ~?-.-£•„¦"¦¦¦ ." f



4 — Cad. B, Jornal do Brasil, sexta-feira, 3-3-67

CULINÁRIA RUTH MARIA

IMITADA DE CAMARÃO A NORTISTA

250 g de camarões secos, uma xi-
cara de azeite doce, 1 quilo de cama-
rões frescos, limão, cebolas, alho, chei-
ros verdes, tomates, pimenta, cow_.ro,
pimentão, azeitonas, um coco, seis
ovos e sal.

Modo de preparar:
De véspera, deixe os camarões se-

cos de molho.
No dia seguinte, leve ao fogo uma

panela com azeite e deixe ferver. Tem-
pere os camarões com,caldo de limão
e sal, e leve ao fogo por uns cinco
minutos. Retire três partes deste ca-
marão e passe na máquina, com as ce-
bolas, os tomates, os alhos, os cheiros
verdes, o coentro e os camarões secos
que já devem estar descascados. De-
pois, misture tudo aos camarões ires-
cos que ficaram inteiros na panela.
Rale o coco, tire uma xícara do coco
ralado e junte aos camarões, e do res-

to do côço faça um leite grosso e
misturando tudo. Junte a pimenta
amassada e torne a levar a panela ao
íogo. Bata os ovos, separe uma parte
para cobrir a fritada e misture um
pouco dos ovos, para ligar os camarões,
mexendo bem. Despeje a fritada num
pirex e cubra com ,o resto dos ovos
batidos que foram separados. Enfeite
com tiras de pimentão, rodelas de to-
mates e pedaços de azeitonas, levando
o prato ao forno para tostar.

Sirva com farofa baiana.

FAROFA:
V

Ponha em uma panela um pouco
de água, 1 colher de manteiga de boa
qualidade, 1 cebola ralada, salsa pi-
cadinhá, coentro, sai, e deixe dar uma
íervura. Retire do fogo, e quando a
água estiver morna, misture farinha
de mandioca, fazendo-a cair em chu-
va para não embolar. A farofa fica
úmida. Sirva com fritada de camarão.

JB-COBAL-PUC:

TRÊS BOLSAS E
UM CURSO GRÁTIS

Até quarta-feira, dia 8 de março,
estarão abertas as inscrições para o
sorteio de três bolsas do Curso de Pre-
paração para o Lar, da Pontifícia Uni-
versidade Católica. As leitoras interes-
sadas devem procurar inscrever-se o
quanto antes, na Rua Humaitá n.° 170
.(esquina da Rua Miguel Pereira).

O curso terá a duração de dezesseis^
semanas, tendo aulas sempre aos sá-'
toados. No seu currículo, estão incluídas
noções teóricas e práticas de pueri-
cultura, decoração, economia domésti-
ca primeiros socorros, corte e -costura,
culinária etc.

O inicio está previsto para o dia 11'
de março, quando será também o sor-
teio das três bolsas oferecidas pelo
Departamento Feminino do JORNAL
DO BRASIL, COBAL e PUC. As sor-
teadas terão, garantido, um curso
absolutamente gratuito, sem qualquer
pagamento extra de taxas ou matrí-
cuia.

BOM QUITUTE E SUA ARTE

As aulas de culinária, do Curso de
Preparação para o Lar, darão sempre
receitas aprovadas e que devem, inclu-
sive, ser feitas na hora pelas alunas.
Só assim irão estas adquirindo a prá-
tica necessária para a completa inde-
pendência na cozinha.

As duas receitas que daremos a
seguir são uma mostra disto. Simples,
práticas, econômicas e gostosas, como
são todas as outras.
"FRENCH DRESSING" (MOLHO)
2 colheres de sopa de massa de tomate
1 colher de chá de mostarda
1 colher de chá de molho inglês
1 cebola picada (pequena)
4 colheres de sopa de leite em pó

1 a 2 colheres de chá de sal
1 colher de chá de vinagre

xícara de óleo (250 gramas)
3 colheres rasas de açúcar

colheres de sopa de água

Bate-se tudo no liqüidificador. Le-
va-se para gelar mn pouco. Pode-se
servir com salgadinhos, salada de ba-
tata, em cima de legumes cozidos sim-
pies, com sanduíches etc.

PUDIM DE TALHARIM - -
(Para' seis pessoas)

1 pacote de talharim
4 ovos inteiros (gema e clara)

1/2 litro de leite
sal

¦ 1 colher de sopa de manteira ou.
margarina

. 1 colher de sopa de queijo ralado

Cozinha-se o talharim, escorre-se
e enquanto quente juntam-se a man tei-
ga e o queijo ralado. Batem-se os qua-
tro ovos (clara e gema juntas) eadicio-
na-se o leite. Unta-se a fôrma com
manteiga e polvilha-se com farinha de
rosca. Forra-se a fôrma com fatias de
presunto (100 a 150 gramas). Depois da
fôrma preparada com presunto, colo-
ca-se o macarrão depois de passado
ha manteiga e no queijo. Rega-se em
seguida com leite e ovos 'batidos. Vai
ao forno, em banho-maria, durante 15
minutos. O pudim está pronto quan-
do, ao fazer a prova do palito, êste sai
seco.

Nunca deve cozinhar demais. A'
massa deve ser colocada após a água
estar fervendo. E as massas que con-
têm ovos não devem ser lavadas após
cozidas, somente as massas brancas.
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DECORAÇÃO
¦ NÃO I BICHO PAPÀOl

Ií- ELOISA LACErv
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Consulta d* Decorajãs (em ua cata NCr$ 25,00
Curse da Decoração, completo (também 4* noite): NCr$ 50,00

; INSCRIÇÕES ABERTAS - Tal.: 47-2945
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STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES g
R. Sousa Uma, 363 - c/03 - Tel. 47-2945 ¦
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GAM
¦

(GALERIA DE ARTE MODERNA)

REVISTA
MENSAL
DE ARTES

PLÁSTICAS¦
NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS

DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.
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LA ESPECIAL - TAPETLON
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Vestido em renda bege, com topázios aplicados nos desenhos das flores, criação de
Primuvera-Verão de Clara Centinaro, Roma. A maquilagem é de Mme. Campos

MME. CAMPOS EXPORTA BELEZA PARA A EUROPA

Paris e Roma usarão, a partir
da próxima primavera, maquila-
gem brasileira com a etiqueta de
Mme. Campos. Representante da
única firma de cosméticos cem
por cento nacional, Mme. Campos
volta esta semana de sua via-
gem à Europa com grandes sal-
dos positivos, uma vez que — en-

'tre outras coisas — mereceu elo-
gios das célebres coifjeu.es e ma-
quiladoras Carita, que compra-
ram seus produtos com exclusi-
vidade para toda Paris.

A sua viagem teve como ob-
jetivo principal divulgar no Ve-
lho Mundo as inovações da cos-
mética nacional, inclusive 4os no-
vos delineadores — tangerina e
limão — absolutamente inéditos
em todo o mundo, lançamento
bem tropical e de avant-garãe.
Além de passar a fornecer sua
linha de beleza para as irmãs Ca-
rita, que recusam o pó translúci-
do e os cintilantes dourado e pra-
teado de procedência americana
por considerarem o de Mme.

Campos bem superior, maquilou
os manequins de Pierre Cardin
para a coleção Cosmo-Girl, rece-
bendo apoio e apreciações da crô-
nica parisiense especializada. Em
Roma, foi entrevistada pelas re-
vistas Domani Será e Itália Nos-
tra, maquilou os manequins de
Clara Centinaro e vai organizar
um desfile de moda brasileira em
maio próximo na Embaixada bra-
sileira — Palácio Doria Pamphili
— com costureiro e fábrica de te-
cidos ainda por escolher.

EQUIVALÊNCIA DE. PESOS' E MEDIDAS NA COZINHA

O problema de pesos e meãiâas
atrapalha muitas vezes a ãona-âe-
casa mais experimentaâa, que jica
em âúviâa quanto à dosagem exata
ãos ingredientes que vai empregar
numa receita. A coisa se complica

ainãà mais na íalta de balança de
cozinha e há pratos que só são pu-
blicados com orientação dada em pe-
sos. Para solucionar a questão a
Royal está âistribuinâo folhetos com
tabela âe equivalências dc pesos e

meâidas, bem estruturaâa, juntamen-
te com colheres plásticas, facilitando
o trabalho na cozinha. Transcreve-
mos aqui o que ê âe maior interesse
para você acertar em cheio a sua re-
ceita preâileta:
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ingredientes xícaras colheres
¦¦

I II I I . t
¦ _ 1/2 1 1/4 3/4 1/3 2/3 I 1 sopa | 1 chá'¦"'¦'•',' 1 II

líquidas 250 g 125 g | 63 188 g 83 g 166 g | 16 g j 5g
farinha 120 g 60 g | 30 90 g~~\ 4Õ~g~~i SÕ~g~\ 7 g | 2 g
polvilho Royal 140 g 70 g | 35 105 g 47 g 93 g | 8 g | 3 g

.açúcar ; 170 g 85 g j 43 128 g 57 g 13 g | 10 g | 3 g~
manteiga 220 g |' HO S I 55 165 g 73 g 146 g | 14 g | 5 g
íenuento em pó Royal [ I 10 g | 3 g
fermento seco Fleischmann | I 10 g | 3 g
sal . ' ¦ .| || | 12 g | 4 g"
leite em pó | | 6g | 2g

panorama

das artes
plásticas

ISMAEL EM RESUMO —
O V Resumo de Arte JB, a ser
inaugurado a seis de abril
no Museu de Arte Moderna,
fará uma homenagem ao
pintor Ismael Néri com uma
série de peças inéditas das
coleções de Adalgisa Néri e
Franco Terranova. A saia
especial- do artista será as-
sim uma espécie de prolon-
gamento da retrospectiva
realizada no ano passado na
Petite Galerie. Também, por
especial deferência da viu-
va de Ismael, será mostra-
do o retrato do artista pin-
tado por outro importante
pintor brasileiro: , Cândido
Portinari.

MOSTRA NO MAC — A
partir do próximo âia oito o
Museu de Arte Contemporâ-
nea âe São Paulo"vai aprer
sentar uma exposição áe te-
las e colagens ão artista
uruguaio Juan Ventayol que
na VI Bienal ãe São Paulo,
em 1961, recebeu o prêmio
de melhor pintor latino-
americano, e representou
seu país na XXXI Bienal âe
Veneza. O artista, que irá a
São Paulo para a abertura
âa mostra, apresentará 23
obras realizaãas entre 1963
e 1966. A apresentação no
catálogo estará a cargo âe.
Maria Luisa Torrens, critica
ãe El País, de Montevidéu.

CURSO NO MAM — Pro-
longar-se-á até 24 de abril
o Curso Intensivo de Histó-
ria da Arte, ministrado no
Museu de Arte Moderna por
Frederico Morais. Cada aula,
além da parte expositiva a
cargo do professor, compor-
ta a projeção de filmes sô-
bre arte. Eis os assuntos de
alguns filmes: A Realidade
da Karel Appel, Escultura
Grega, Escultura Medieval,
Desenhos de Leonardo da
Vinci, Albrecht Dürer, Rem-
brandt, A Paixão do Aleija-
dinho, O Rococó na Europa,
Desenhos de Delacroix, Arte
Negra, Os Impressionistas
etc.

PARA TODOS — Cria?t-
ças,. adolescentes e adultos
poderão receber aulas âe áe-
senho e pintura, ministradas
por Ivã Serpa, na Escolinha
de Recreação Sócio-Cultural
de Copacabana. As turmas
são limitaâas e as informa-
ções poãem ser obtiáas pelo
telefone 37-26S7.

ARTE GIRASSOL — Ain-
da no capítulo de cursos, e
tendo em vista o início do
período letivo, informamos
que a Escolinha de Arte Gi-
rassol (Rua Maria Quitéria,
68, Ipanema) mantém di-
versos cursos, todos com
matrículas abertas no cor-
rente mês. Entre eles tere-
mos os seguintes: atividades
artísticas para crianças de
4 aps 12 anos; para adul-.
tos: desenho e pintura por
Aluísio Zaluar; estamparia
e tapeçaria por Noemi
Flores.

ITINERANTES — Está
programada para al." quin-
zena ãe março no Museu âe
Arte Moderna ãa Bahia a
exposição 50 Desenhos e
Guaches ão Jovem Di Ca-
valcântí, organizada pelo
Museu de Arte Contemporâ-
nea âa Universidade ãe S.
Paulo. Salvador será a 13.a
clâaãe brasileira a receber
a exposição que a seguir
será apresentaâa na Galeria
Celina em Juiz ãe Fora,
• No próximo dia 16, o
Museu de Arte Contempo-
rânea de Campinas inaugu-
rara a mostra de Manuel
Calvo, já exibida em vários
Estados. Será a última apre-
sentação dessa itinerante
do artista espanhol que aqui
permaneceu no ano de 1964
e atualmente reside em
Madri.

O A mostra diâática Meio
Século ãe Arte Nova, reu-
ninâo 50 obras do acervo
nacional e internacional do
MAC, permanecerá aberta
no Museu de Arte do Rio
Grande âo Sul até meaâos
âe março. O público que
comparece ao museu porto-
alegrense continua a ser áos
mais numerosos, destacan-
do-se a presença âe vários
colégios.

repórter
JB ¦ ONZE

edições oi Ari as |

*

ôvo (tamanho médio) — 45 a 50 g
Clara — 30 g
Gema — 15 g
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cio teatro
O MOLIÈRE PAULISTA

Os críticos paulistas, an-
teclpando-se aos seus cole-
gas cariocas, votaram esta
semana os Prêmios Molière
relativos à temporada de
3066 Os vencedores foram
os seguintes: autor: Bráulio
Pedroso, com O Faráão; di-
retor: Ademar Guerra, com
Oh, Que Delícia áe Guerra;
atriz: Natália Timberg, com
Meu Querido Mentiroso;
ator: Gianfrancesco Guar-
nieri, com O /7ispeíor-Ge-
ral; coadjuvante: Etty Fra-
ser, com Os Inimigos; cenó-
grafo: Vladimir Pereira
Cardoso, pelo conjunto dos
seus trabalhos, com desta-
que para As Fúrias e Os
Trinta Milhões do America-
no. A entrega dos prêmios

que consistem numa es-
tatueta e numa passagem
aérea de ida e volta a Pa-
ris — terá lugar no próxi-
mo dia 20, por ocasião de
um espetáculo beneficente
a ser realizado no Teatro
Municipal, e que contará
com a participação dos ar-
tistas Mlcheline B o u d e t,
Paul-Émile Deiber e Ber-
nard Dhéran, da Comédie
Française, que atuarão em
Le Pain de Ménage, de Ju-
les Renard, Feu la Mère de
Madame, de Feydeau, e Jar-
din Poétique, coletânea de
poesias e textos famosos.

A votação do Prêmio Mo-"Uère 
carioca está prevista

para os próximos dias.
CANDIDATOS APROVA-

DOS — Treze canâiâatos
foram aprovados nos exa-
mes vestibulares para o Cur-
so de Direção do Conserva-
tório Naciotial. ãe Teatro:
José Luis Lima Resenâe,
Manuel Gomes Filho,. Nilo
Batista, Djalma âe Oliveira
Limongi, Luis Fernando Gui-
marães, Luís Paulo da Silva
Vasconcelos, Relnúncio Na-
poleão de Livia, Clóvis Bo-
telho, Bárbara Gomes Ar-
nula, Jean Michel Arlin, Ro-
naldo Tapajós, Renato Ba-
tista Fernandes e Norma
Lourenço Dinnar. O ano le-
tivo ão Conservatório será
oficialmente inaugurado na
próxima segunda-feira, àt
21 horas, com a aula mau-
gural a ser pronunciada por
Fernanda Montenegro, para
a qual o estabelecimento
convida toãos os interessa-
ãos: a entraãa é franca e
não haverá convites espe-
ciais.

"EU CHEGO LÁ" OFERE-
CE ANGU — O Grupo Le-
vante, que estreará dentro
em breve, no Teatro de Are-
na da Guanabara, com o
show musical intitulado Eu
Chego Lá, oferecerá na pró-
xima segunda-feira, às 19
horas, um angu preto velho
de mil talheres, para o qual
o grupo convidou represen-
tantes da classe teatral, ci-
neastas, intelectuais, escri-
tores, jornalistas, artistas
plásticos, diretores de esco-
la de samba etc. Durante o
encontro, uma rezadeira es-
pecializada benzerá a casa
de espetáculos, que bem pre-
cisa de uma mãozlnha dêste
tipo, pois se tem transfor-
mado, no decorrer dos anos,
numa das maiores caveiras
áe burro do teatro carioca.
Eu Chego Lá tem texto de
Luciano Zajd, músicas de
João do Vale, Jacobina, Gil-
berto \Gil, Sérgio Ricardo,
Vinícius de Morais, Carlos
Lira e Osvaldo Eurico, e in-
terpretação de João do Vale,
Marines, Silvio Aleixo e Ma-
ria Luísa Noronha.

DETALHES SOBRE "QUA-
TRO NUM QUARTO" — A
peça do escritor soviético
Valentim Kataiev ' 

que o
Teatro Oficina lançará na
Maison âe France no pró-ximo âia 10, será a primeira
coméâia que o simpático
grupo paulista, até agora
mais âeâicaâo a textos árá-
máticos, mostrará ao públi-
co carioca. A montagem ori-
ginal, que alcançou enorme
sucesso em São Paulo há
cêrca âe três anos, ti-
nha âireção de Maurice Va-
neau; o remonte carioca
está sendo dirigião por José
Celso Martinez Correia, e
tem no elenco Ítala Nanai,
Renato Borghi, Férnanâo
Peixoto, Dtrce Migliaccio,
Francisco Martins ' 

e Etty
Fraser, esta última âupla-
mente premiaáa (prêmio âa
APTC e Prêmio Molière) em
São Paulo, como a melhor
atriz coadjuvante âa tempo-
raãa âe 1966, pela seu de-sempenho em Os Inimigos.

PANORAMA é preparado pela
seguinte equipe: Fausto WolK
(Televisão) _ Harry J,ans (Artei
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cas Populares) — Laeo Burnett
(Literatura) — Míriam Alencar
'(Cinema) — Henzo Massaranl
(Música) — Símio de Montalver-
ne (Shows) — Yan Mlchalskl
(Teatro) — Wilson Cunha tin-
ternacional).
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Os Bons Amigos, ãe Virgílio Cunha Filho: 1° lugar
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E Agora, tle Henrique Silva da Cruz: 2P lugar

Cliuvu, de Rogério Dias: 3J? lugar

O ANGULO

MÁGICO DE

AMADORES

Mal surgiu a notícia do
Concurso JB-Kodak, começa-
ram a chegar fotografias.;
Todos os amadores que dedi-
cavam o seu domingo à bus-
ca de boas fotos encontra-
ram, de repente, mais um
motivo para acharem um
grande ângulo. E acharam.
Cêrca de 1000 fotos chega-
ram às mãos da Comissão
Julgadora, composta doEditor-Chefe do JB, Sr. Al-
berto Dines, e do Chefe do
Departamento F o t ográfico
do JB, Sr. Alberto Ferreira.
O nível técnico e artístico
fói considerado excepcional
pela Comissão .j

Os Bons Amigos, foto de
Virgílio Cunha, foi o tema
premiado em primeiro lugar.
Seguiram-se E Agora, de
Henrique Silva Cruz, e Chu-
va, de Rogério Dias, respec-
tivamente classificadas em
segundo e terceiro lugar.

O gerente da Kodak, Sr.
Desmond Bogue, resolveu
conceder menção honrosa
para a foto Antrópoãos 7, de
W. Pena, pela sua origina-
lidade. Os vencedores rece-
berão máquinas Kodak e
medalhões de ouro, prata e
bronze, durante a inaugu-
ração da exposição de suas
fotos, na Fátima Arquitc-
tura.
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Anirónòdo», de W. Venna: Menção Honrosa

Franz Paul Slangl, preso en São Paulo

AMÉRICA DO SUL,

PARAÍSO DOS

DEUSES VENCIDOS

O pedido de extradição enviado de Viena âs
autoridades brasileiras, de Franz Stangl, o an-
tigo comandante de dois campos de concentra-
ção, acrescenta mais um capítulo à já longa
história de caça aos nazistas escondidos na Amé-
rica do Sul.

Segundo o Instituto de Documentação de
Guerra do Governo holandês, Stangl é, depois
de Martim Bormann e do General Heinrich Tig-
muell, o mais procurado dos antigos nazistas. E
foi, mais uma vez, um país da América do Sul
quem lhes deu abrigo.

Se as semelhanças climáticas eram o fator
de mais peso na escolha da Argentina e dos
Estados sulinos do Brasil para as famílias ale-
mãs em busca de um nôvo chão, outro deve ter
sido o fator de atração para os imigrantes mui-
to especiais que começaram a vir da Alemanha
a partir de 1945.

Por quase vinte anos, eles viveram numa
quase tranqüilidade. Um dos primeiros regis-
tros de sua presença na América do Sul foram
as declarações de judeus em Belo Horizonte que
em 1959 afirmaram terem visto Joseph Mengc-
le, o sádico médico de Aúschwitz.

Durante alguns anos sua presença foi sen-
do registrada também em outros países. Em um
livro da repartição paraguaia encarregada do re-
gistro de turistas constou um pedido de cida-
dania para o Capitão-Médico, originário da Ba-
viera. O pedido acabou por desaparecer, mas
há dois anos, o ex-tenente nazista Detlev
Sonnenburg, pacato morador de Guarujá, revê-
lava saber não só do paradeiro como das con-
dições excepcionais em que ainda vive Menge-
le. Fortalecido por amizades influentes no Pa-
raguai, Mengele é hoje, segundo seu antigo com-
panheiro, um homem próspero e tranqüilo.

Já Detlev, embora tenha sido recentemente
preso em Recife por causa de comércio de en-
torpecentes e fraude à lei de estrangeiros, está
mais ou menos a salvo dos processos contro os
nazistas, pois seu nome' não consta em nenhu-
ma das listas distribuídas ao mundo pela Po-
licia Federal Alemã.

TURISMO FORÇADO

Martim Bormann, ex-lugar-tenente e braço-
direito de Hitler, forma com Mengele a dupla
mais procurada na América do Sul, de antigos
nazistas. Em 1964, um suposto irmão revelava
seu paradeiro: Vila Brasil, cidade do interior de <
Mato Grosso. Um outro antigo soldado alemão,
que não ousou identificar-se, quase confirmava
a suspeita ao dizer que havia visto Bormann em
um ônibus, vindo da Cidade de Dourados.

No ano seguinte, testemunho de um ex-
carteiro levou a polícia de Berlim a procurar os
restos de dois cadáveres, um dos quais de Fnr-
mann, que teriam sido enterrados em um ter-
reno baldio. Nada esclarecido ainda desta vez,
falou-se ainda num possível suicídio mas a no-
tícia mais freqüente é de que esteja vivo e em
algum lugar da América do Sul, fato também
declarado por Eichmann, quando p r ê s o na Ar-
gentina.

O único entre os possíveis refugiados na
América do Sul que teve o fim considerado jus-
to pela família de suas vítimas, Eichmann era,
na época de sua prisão, um pacato cidadão dc
Buenos Aires, embora já houvesse passado an-
tes por Recife e Porto Alegre..

SENTENÇA NÃO OFICIAL

Nem sempre têm sido os tribunais a conde-
narem os antigos nazistas à sua sentença final.
Herbert Çukurs, o chamado genial criador de
idéias, vivia às margens do Guarapiranga, em
São Paulo, alugando barcos e aviões a turistas
que visitavam a represa. Protegido duplamente
pela policia e por seu casamento em solo brasi-
leiro que b livrara de uma extradição, Çukurs
foi vencido pela cobiça.

No dia 11 de janeiro de 65, procurou a DOPS
de São Paulo para um conselho. Havia sido con-
vidado para um grande empreendimento turis-
tico em Montevidéu e hesitava em perder a pro-
teção que havia adquirido no Brasil. Desacon-
selhado pelo delegado a fazer a viagem, Çukurs
tinha, entretanto, um argumento que lhe pa-
recia^ insuperável:

— Saberei usar minha pistola automática.
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COLE E SILVA FILHO >

apresentam no

TEATRO CARLOS GOMES
a revlst.-show que é uma brasa

;PREÇO
: 2 OOÓ

ESTUÒ.
1000

DE COSTA A COISA VAI
s
B

com 4 audaciosos o simultâneos strip-teascs m

ESTRÉIA HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS 3
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS ¦
o GRUPO DE AÇÃO apresenta ¦

El
:

"AR E NÁ CONT A ZUMBI
de Augusto Boal e Guarnieri

¦j eom: Jorge Coutinho, Estor Mellinger, Procópio Mariano * outrost
Música: Edu lôbo — Direção: Milton Gonçalves

Hoje, às 21h30m — Reservas: 25-6609

I TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 23«
IM
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5 VAN JAFA (C. Manhã) — "Um dos espetáculos mais £
expressivos da temporada" ¦

Sn
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AS CRIADAS
com: Erico Freitas, Carlos Vereza e Labanca.

Direção de Martim Gonçalves
Cenário e figurinos de Roberto Franco

no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 21h30m
Praça General Osório — Ipanema
Reservas pelo telefone: 27-3122

tt
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CAFÍ-TEATRO CASA GRANDE

BAR-RESTAURANTE
apresenta

HOJE, AMANHÃ E DOMINGO:

BI¦n¦
¦
BI

MPB-4 8
Às terças-feiras: J A I R RODRIGUES S

¦ Avenida Afrânio da Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio j
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Figueiredo Magalhães, 5
286 — Sobreloja Cine ¦

Condor-Copa ¦
HOJE, ÃS 22 HORAS - RES.: 57-6651 £

MINI-TEATR0

Da sexta
a domingo
Estudantes
Cr$ 2 500

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA"

"FESTIVA. DA BESTEIRA"
com Aldo da Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos ¦ Milton'Carneiro

Dir.: Antônio Pedro — Música; Roberta Nascimento

Hl ibsS

Um elenco delicioso ¦
Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emílio Di Biasi, g|
Eva Wilma, Helena Ignes, ítalo Rossi, Juju, lafayetta Galvão, Leina B
Kraspl, Mauro Mendonça, Napolaãa Monii Freira, Olhoniel Serra, jj
— Paulo. Cisar Pereio, Rosita Tomás Lopes ¦ Sérgio Mamberti. >J
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"OH QUE DELICIA DE GUERRA'
Hoje, às 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado
ll!t

TEATRO NACIONAL DE COMEDIA
Avenida Rio Branco, 179' — Tel.: 22-0367

Diariamente às 21 h — Domingos às 18 • 21 h

"RASTO ATRÁS" ¦¦¦
Da Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional da Teatro
Direção • cenários: Gianni Ratto

Figurinos: Bella Paes Leme, com um granda elenco:
rJBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBãi
.1111
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Coração de borracha
traz esperança

Novas esperanças para as vitimas ãe ataques cardía-
cos, em número sempre elevado de ano para ano, ê o que
os cientistas prevêem com o aperfeiçoamento de um coração
de borracha sintética fabricado por uma firma americana.

O Dr. Michael DeBakey, carâiólogo americano que vem
utilizando um similar dêste órgão em diversas operações,
predisse, recentemente, qu6 em um período de três a cinco
anos vai ser possível implantar, com inteira segurança; um
coração artificial em um ser humano. Atualmente, usa-se
atpenas o meio coração, ou seja, êle tem a Junção específica de
desviar a circulação sangüínea do coração, poupanão-lhe
o trabalho e permitindo uma rápida cirurgia no mesmo.

Na foto, o assistente do Dr. DeBakey, Dr. George C.
Morris Jr. (à direita) inspeciona um coração artificial nos
laboratórios d", firma produtora.
\
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à venda na bilheteria do R

ILGA
E O DESEJO
DA ACUSAÇÃO

"Gostaria que minha obra tivesse um
caráter violentamente acusador", diz a pin-
tora lica Teresa, mostrando seus relevos-
construção. Apoiada sobre um simbolismo
moderno, atual e internacional (urbano):
gente oprimida, gente opressora, multidões
urbanas, jovem-guarda, iê-iê-iê, satélites
etc, preocupa-se também com a sociedade
que não dá ao artista o apoio e o valor que
êle merece.

Em 1964, lica esteve na Europa e ao
voltar fêz sua primeira exposição individual
na Galeria Monmartre, mostrando relevos
onde utilizava lâmpadas que acendiam e
formas metálicas recobertas de gêsso e tin-
ta, chamando aquelas pinturas de "trans-
figurações". Daí, então, recolheu-se em seu
atelier e, sem pressa de mostrar o que vem
realizando, prepara uma nova exposição
para êste ano, na Galeria Goeldi, em Ipa-
nema. Não abandonou a nova figuração, à
qual não chegou através da meditação de
uma filosofia nem de uma estética de arte.
Ela diz que esta figuração irrompeu do in-
consciente quando procurava apenas a ma-
teria, as texturas e outros elementos for-
mais. Hoje, utilizando o mesmo processo da
colagem, usa cores puras, papier mâché,
recortes de madeira e aos poucos vai aban-
donando as peças industriais empregadas
em sua fase anterior. Dêste relêvo-cons-
trução, evidente, passa-se como conclusão
lógica ao trabalho em três dimensões.*

Quanto à reformulação da linguagem
artística, diz: "Está ligada ao velho proble-
ma da realidade e esta não é, porém, sò-
mente a realidade do mundo objetai —
hoje, o mundo urbano da era industrial,
as máquinas, a mass media etc, mas tam-
bém, e antes de tudo, o mundo interior
psíquico do artista."

A respeito da Nova-Figuração: "Que
seja a antiescola, o antiestilo, o antidogma.
Que se mantenha livre, não se intelectuali-
ze, não se academize, reconheça que mui-
tos caminhos devem existir para alcançar
o mesmo fim, tantos caminhos quantos ar-
tistas, talvez; que estes artistas não tenham
medo de caminhar com o risco na dúvida,
na incerteza, nas revelações, pelos cami-
nhos ainda não cartografados. E teremos
então certeza de que a Nova-Figuração en-
contrará, como arte em contínuo movi-
mento, em1 constante renovação, a arte de
amanhã. Que se volte para o futuro com os
alicerces fincados fundos em alguma tradi-

ção artística, seu criador, um homem do
presente."

Abordando o problema da "caixa",
agora tão discutido entre a nossa vanguar-
da, lica tem opinião formada: "Dos artistas
da gox Jorm, ficarão apenas aqueles pou-
cos que são autênticos. Foi sempre assim
e não há como fugir a isso. Não importa
aos que façam a arte de vanguarda, pois
encontrarão sempre uma multidão de se-
guidores, de copiadores. Mas será que res-
tara deles alguma coisa?" e cita o próprio
movimento pop americano: "Após o suces-
so dos seus primeiros artistas, Rosenquist,
Wesselman, Lichtenstein etc, as galerias
americanas estão abarrotadas de subpro-
dutos da pop art."

Sobre a nossa vanguarda, lica comen-
ta: "Qualquer sucesso de um artista verda-
deiro, a crítica favorável a uma corrente
nova e qualquer promoção neste gênero,
claro, favorece os artistas pequenos, os co-
piadores, as galerias que tenham estoque
destes mesmos artistas." E vai mais,adian-
te: "Não vejo, porém, como a longo pra-
zo, não se possa separar uma obra verda-
deira da falsa. Com o tempo, ficará esclare-
cido. É preciso que o artista tenha confian-
cano valor do seu trabalho e na justiça do
futuro. E no mais, é trabalhar e lutar."
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lica Teresa, pintora
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TEATRO MAISON DE FRANCE \ O QUE HA PELO MUNDO
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B "QUATRO NUM QUARTO", a comédia soviética mais a
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Computador doméstico

Um projeto destinado a
colocar a Grã-Bretanha um
passo mais próximo da épo-

ca em que uma rede nacio-
nal de computadores poderá
ser. utilizada pelos assinan-
tes, da mesma forma como
usam hoje um telefone, vem

"Mulher zer° quilômetro" i§
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de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete mesos em cena em -5/66
com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI

a grande olenco

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00
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ESTRÉIA HOJE, AS 21 HORAS
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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Como? Você ainda não assistiu ao §
grande sucesso infantil do ano? M

TEATRO SANTA ROSAS
R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) S

ÚLTIMAS SEMANAS J»

5 "0 HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM" |
¦ de Millôr Fernandes »
5 com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO S
¦3 FERNANDO TORRES £
E HOJE, ÀS 21H30M ¦

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" ¦
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f FINALMENTE LIBERADO PARA
MENORES DE 14 ANOS .'
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de ser anunciado em Lon-
dres.

A Universidade de Edim-
burgo, a English Electric-
Leo Marconi Computers e o
Ministério da Tecnologia re-
solveram compartilhar o
custo de desenvolvimento de
um sistema que permitirá
acesso ao grande compu-
tador central da Universi-
dade por parte de assinan-
tes da area de Edimburgo.

Utilizando as linhas tele-
fõnicas comuns, cerca de
200 pessoas poderão discar
simultaneamente a máqui-
na KDP-9, fabricada pela
Marconi, sem necessidade de
deixar" seus escritórios ou
laboratórios.
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Dir. Cen. e Fig.: NELSON MARI ARI

Prduç.o: Thereza Barracas
El

Adminisl.a.ão: Edmundo Cortei Júnior |j
Q

TEATRO ARENA DA GUANABARA - Largo Carioca a„
Sábs. e domingos àt .6h30m • Reiervas: 52-3550 B
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BERIMBAU i
v Reservas: 37-3537 — LUZ DE GERADOR

HOJE, ÀS 21H30 - AMANHÃ, ÀS 20H30M E 22H30M

DE 3.° A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe_. ,...  m m
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MARIA FERNANDA apresenta S

I O VERSÁTIL I
i mr.sloaneI

5 Dir.: CARLOS KROEBER - Cen. e fig. de. PERNAMBUCO DE OLIVEIRA ¦"'
BREVE ¦

TEATRO GLAUCIO GILL (ex-Teatro da Praça) ^
Com ADRIANO REYS, PAULO PADILHA, DELORGES ^
CAMINHA • MARIA FERNANDA J
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Rua Barafa Ribeiro, 90 - Tel» 36-3483 ¦
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HOJBI^
8.30 E 10.30 HS.

RUY BAR BOSSA
apreienta de lêr.a * domingo

NOVO
REPERTÓRIO SOMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO
de Hermfnio Bello de Carvalho

ESTRÉIA HOJE, ÀS 21K30M
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- "UMA NOITE PERDIDA
1 COM TUCA E MIÈLE"

«m -how Mièle & Bâscoli eom o coniunto de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 25-0877 (ate is 22 horas) jj
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CHURRASCARIA
BIG-SH0T

EC DOM
fâfeí

cine .
LAGOA
SBIVXXN
27-3589

O AGENTE SB-7
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AGORA AOS SÁBADOS
SESSÃO A MEIA NOITE E MEIA
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¦ TEATRO JOVEM - P. de Bolafogo, 522 - Res.: 26-2569 afl fl
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PISTA DE DANÇAS1 ¦
SAIÃO DE FESTASI 3
RESTAURANTEI B
AMERICAN BARI B
BOITEI a

TRIS SAIÕES DIFERENTES!
Agora ccm ar condicionado! *|
Campo cf* Sio Cristóvão, 441 ^

O MELHOR CHURRASCO DO RIO! {j
O Com cinco mil cruzeiros — V.S. como o beba am ambienta requintado, tra- g
JJ mandamento romântico, familiar a de muito bcm gaito, dá qarjeta p
3 • «iml« l«va troco! Venha conhecer — hoie mesmo — a CHURRASCARIA gB BIG-SHOT, verdadeira e Impressionante atração turística, recreativa e jj~ gastronômica o traga a sua namorada, noiva ou esposa, para juntos g
5 vivarem momentos poéticos de raro encantamento e amor. Coxinha in* jj
JJ ternacionil, música suave, três salões diferentes, sendo um so para y
5 dançar e drinkar! Estacionamento ccm guardador. Filiado ao DINERS, D
S INTERLAR e REALTUR. Diariamente, alm-çcs, drinquos e jantarei, das fl
55 11 da manhã às 4 da m.dru.ada! CHURRASCARIA BIO-SHOT B

CA/APO DE SAO CRISTÓVÃO N.» 44 (¦ B
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QUE BATEU TODOS
OS RECORDS /
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Vinte e cinco programa-
dores já se encontram em-
penhados no projeto. O tra-
balho inicial de desenvolvi-
mento do sistema de multi-
acesso deverá consumir dois
anos e meio.

"Playgro..T.a"

em conferência

Delegados de mais de 20
países reunir-se-ão na In-
glaterra em julho próximo,
na terceira conferência tri-
enal da Associação Interna-
cional dos Campos de Ke-
creio, para discutir a ques-
tão dos playgrounds.

Da mesma maneira que
nas duas conferências ante.-
riores — realizadas na Di-
namarca e Suíça — os dele-
gados estudarão os proble-
mas do país que visitam e
os discutirão à luz de sua
própria experiência.

Os trabalhos da primeira
semana, de 23 a 31 de julho,
serão realizados no Bedford
College, em Londres. A parte
de reuniões plenárias e dis-
cussões em comissões, os
participantes visitarão grau-
de número de novos play-
grounds experimentais eni
Londres,

No dia 31 de julho, conhe-
cerão as cidades de Bir-
mingham e Nuneaton, no
próprio coração da Inglater-
ra. A conferência será rei-
niciada em Liverpool, cida-
de densamente populosa do
noroeste da Inglaterra.

O conclavc terminará no
dia 4 de agosto em Londres,
depois de os delegados te-
rem visitado, no caminho de
volta, uma das "novas cida-
des" destinadas a absorver o
excesso populacional da ca-
pitai britânica.

Concorrência
Russo-Argelina

A Rússia e a Argélia estão
em concorrência direta para
a venda de seu gás natural.
Os russos desejam alimen-
tar todos os países da Euro-
pa através da construção de
um condutor de gás que iria'
da Ucrânia a Turim e pode-
ria ter um ramal para a
França.

Esta perspectiva coloca os
argelinos em posição desfa-
vorável, embora a Societá
Algérienne Des Hydrocarbu-
res — firma que explora o
produto — tenha momen-
tâneamente suspendido suas
negociações com a Alemã-
nha Federal, a Austria, a
Iugoslávia e a Tcheco-Eslo-
váquia. Em compensação a
firma argelina pretende re-
encetar o diálogo com as
autoridades francesas para
um aumento de 30% de suas
compras.

U___ i \
E*-*es»«*^*aí-*-_-.: **-;í-;;. *\a*^-.r*4jMÇif« «ç**.-- -¦y^y^.:-y^yy:y



•¦»

Jornal do Brasil, sexta-íeira, 3-3-67, Cad. B

Panorama
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Stmiantha Kg gar e llrx
lliirristm em Dr. Doolilllc

NOVO MUSICAL — Sa-
mantha Eggar e Rex Har-
rison são as principais íi-
guras de Dr. Doolittle. nóvo
musical que conta a histó-
ria de um médico veteriná-
rio que possuía o dom de
falar com os animais. 16
canções foram escritas pa-
ra esta superprodução rea-
lizada na Inglaterra sob a
direção de Richard Fieis-
cher. O roteiro foi escrito
por Leslie Bricusse baseado
na novela de Hug J. Lof-
ting.

CLEMENT RECEBE PRÊ-
MIO — O diretor René Cie- ¦
ment recebeu em Roma o
prêmio Europa 1966, pelo
seu filme Paris em Chamas?
(Paris Brule-t-il?; por oca-
sião de sua primeira proje-
ção va Itália. Esse prêmio
é conferido pela primeira
vez pelo Centro Italiano ãe
Estudos Europeus e recom-
pensa um filme que se te-
ilha distinguião pela sua
¦mensagem européia..

CINEMA E TEATRO PO-
PULAR — A apresentação,
no Teatro Nacional Popular
e Cinema, do filme de Jo-
seph Losey, Le Garçon Aux
Cheveux Verts, inaugurou
uma experiência tentada pe-
lo diretor do Centro Nacio-
nal de Cinematografia. Tra-
ta-se de criar um movimen-
to de cinema nacional po-
pular, através de um apelo
a um público formado pelos
numerosos agrupamentos e
associações que, em vinte
anos, fizeram o sucesso do
TNP em Paris. No Centro
Nacional da Cinematogra-
íia um-novo serviço está
•encarregado de se ocupar
da prospecção do público e
das relações com os agru-
pamentos e as coletividades,
Além disso o Centro tenta-
rá experiências semelhantes
em diversas províncias.

REVISTA DE CINEMA —
O Clube de Cinema, de Pôr-
to Alegre anuncia para o
próximo mês o lançamento
de Scenarium, revista pe-
riódica ãe cinema, com 20
páginas e circulação bi-
¦mestral. O redator-chefe é o
crítico gaúcho Marco Auré-
lio Barcelos e entre os re-
ãatores encontram-se Enéias
âe Sousa, Hiron Goiâanich,
Antônio Carlos Texter, Hélio
Nascimento.

NOVO FILME SUECO ( —
A história de um milagre
moderno — a inexplicável
recuperação de uma mulher
e mãe, acometida de uma
doença fatal — é o tema do
nóvo filme do diretor sueco
Aake Falk. O fato é verda-
deiro e a jovem mulher é
casada com úm jornalista.
Ela foi acometida de câncer,
ao mesmo tempo em que fl-
cava grávida. Desaconselha-
da a ter o filho não desistiu.
Ao nascer a criança, nor-
mal, desapareceram os sin-
tomas do câncer. O marido,
Gunnar Mattsson, escreveu
um livro sôbre essa experi-
éncia que agora chega ao ci-
nema. Os papéis principais
foram entregues à atriz no-
xueguesa Grynet Mollvig e
ao sueco Lars Passgaard,
qúe em 1966 ganhou o Urso
de Prata em Veneza pelo
filme The Hunt. Éste será
o terceiro filme de Aake
Fálk, que veio da televisão
e já teve um de seus filmes
— Caíamento à Sueca —
premiado pelos críticos em
1964 como o melhor do ano.

PRÊMIOS — O Prêmio Fe-
mina ão Cinema (Prêmio
Marilyn Monroe) fot confe-
rido ao filme Deux ou Trois
Choses que je Sais d'Elle,
de Jean-Luc Godard. O jú-
rl era composto por Margue-
rlte Duras, Christiane Ro-
chefort, Florence Mauraux,
Yvonne Baby, Monique Lan-
ge, Anne Philipe e Michèle
Monceaux.

O Prêmio do dilema fan-
tástico para 1967, que foi
destinado a recompensar um
filme notável da ordem âa
ciência-ficção ou do fantás-
tico, foi atribuído ao filme
americano Viagem Fantás-
tica, de Richard Fleiscber,
com Stephen Boyd e Raquel
Welch nos papéis principais.

0 que há para ver

CINEMA

ESTRÉIAS
TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos de Oliveira,
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
tônticos: revelação da um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, LeÜa Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Pomm, Isabel Ribeiro, Vers
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
Iras). Ópera, Rio, Festival e São
Bento. (21 anos).

VIAGEM PARA A MORTE (Thí
Rewnrd], de Serçje Bourguignon.
Western americano. Com o grando
ator sueco Max von Sidow, Yvet-
le Mirnieux, Efrem Zimbnlist Jr.,
Gilbert Roland. Cores, Rex, Bata-
Fogo, Leopoldina, Icarai (Niterói):
I5h - 17h - 191) - 21h. L-
blon: 14h - lóh - IBh - 20h -
22h.

O PERIGO t MINHA MISSÃO (I
Deal in Dangar), dc Walter Gr.iu-
man. O canastrão Robert Goufeí
é espino infiltrado na Geslapc,
nesse filme ambientado na Se-
gundo Guerra Mundial, Com
Christine Carròre, Horst Frank,
Córes. Palácio e Roxy: 14h —
16h - 18h - 20h - 22h. Tijuca:
15h - 17h - 21h. Petrópolis.
(18 anos).

A DESFORRA, de Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transvtada, e
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bel Crisfinà (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves n Tarcí-
SÍO Meira. Odeon, Copacabana,
Miramar, Carioca: 14h -- 15h40m
- 17h20m - 19h - 20M0m -
22h 20m. Sanla Alice: 14h SOm —
lóh 30m - 18h lOm - 19h 50m
o 21 h 30m. (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Western eu-
ropeu. Com Giullano Gemma,
üvelyn Stewart, Peter Cross, Cõ-
res. Bruni-Ftamengo: 14h — lóh
- 18h - 20h - 221). (18 anos).

GHIDRAH, O MONSTRO TR1CÉ.
FALO (Japonês), de Hinoshiro
Honda. Ficcão-científica. Cores,
Com Yosuke Natsuki, Yuriko
Hoshí, Takashl Shimura. Plaxa,
Olinda, Mascote, Santa Rosa (Co-
xias), Santa Rosa (N. Iguaçu),
Campo Grando. (14 anos).

REAPRESENTAÇÕES
O REI DO LAÇO (Pardners), de
Norman Taurog. Comédia da du-
pia (pouco depois extinta) Mar-
tin & Lewís. Embora atrapalhado
por Dean Martin, Jerry Lewis
consegue momentos divertidfssi-
rnos dentro da fórmula. Cores,
Ricamar. (Livre).

O GOLPE DOS ETERNOS DESÇO-
NHECIDOS (Auda» Colpo d.i So-
liti Ignotí), de Nanni Loy. Nova
aventura (divertido) dos assa Itan-
tes de terceiro time lançados por
Monicelli em Os Eternos Desço-
nhecidos. Com Vittorio Gassman,
Claudia Cardinale.

TEATRO E "SHOW

UM AMOR SUSP1CAI - Comédia
do Bill Manhoff. Uma moço de
vida fácil invade o apartamento
do um rapaz metido a intelectual.
Dir, de Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h « 22hl5r ; vesp.i quinta
feira, lóh e domingo, 17h.

PEQUENOS BURGUESES - Drama
do Máximo Gorkí. A decadência
da pequena burguesia russo no
início do século, um tema de sur-
preendente atualidade, graças à
inteligentíssima montagem do
Teatro Oficina, recordista de prê-
mios no Rio e em São Paulo. —
Dir, de José Celso Mortinez Cor-
reia. Com Eugênio Kusnet, ftala
Nandi, Renato Borghl e outros. —
Maiion de Franca. Av. Pres. An-
tónio Carlos, 58 (52-3456). Dià-
riamente às 21b, sáb. às I9h
45m e 22h30m. Vesp. dom.
às 17h e quinta, às lóh. Até do*
mingo. Preços populares — NCr$
2,50.
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hastte. Cores. BrunMpanama. —
(Livre).

CONTINUAÇÕES
COMO ROUBAR UM MILHÃO DE
DÓLARES (How io Slaal a Million),
de William Wyler. Comédia so-
fistícada, muito bem realizada.
Audrey Hepburn, filha de um gc-
nial falsificador dc obras de ar-
le, planeja roubar de um museu
{parisiense uma de suas obras-
primas antes que os peritos des-
cubram a fraude. No elenco: Pe-
ter 0'Toole (detetive e cúmplice
de Audrey), Hugh Griffith (o
falsificador), Charles Boyer, Cl?
Wallach, fernand Gravey, Dnlio.
Panavision & DeLuxe Color. Ca-
pitólio, Rian, Miramar e Améri*
ca: Mh - 16h30m - 19h -
21l)30m. (Livre).

Claudia Cariliimle em
O Golpe dos Eternos

Desconhecidos
O PAGADOR DE PROMESSAS, de
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptarão da peça de Dias Go-
mes, valorizada pela convicção de
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionísio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Paissandu: 181) —
20h — 22h (de segundo a quinta-
feira); 14h - lóh - lSh - 20h

22h (sábado e domingo).

DE OLHOS VENDADOS (Blind-
fold), de Philip Dunne. Suspehse
fraco, algum bom humor. Com
Rock Hudson, Claudia Cardinale,
Jack Warden. Cores. RIvi.ra: 14h

161) - 18h - 20h - 22h.
(10 ano;).

NA ONDA DO IS-li-IÊ, brasileiro,
de Aurélio Teixeira. Com Renato
Aragão, Dedê Santana, Sílvio Cé-
sar, Vanderlei Cardoso, Rosema-
ry, Os Vips, Brasilienses Beatles,
Renato e seus Blue Caps, Ed Lin-

coin e seu conjunto. Péssimo mu-
aicat. Art Palácio-Copacabana, Art
Palácio-Tiiuca, Art Palácio-Méier,
1-lh - lóh - 181. - 20h - 22h.
(Livre).

SETE HOMENS.DE OURO, de Mar-
co Vicario. Primeira aventura da
quadrilha comandada por Philippo
Le Roy. Com Rossana Podestá, Ga-
bríelle Tinti. Eastmancolor. Con»
dor Copacabana: 14h — lóh —
18h - 20h - 22h. (M anos).

RIACHO DE SANGUE, de Fer-
nando de Barros. História de pai-
não e violência, cm torno da fi-
gura messiânica do Beato Divi-
no (Turíbio Ruiz), no cenário
(colorido) do Nordeste. Super-
produção de Aurora Duarte, com
Alberto Ruschel, Maurício do
Vale, Gilda Medeiros, Jaqueline
Myrna — Motro Copacabnna, Ma-
tro Tijuca, Axteci, Paratodos o
Mauá: 14h - lóh - IBh - 20h
22h. O Palhí desde 121). (14
anos),

Õ~RÉ~DÕS MÁGICOS (TÍiJ
Geisha Boy), de Frank Tashlin,
Jerry Lewis meio perdido no Ja-
pão: o riso é limitado. Com
Maria McDonald, Suzanne Pies*

RASTO ATRAS - Peça de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente « saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de grande forço e ímagi-.
nação. — Direção de Gianni
Patto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0367). - 211)
Vesp. dom. I8h.

OH, QUE DELICIA DE GUERRA -
Musical de Charles Chilton e
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
gria e vitalidade. Diu de Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
19óó em São Paulo com éste es-
petáculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helen* Inês,
Mauro Mendonça, Ítalo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
láb., 201) a 22h30m; vesp., 5a.',
17h e dom., 18h.

AS CRIADAS - De Jean Gencl.
Duai criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-poético, Ü-
ber tar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Érieo de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.», 17h
e dom., 18h.

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS

COLETIVA - Obras do acervo -
Galaria Bonino — Rua Barata Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas — Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcborg, Guignard • ou-
tros — Galaria Medulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

COLETIVA — Pintores primltivoi
brasileiros. — Vernon — Avenida
Atlântica n.° 2 364-A.

ACERVO — Galaria D.ion — Ave-""riÍda~C6pacãbàhái 
1 133, loja 12 —

Diariamente da? lSh às 24h.

Com James Caan, Laura Devon,
Gail Hire, Charlene Holt, Marian-
na Hill, John Robert Crawford.
Cores. Britânia. (16 anos).

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando*?
do passo meio em falso que *oí
0C7 Conlra Goldfiiujor. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o nrquicnminoso Adolfo
Celi, 007 (Stian Connery) tem ho-
ras de recreio com Claudine Au-
ger, Luciano Poluzzi, Martino
Beswíck, Molly Peters. Cores.
Ven.ia: I4h - 16h30m - 19h -
21l)30m. (18 anos).
CONFIDENCIAS" DÈ HOltYWÕÕD
(Tha Oscar), de Russell Rouse. Um
anti-herói hollywoodiano (incon-
vinceníe) em luta pelo Oscar. Fal-
1o um" retrato da cidade-cinema.
Salvam-se a sempre admirável
Eleanor Parker, Milton Berle, Edie
Adams, Ernest Borgnine. No elen-
co: Stephen Boyd (em dia mais
sofrível), Elke Somnier, Jitl St.
John, Tony Bennelt. Malo. (18
anos).

ARABESàÜÈ~(ÃrãbMqüã), de Stan-
ley Donen. Suspense de ambição
sofisticada. Falhando em bisar o
êxito de Charada, do mesmo pro-
dulor-diretor. — Colorido. — Com
Greyory Peck e Sophia Loren.
Coliseu, (14 anos).

O AGENTE SECRETO MATT HEIM
(The Síloncors), dc Phil Karlson.
Mais um competidor de James
Bond em luta contra intriga ín-
ternacional. Com Dean Martin,
Steíla Stevens, Dnliah Lavi, Cyd
Charisse, Victor Buono, Arthur
OXonnell, Bevorly Adams. Córes.
Odeon: 13h - 18h - 20h - 22h
(18 anos).

SITUAÇÃO CRITICA PORÉM JEI-
TOSA (Situation Hopel.ss — But
Not Serious), de Gottfried Reín-
hardt. Comédia: uma idéia origi-
nnl desenvolvida sem convicção.
Alec Guinness no papel de
uni alemão ciue se afeiçoa a
soldados americanos presos sob
sua custódia e os mantém du-
rante sete anos de paz na ilusão
de que a guerra Drosseçiue. Coni
Michael Connors, Robert Redford.
Anita Hoefer. Alvorada: Sessões
às lóh e 20h. (14 anos).

FAIXA VERMELHA 7 00Õ"(RÍd
Line 7 000), de Howard Hawks.'
Filme sôbre corridas de automo*
veis, realizado em grande parte
nas grandes pistas americanas.
Mal recebido pela crítica.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
túda sob o título Família Pouco
Família), de Geratd Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir, de Antônio de Cabo# Com
Renata Fronzi, Rubens de Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 2!h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,
lóh e dom., 17h.

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia histórico-musical de G. Guar-
nierí e A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Corn Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo dc Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-6609).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a. 17h e dom. 18h.

DE BRECHT A STANISLAW PON-
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Parto e a peça A Exceçío o a
Regra, de Brecht. Dir. de Antô-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Mflton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio, Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Mb-
galhães, 286 (57-ÓÓ51). 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5.a, 17h
e dom., 18h.

ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de

DOUTOR JIVAGO (Doclor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance dc Boris Pas-
ternak. Com Ornar Sharif, Juiie
Christio, Geraldine Chaplin. Cô*
res. Vitória: 14h - 17h30m -
211). (16 anos).

TRBS: NUM - SOPA (Thre»«n71
Couch), de Jerry Lewis. A pri*
meira comédia de Jerry Lewis em
aua nova fase, associado à Co-
lumbla. Com Lewis, Janet Leigh,
Mary Ann Mobley, Gila Golan,
Leslie Porrish. Cores. São Luís;
13h20m - 15h30m - 17h40m -
19h50m - 22h. (Livre).

O ORANDE 'GOLPE DOS- SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dei 7 UomJni d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por PM-
Üppe Leroy. Ccm Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: I4h
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14
anos).

077 - MÍSSÃO-BLOODY-MART
(077 — Missiona Bloody Mary),
de Laurence Hathaway, Aventura
em cores. Com Helgo Line e
Philíppe Hersent. Alfa, Bruni-Bo-
tafogo, Rosirio, (18 anos).

GRAVURAS E DESENHOS - De
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galaria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.

Alaor R!beiro, Deolinda Freire,
Gilda Lisboa e outros. Salão
Anual dv. Arte da Galeria Corra-
dor — Churrascaria Gaúcha. Rua
das Laranjeiras, 114.
ACERVO - Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galaria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). —
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exceto aos domingos.

ROLAND CABOT - Gravuras e
objetos — Galaria 64 — Rua Dias
da Rocha, n.° 52, Copacabana
(37-63BB)-. De segunda a sexti,
da 14h is 21h30m.

ROBERTO MAGALHÃES - Carta-
2es — Muiau d, Art, Moderna —
Av. Beira-Mar (31-18711.

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional da Belas-Artes
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Djanira, Milton Oa
Costa, Pãncetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Píetrína
Checcaccl, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. — Hor.: das 8 is 22 h,
sábado até às I3h. Fechada aos
domingos.

ACERVO — Anna Beta GeigêrJ
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lazzarini t outros — Mo*
rada — Av, Ataulfo de Paiva,
23-B.

COLETIVA — Antenor FinatliT

música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia do
Botafogo,' 522 (26-9220)- 21h30m;
siíb., 20h e 22h; vesp.' 5a., 17h
e dom. 18h.

O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da bela seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-.
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Sanla
Rosa. Rua Visc. Piraiá, 22 (Tel.
47-8641). - 21h 30m e sábs.
20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
18n ; quinta òs lóh.

Fernanda Montenegro,
O Homem do Princípio

ao Fim

REVISTAS
ELLA'S & OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção de
David Conde e Gilberto Brea.
Com Nélia Paula e oulros. MU
guel Lamos, Rua Miguel Lemes,
51 (47-7453); 21h30m.

STEIA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — Silas do Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAIS - Cybele.Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
e outros. Casa Grand» Arquitatu-
ra • Dfltoraçio — Rua Gtn. Poli-
doro, 53, Botafogo — (24-4008).
LAURINDA RIBEIRO - Pintura ¦
óleo. Corredor — Churrascaria
Gaúcha, Rua das Laranjeiras, 114
(45-2665). Aborto diariamente.
NIKITAS BINIARIS - Escultura.
Goeldi. Praça Gen, Osório. (Ttl.
47-9371).

A SOMBRA DE UM REV6LVER
(AII'ombra di una Colt), de Gian-
ni Grimaldi. Western italiano,
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Cores. Coral: 14h —lóh —
18h - 20h - 221). Regência (Cas-
cadura), São Pedro (Penha Cir-
cular). (14 anos).

MARK DONEN AG ENTE Í7 (Mark
Donan Agant 2-7. Título da v«r>
são americana), de Giancarlo Ro*
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
fries, Laura Valenzuela, Cario
Hinterman. Cores. Kelly, Marro-
cos, Rio Branco, Cina Lagoa Driva
In: às 20h30m e 22h30m. (14
anos).

VIAGEM AO MUNDO DOS PRA^
ZERES (Ctmzoni nel Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino tli Caprl, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpesia Dawn. Cô-
ros. Scala: 14h - lóh - 18h -
20h — 22h. Caruso Copacabana,
Rivoli. (21 anos). .. ..

NOVIÇA REBELDE (The Sound of
Musk), de Robert Wise. Amável
musical cômico-senlímenta!, cain-
do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro pia-
no, a vitalidade e a vor de Julie
Andrews. Com Christopher PIum-
mer, Eleanor Parker. Cores. Flu.
minonsa: 4,Q à ó.a às 17h e 20h.
Sábado e domingo: 14h — 17h
e 201). (Livre).

A SERPENTE (The Reptile), de
John Gilling. — Mulher-ierponte
comete crimes que desnorteiam a
Polícia. — Produção inglesa, com
N=el Wilman, Ray Barrctt, Jen-
nifer Daniel. Madrid: 4.a a ó.a
tolra às 19hl5m e 20h55m. (18
anos).
CARNAVAL BÃRR~Ã LÍMPA
(Bras.) de J. B. Tanko. Clisn-
chada carnavalesca. Com Geor-
gia Quental. Ca rio 3 Dolabela,
Ccstinha, Rossana Ghessa. Pala-
cio-Higioiiópolis: 14h — lóh —
181) - 20h - 22h. (10 anos).
DELINQÜENTE. -DELICADO (Th.
Doticato DetinqCent), de Don Mc
Guire. Comédia interessante com
Jerry Lewis, Darren McGavin,
Martha Hyer. Bruni-Copacabana,
Bruni-Piadada, Imparator. (Livres).
AMOR NA SELVA ..(Nacional). -
Produção alemã com participação
de técnicos e atores brasileiros.
Com Jacqueline Myrna e Pedro
Paulo Hatheyer. Central: 14h —
15h40m - 17h20m — 19h — 20h
40m e 22h20m. (Livre).

MARY POPPINS (americano), pro-
dução de Walt Disney. Um dos
maiores êxitos de bilheteria dos
últimos anos. Comédia musical,
com mistura de desenhos ani-
modos com atores (em algumas
seqüências) - longe de repre-
sentar a melhor tradição dis-
noyana. Com Julie Andrews o
Dick Van Dick — Cores. Paraíso,
(Livre).

BOEING BOEING (Boeing Boeing),
de Jchn RIch. Teatro cm lata,
produzido às pressas para apro-
veitar um tempinho livre que Jer-
ry Lewis fêz mal em vender, fun-
cionando como imediato de Tony
Curtis. A comédia é fraca até em
aeromoças (Dany Saval, Christio-
ne Schmidtmen), com Suzanna Lei-
gh pecando apenas por desloca-
rnenVo. Cores. Paris Palaca e Ma-
?ilda. (Livre).

BRANCA DE NEVE E OS SETE
ANÕES (Whit. Snow and th. Si-
ven Dwarfs), de Walt Disney. O
primeiro desenho animado em
lonoa metragem produzido por
DisTiey e, sem dúvida, um dos
mais expressivos. Cores. Bruni-
Saenz Pena. (Livre).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyage), de Richard FleUcher.
Uma equipe de médicos miniatu-
rizados viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brien, Donald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Côrec. Odeon (Niterói).
(10 anos).

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral o Tare*
&a Aragão, Com elementos dai
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) — Somente
âs segundas-feiras, 21 horas.

MUGMIFICO SIMONAL - Show
de Mièle e Bôscoli apresentan-
do o cantor Wilson Simonal —
Teatro Princesa Isabal, Avenida
Princesa Isabel, 186 (37-3537) -
21h30r,),- sáb.. 20h15m e 22h
30m; vesp.: quinta, 17h • do-
mingo, 18h.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A SAÍDA? ONDE FICA A SAÍDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa • Antônio
Carlos Fontoura, sôbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia cm março.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucio
Gill. Esta-ia em março.

A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Benedito Corsl, Uva Nino,
José Wilker • outros. Figurinos
de Echio Reis.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Dayse
Lucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais

Rival — Estréia sexta-feira.

QUATRO NUM QUARTO - Comi-
dia do V. Kataiev sóbre proble*
mas da juventude. Prod. do Tea-
Iro Oficina. Dir. de José Celso
Marlínez Correia. Com ítala Nan-

MUSEUS

fumes compõem o museu — Rua
São Clemente n.° 134 (telefones
46-5293 e 26-2548) - Hor.: da
12 às lóh SOm, exceto às se-
gundas — Entrada franca.

MUSEU DE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a sã-
bado. De 14 às ló horas, aos
domingos e feriados.

MUSÉÜ~DÕ~BÃNCO—DcTMÃSK
— Recolhe e expõe documentos
e objetos dc valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio Branco n.° 65, 16.°
andar (telefone: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, de seg. a sex-
ta. — Fechado aos sáb. e dom.
Entrada franca,

MUSEU DE CAÇA - Reúne ani
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di*
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tol.: 31-2645).
Hor. de terço a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados 9 do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas • hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
íógeras n.° 6-B (tol.: 52-4935) -
Hor.: dt 10 \i 12h 30m, exce-
to aos sábados a domingos. —
Entrada franca.

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Alua-
lldades, desenhos, filmes cultu-
vais, comédias, documentários'.
Sessões contínuas desde as 10
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aos
domingos o feriados, e>clu3iva-
mente programas Infantis.

DEUS E O DIABO NA TERRA DO
Sol, de Glauber Rocha. Depois
de uma estréia frustrada (Barra-
vento) GR acerta com esse filme
sugerido pela literatura de cor-
dei, Guimarães Rosa, Eisenstein o
Bunuel. Hoie, 181) 30m - 20h
SOm - 22h 30m. Programa da Ci-
nemateca no Paissandu,

O ECLIPSE, de «"ichelangelo An-
tonioni. Uma obra-prima do ci-
neasta de A Noite. Com Monica
Vitti, Alain Delon. Museu da, Ima-
gem t do Som: sessões conti-
nuas.

dí, Renato Borghí, Dirce Mtgtiac-
cio, Francisco Martins e Etty Fra-
ser. Maison do Franca. Estréia dia
m.
A CASACA - Comédia de Zulei-
ka Melo. Dir. de Pernambuco da
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. Estréia dia 13.

«SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa i Noi-
ta — Rua Cinco de Julho n.*
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Florcncla Ro-
drigues — Dir. de Joaquim 5b-
raiva, às 21h30m e 22h30m
— Couvert — CrS 1 550 - Fecha-
do às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2062 — Couvert - CrS
2 500.

MARIA DA GRAÇA - Adaga d.
tvora — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robalínho —
Couvert - NCrS 1,80 - Fechado
ás segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.

EL CORDOBES - Show de .
qo-go de meia em mela hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCr$ 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Ruo Baaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vart e consumação: NCrí 5.

AS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à lh — Cou-
varl: NCrS 12. Consumação: NCrS
3. - Fr.d's — Av. Atlântica.

JAMELÃO - Show ?,o Casa
Grande. Av. Afrânio de Melo
Franco, 300.

CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
do grande homem público, e sua
biblioteca de cerca de 40 mll vo-

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE-
RA LOGIA — Compreende seções
de Minera logia. Geologia a Pa-
leontologia. Avenida Pasteur n.°

404. (Tel.: 26-0309). Hor.i dt
12 às 17h 30m, exceto aos sá-
bodos e domingos. — Entrada
franca.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentação referentes à vida ar-
tística teatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —

(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 às
17 horas, exceto aos sábados e
domingos'.

MUSEU HISTÓRICO - Objetos .
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasll-Co-
lôriia e Brasil-Império. Raras co-
leçÕes de Arte Sacra e Nurnit-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, de terça a
sexta-feira. Dt 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
irada franca.

MUSEU VILA-LÕBOS - Divulga-
ção da obra de Vila-Lôboi. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm*
prensa, 2.° andar. Hor.t dai 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos.

MÜSEÜTÕÕ TNDIO - utensílios
de caça e pesca, cerâmica mera*
joara, ornamentos, máscaras, rí*
tuaís e documentoi fotográficos
das várias tribos de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefone 28-5806). - Hor. de 11
às 17 horas, dt seg. t sexia-
— Fechado aos sábados e do*
mingos.

MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas « curiosidades referên-

tes à fundação da Cidade do Rio
de Janeiro -- Parque de Cidade

(telefone 47-0359). - Hor. de
ílh 30m às 17 horas, exceto às
segundas — Entrada franca.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário e objetos de
arte em geral. Galerias perma-
nentes: estrangeiras e brasileiras.
Galeria de exposições têmpora-
rias. — Av. Rio Branco n.° 199.
Mor.: de terça a sexta das 12
às 21 horas; sábados c domin-
gos, das 15 às 18 horas. Fe-
chado às segundas.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
Mais de 100 mll fotografias,

discos e gravações raras — Ar-
quivo completo do Almirante —

Praca Marechal Âncora, ao lado
da Igreja Nossa Senhora de Bon*
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antigo
Palácio do Governo, até a mu-
dança da Capital para Brasília.
Recorda;ões de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca*
tete s|n.o (tel. 25-4302). Hori-
rio: de 13 às 19 horas, de terça
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundas-feiras.

MUSEU NACIONAL - Seções de
Botjnica, Etnografie, Antropolo-

gia, Geologia e Mineralogia —

Quinta da Boa Visla — (telefone
26-7010). — Horário das 12 às
lóh 30m, exceto às segundai.

PERGUNTE AO JOÃO

AERONAVE

NILO GUTHER — Barbucena. — "Denominan-
do-se belonaves os navios âe guerra, aeronaves são
os aviões militares?"

Não: aeronave é o nome genérico dado a todos os
aparelhos que têm a finalidade de transportar pes-
soas ou cargas no sistema aéreo, incluindo-se neste
conceito — aeronave — tanto os aparelhos mais pe-
sados que o ar, como também os mais leves que o ar.

MÚSICA

IRENE MENESES —
Barra do Piraí. — "O co-
lunista de música erudita
do JORNAL DO BRASIL,
Renzo Massarani, é natu-
ral de que parte da Itá-
lia?"

O Maestro Renzo Massa-
ranl, brasileiro naturaliza-
do há 25 anos (1942), nas-
ceu em Màntua, Itália,
1898 —, havendo estudado
composição em Roma, no
Conservatório Santa Ceei-
lia, como aluno de Setac-
cioli e Respighú Autor de
numerosas obras e mem-
bro da Academia Brasilei-
ra de Música, o Maestro
Renzo Massarani foi asses-
sor artístico do Presidente
Jânio Quadros. Há 15 anos,
desde 1952, é colunista de
música erudita do JOR-
NAL DO BRASIL — sen-
do desde 1960 prestimoso
informante do Pergunte ao
João.

BENEFICÊNCIA

DR. HUGO FERNAN-
DES — Rio (Centro). —
Ao Presidente da ABB,
fundada em 1880, agrade-
cemos carta-convite para a
Festa Despedida das Ferias
que a Associação Baiana
de Beneficência realizará
amanhã a partir das 22
horas na sua sede social.

Apreciamos, sobremodo,
a carta do Presidente da
ABB, Dr. Hugo Fernandes,
um incentivo a mais para
o programa da RADIO
JORNAL DO BRASIL. A
Associação Baiana de Bene-
ficência, fundada no Bra-
fiil-Império, em 4-7-1880,
ná íorma de Decreto im-
perial n.° 8 007, de 1881,
tem prestado grande ajuda
à coletividade, devendo ter
o apoio de todos nós. —
Amanhã, se Deus quiser,
lá estaremos na festa Dcs-
pedida das Férias, na sede
social da ABB — Rua Tôr-
res Homem, 790 — a partir
das 22 horas. Telefone da
ABB: 43-3448.

RADIALISTAS/
JORNALISTAS

EDMUNDO M. REIS —
Tijuca. — "...não consta do
catálogo o telefone da
COHAB dos Jornalistas e
Radialistas. Qual c?"

...22-4656. — A Coope-
rativa Habitacional dos
Jornalistas e Radialistas
está convocando os candi-
datos inscritos à habitação
própria que ainda não
completaram sua inseri-
ção. Compareçam hoje
mesmo à sede da Coopera-
tiva, na Rua Senador Dan-
tas, 20, saia 1310. Telefone
22-4656.

LITERATURA

ARLETE NOBRE — Lins
» de Vasconcelos. — "Um ro-

mance do falecido escritor
Gustavo Barroso, Os Pos-
seiros, foi realmente tradu-
zido na União Soviética?"

Foi. Publicado quando
Gustavo Barroso tinha 67
anos em 1955, seu primeiro
romance, Os Posseiros, foi
traduzido na União Sovié-
tica e na Romênia. Gusta-
vo Barroso, historiador,
ensaísta, romancista e jor-
nalista com fecunda cola-
boração em jornais e re-
vistas, faleceu em 1959 aos
71 anos.

HIPNOTISMO

DOMINGOS SIQUEIRA
— Três Rios. — "Aquele
médico alemão Mesmer que
fundou o magnetismo ani-
mal e um outro de noine
Braid, que criou o termo
hipnotismo, viveram «a
mesma época?"

Foram contemporâneos
Mesmer, o alemão criador
da teoria do magnetismo
animal denominada mes-
merismo, e o cirurgião es-
coces James Braid, que
também ficou célebre por
suas observações sôbre o
magnetismo animal, tendo
introduzido o vocábulo
hipnotismo em 1841. —
Mesmer viveu de 1775 a
1815; Braid viveu de 1795
a 1860.

VIOLINISTA

ANÍBAL DOMNETZ —
São Fidélis — "Nosso co-
nhecido violinista N.ilhnu
Schwartzman, de projeção
internacional, é . filho do
Estado do Rio?"

Sim, de Niterói. O vio-
linista Nathan Sehwartz-
man nasceu em Niterói há
37 anos, em 1930. Após
completar seus estudos em
1947 nos Estados Unidos
(onde no ano passado fêz
vitoriosa tournée), estudou
em 1957 com Max Restai
na Inglaterra, lá sendo
laureado como solista-re-
citalista da BBC.

LIVROS

GÉRSON FREITAS —
Ramos — "Continua cm
vigor o antigo decreto
obrigando as editoras a re-
meter exemplares de seus
livros à Biblioteca Nacio-
nal?"

Continua. í: o Decreto
n.° 1825, de 1907, do Pre-
sidente Afonso Pena. Esse
decreto — de seis artigos e
seus parágrafos — deter-
mina essencialmente que as
editoras remetam à Bi-
biioteca Nacional exem-
plares dos livros sob sua
responsabilidade.

... XXII

CECÍLIA D'AVILA —
Uberaba— "Na Idade Mé-
dia, o Papa João XNII íoi
bom Papa?"

Sim. João XXII, que foi
Papa de 1316 a 1334, era
francês de nascimento, ha-
vendo cursado Direito no
pais natal. Seu pontifica-
do, pródigo em reformas
econômicas e administra-
tivas, culminou com a
acusação que sofreu tíe
formular opiniões heréti-
cas.

POLIOMIELITE

ADÊLIA SANTOS — Gá-
vea. — "Dos cientistas da
vacina contra a paralisia
infantil Salk e Sabin, o
primeiro já faleceu?"

Não. O Dr. Jonas Ed-
ward Salk, nascido em ..
1914, filho de Nova Iorque,
vive nos Estados Unidos,
sendo o Dr. Albert Sabin
8 anos mais velho que éle.
Sabin conta 61 anos ds
idade, 28 dos quais dedica-
dos ao estudo da poliomie-
lite.

BENFICA

SINVAL FERREIRA —
Goiânia. — "No Rio, o Es-
tádio do Vasco da Gama
que endereço tem — e lá
em Portugal o endereço do
Benfica, João, qual é?"

O Benfica, dos grandes
tlubes de Portugal, tem o
seguinte endereço: Rua
Cláudio Nunes, 30, 1.° an-
dar, Lisboa. Quanto ao Es-
tádio do Vasco no Rio o
endereço aqui vai: Rua
General Almério de Mou-
ra, 131, ZC-08, São Cristo-
vão.

LITERATURA

NELSON VIEIRA —
Glória. — "O livro de Gil-
berto Freire Casa Grande
<fc Senzala quando surgiu
há mais de 30 anos teve
comentário de grande es-
critor na imprensa cario-
ca?"

Teve: de João Ribeiro,
no JORNAL DO BRASIL,
em janeiro de 34. Publica-
do em 1933 o livro de Gil-
berto Freire Casa Grande
& Senzala, João Ribeiro,
na edição do JORNAL DO
BRASIL de 31 de janeiro
de 1934, escreveu um arti-
go sôbre a obra, depois
transcrito em publicação
da Academia Brasileira de
Letras.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a tcs-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6."-feira, de Ílh 05m
às 12h. — Aqui são publi-
cadas arenas algumas dal
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não,
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbre assunto de interesse
geral c que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
«o João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.
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Terra ganhará
filme em cores ¦

O terceiro satélite ãa série
ATS, que deverá ser colocado em
órbita em principios ãe 196S, le-
vara a bordo uma câmara áe TV
colorida. Será a primeira vez que
a Teira poãerá ser vista, nas
suas cores reais, tal como será
vista pelos astronautas a uma
distância áe 35 000 km.

O ATS-1, lançaão em fins ão
ano passaâo, está em órbita es-
tacionária sôbre o Hemisfério Sul
e já enviou excelentes imagens
em preto e branco do nosso pia-
neta, daquela distância. Os cien-
tistas porém esperam com ansie-
dade as fotografias coloridas.

A câmara ãe TV colorida,
uma verãaãeira maravilha áe
miniaturização, foi especialmente
construída para ser colocada a
bordo de satélites artificiais.

N.6 74 - Ano li - Editor: Roberto Pereira
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Astrônomos comprovam
existência de discos

Um dos argumentos dos
que duvidam da existen-
cia real dos chamados dis-
cos voadores baseia-se na
afirmação de que tais fe-
nômenos são apenas ob-
serrados por pessoas lei-
gas. Astrônomos sérios não
vêm a público defender a
sua existência.

Tal afirmativa carece
inteiramente de verdade.
Clyde Tombaught, desço-
bridor do planeta Plutão,
e Wilkins, o recentemente
falecido selenógrafo in-
glês, ambos viram estes
objetos no céu e relata-
ram suas observações. Ou-
tros cientistas também
têm se pronunciado favo-
ràvelmente sôbre o assun-
to. Hoje porém trazemos
dois relatos bem recentes;
dois casos em que astro-
nomos profissionais, mun-
dialmente conhecidos, não
apenas viram mas tam-
bém fotografaram discos
voadores.

O primeiro caso ocorreu
na noite do dia 14 de no-
vembro de 1964, às
20h45m. No Observatório
de Adhara, Província de
S. Miguel, Argentina, o
astrônomo pe. Reyna es-
tava tirando uma série de
fotos do satélite america-
no Eco-2, fotos que se des-
tinavam a cálculos de me-
dida de posição do veículo
espacial em relação às es-
trêlas.

Pe. Reyna é bastante
conhecido pelos seus tra-
balhos sôbre a Lua e ga-
nhou fama quando foi o
único astrônomo a foto-
grafar, em 1959, a nuvem
de poeira e gases levanta-
da na Lua com o impacto
da sonda soviética, Lu-
nik-2. Foi êle próprio que
relatou o ocorrido à im-
prensa argentina que o
procurou depois:

".. .Estávamos seguin-
do a trajetória do satélite
Eco-2 quando vimos um
objeto não identificado
que descia perpendicular-
mente em relação à órbita
do satélite. Alcançando-o,
desviou-se e passou a se-
gui-lo no mesmo rumo por
oito segundos. Esta apari-
ção foi feita de oeste pa-
ra leste.

As 20h52m reapareceu
a sudoeste e repetiu a ma-

nobra e às 21 horas nova-
mente sobrevoou o obser-
vatório. É interessante no-
tar que quando o objeto
chegou junto ao Eco, foi
possível medir suas dimen-
soes. Conhecido o tama-
nho do satélite (uma es-
fera de 41 metros) e a al-
tura em que voava (1300
km) o objeto deveria me-
dir 120 metros de diâme-
tro. Comparando sua velo-
cidade com os 28 000 km
por hora do satélite pode-
se afirmar que se afastou
pelo menos a 100 000 km
por hora...

Pe. Reyna declarou ain-
da que o objeto em quês-
tão tinha brilho metálico
e uma forma discóide.

*'*';¦*

O segundo fato, tão im-
portante como o primeiro,
passou-se nas proximida-
des de Montevidéu. Juan
Reyes Pebles, Diretor do
Observatório Astronômico
Antares, e numerosos de
seus auxiliares viram e
filmaram, cm cores, um
estranho veículo voador
que manobrou durante
uma hora e 40 minutos sô-
bre a Capital uruguaia.

O fato se deu no dia 25
de fevereiro passado, em
plena luz do dia. O objeto,
que pôde ser observado
através das lunetas do
observatório, tinha forma
oval achatada, côr metáli-
ca brilhante e um bordo
dentado. Na parte de ci-
ma podia discernir-se com
clareza uma espécie de
cúpula escura onde havia
uma faixa de côr mais cia-
ra. Também em cima, do
bordo até próximo da
cúpula, notava-se uma
abertura por onde foi ob-
servado sair não um, mas
vários objetos menores,
que como declarou o pró-
prio astrônomo Pebles..."afastavam-se a uma ve-
1 o cid ade tremenda. Tl-
nham côr brilhante, va-
riando do azul e o violáceo
até o alaranjado."

O objeto permaneceu es-
taclonário numa altitude
de aproximadamente
6 000 metros e foi também
visto por centenas de ou-
trás pessoas das ruas da
cidade.
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Esquema: energia atômica
evitará outras explosões
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White: seu martírio leva a
modificar o programa de joguetes
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O acidente que vitimou
Grisson, White e Çhaffee na
Apolo-1 levou os dirigentes
ãa ANAE a fazer um comple-
to reexame ãe seus progra-mas e objetivos e, ãe certa
maneira, garantiu-lhes maio-
res verbas.

A mais recente mudança
foi o pedido áo Presidente
Jonhson para que o Congres-
so vote verbas adicionais pa-ra acelerar o aperfeiçoamen'
to do motor atômico.

Nos Estados Unidos, a
propulsão atômica para fo-
guetes está sob a responsa-
biliãade âo Nuclear Propul-
sion Office, que recebe sub-
síãios tanto áa ANAE como
da Comissão ãe Ener giaAtômica. Os primeiros estu-
áos ãatamãe 1960 e hoje eles
resultaram no chamado Pró-
jeto Rover.

Em Jackass Flats, uma
áriãa planície ão Estado áe
Nevada, estão localizados os
laboratórios e bancos áe tes-
te, e ãesãe o verão âe 1961 o
ãeserto é sacuáião pelo ru-
gião ãos motores atômicos
Kiwi, que os americanos sub-
meteram a centenas ãe pro-
vas. Kiwi é o nome de um
pássaro australiano que tem
asas mas não voa e como êle
o motor atômico não foi fei-
to para sair ão solo. O Ki-
wi-A foi finalmente acelera-,
do ao máximo e mantido as-

'Sim até explodir. O teste
mostrou que a explosão ãe
um motor áêste tipo libera
uma quantiáaâe muito pe-
quena áe raãiação perigosa..

Depois foi a vez do
Nerva, um motor aperfei-
çoaão com 25 tonelaãas áe
empuxo, cujos testes foram
concluíãos com sucesso re-
centemente. Será provável-
mente o primeiro motor
atômico a ser instalaão num
foguete mas já se constrói o
Nerva-2, três vezes mais
poderoso. Impulsionará no
futuro naves tripuladas a
Vê7ius e Marte.

O foguete atômico dife-
re do foguete químico por
prescindir áo chamaâo líqui-
áo oxiáante. No motor qui-
mico combustível e oxiáan-
te são injetaãos na câmara,
exploãem e seus gases im-
pulsionam o foguete. No
motor atômico existe umpe-
queno reator âentro ãa câ-
mara. O combustível, que po-
áe ser um líquiáo qualquer,
até água, vaporiza-se ao con-
tacto com o reator supera-
quecião e sai sob a forma áe
vapor. O rendimento do mo-
tor atômico supera ãe mui-
to a melhor mistura quimi-
ca conheciáa — oxigênio e
hidrogênio líquidos.

Tem porém algumas
desvantagens. Seus gases ãe
escape são raãioativos, não
poãenão ser assim usaâo
âentro ãa atmosfera. Im-
pulsionará as seções superio-
res áos granâes foguetes âo
futuro, que entretanto âe-
penâerão áo combustível
químico para se elevar áo
solo.

Trator transporta os
superfoguetes da ANAE
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Gigantes: 2 500 toneladas dc tralor paratransportar 8 000 toneladas de Joguete

Um ãos mais estranhos
— e maiores — veimãos
ão mxináo é o transporta-
dor. construído pela The
Marion Power Shovel Co.
para. a ANAE. Na realida-
áe são três ãêstes gigan-
tes, caãa um ãêles pesan-ão 2 500 tonelaãas e ca-
pazes ãe transportar até
8 000 tonelaãas.

Sua missão: levar o su-
perfoguete Saturno-5, sua
torre áe serviço e respecti-
va base até a rampa; um
percurso de cinco quilôme-
tros desáe o hangar onãe
o enorme míssil é mon-
taáo.

O Saturno-5 meãe 110
metros ãe altura e custa
o equivalente a meia âúzia
ãe navios petroleiros ãe
méãio porte. Proãuziáo
por âiversos fabricantes é
montaâo no hangar VAB
de Cabo Kennedy e cabe
ao transportaãor levá-lo
âo hangar à rampa.

Esta operação é lenta e
ãelicada. O gigantesco en-
genho não ãeve inclinar-
se, nem receber sacuãiàe-
las fortes. Para isto o tra-
tor, tão granâe que sôbre
êle poâeria ser construiüo

uni campo ãe futebol, está
equipaão com completo
sistema ãe suspensão hi-
ãrá ulica. Computaáores
controlam os âiversos ci-
lindros para que o foguete
fique sempre na vertical,
mesmo quanão as oito
enormes esteiras áo trator
estiverem inclinaáas. Três
cérebros eletrônicos fazem
a checagem ão foguete en-
quanto êle avança, sôbre o
trator, à reãuziáa veloci-
áaâe âe âois metros porminuto.

A construção ão enorme
veículo exigiu muita en-
genhosiâaáe ãos engenhei-
ros. Os freios, por exem-
pio, âesenhaáos pela Gooâ-
year, são em número áe
16 e poãem absorver ó ca-
lor tremenáo que se pro-âuz quando atuam sôbre
as esteiras. •

A fotografia s u p erior
mostra bem a proporção
âo trator (com o foguete
em cima) e os automóveis
nas suas proximiãaàes.
Embaixo vemos um ãeta-
lhe onãe aparecem as-
sinalaáos com um círculo
os gigantescos freios e um
áos grupos ãe esteiras.
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Parle inseparável do Jorna!

O J3 HÁ 75 ANOS

0 JORNAL DO BRA5IL de 3-3-1692 noticia

O Espião russo preso na Áustria.

0 Demitido o Ministério greçio.

O Telcçirafo submarino lirja Rio aos EUA.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária - estação Rodoviária Movo Rio
Sao Borja - Av. Rio Branco, 277 - loja _

ZONA SUL

2.°. loja 205
Edif. S. Borja

Botafogo - Praia da Botafogo, 400 - SEARS
Copacabana - Av. N. S.a dc Copacabana, 610

Flamenga - Rua Marques de Abrantes, 26 - loia EPosto 5 - Av. N. S.a de Copacabana, 1 100 - loia

Galeria

E

ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesário dc Melo, 1 5A9 - Ag. da
Guandu Veicules

Çaseadur!. 
- Av. Suburbana, 10 136 - Largo Cascadura

Madureira - Estrada do Portela, 29 - loja E
Móier — Rua Dias da Cruz, 74 - loja B
Penha -¦ Rua Plinio de Oliveira, 44 — loia M
São Cristóvão - Rua SSo Luís Gonzaga, 156 - 1 o antjTi|ue» - Rua General Roca, S01 - loja F

ESTADO DO RIO

Duqu. da Caxias - Rua José de Alvarcnoa, 37P
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nov» Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixolo, 34 -

bis 12
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA - Frenle em disslpação no
área compreendida entre o Eslado do Rio e Espírito Santo.
O ramo Oesle da frenle localizado a noroeste de São
Paulo e Paraná recua como frente qucnle passando por
esses Esiados mais o de Sanla Catarina e parle norte do
Rio Grande do Sul com chuvas esparsas e trovoadas. Frenle
inlertropical afetando os Estados do Amazonas, Pará e Cea-
rá com pancadas dc chuvas e trovoadas esparsas. (Análise
Sinólica do Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada
pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Cerni —
Tempo: Nublado, pancadas no
período. Temp.: Estável.

Rio G. do Noite, Pataibg,
Pernambuco, Alagoas, Sergi-
pe, Bahia — Tempo: Nublado.
Temp,: Estável.

Minas Geraít — Tempo: Nu-
blado, Vovondas à tarde.
Temp.: Elevado,de din, está-
vel à noite.

Espírito Santo, Río da Janei-
ro, Guanabara — Tempo: Bom
com nebulosidade variável.
Temp.: Elevada.

Goiás, Mato Grosso — Tempo:
Nublado, trovoadas esparsas
à tarde. Temp.: Em elevação
da dia, estável à noite.

Sáo Paulo — Tempoi Nubla-
do, instabilidade à tarde.
Temp.: Elevado.

Paraná, Santa Cat?'in* —
Tempo: Instável, chuva» es-
panas no período. Temp.:
Estável.

Rio Grand* do Sul — Tempo:
Bom com nebulosidade, au-
mentando. Trovoadas no fim
do período. Temp.: Em ele-
vação.

_£__
NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

NO RIO

A LUA

MINC.

OS VENTOS

5vC
VARIÁVEL

FRACO

BOM

MÁXIMA - 34.2
MÍNIMA - 21.9

AS MARÉS

PREAMARt
6h40m/0,8m e 19li45m/0,8m

BAIXA-MAR:
3h30m/0,óm c 15hl5m/0,5m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo parn
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 21°G, sol; San.
fiatjo, 15°, nublado; Montevidéu, 10°, nublado; Uma, 25°5,
claro; Bogotá, 10°, nublado; Caracas, 23°. nublado; México,
18°, nublado; San Juan, 38°, parcialmente nublado; Kinçjs-
ton (Jamaica), 30°, claro; Port of Spain (Trinidad). 30", sol;
Nova Iorque, 3° abaixo cio 0°, sol: Miami, 24°, boni;
Chicago, 0°, nublado; Los Annelei, 1B°, bem; Londres, ó°,
chuv.-.s; Paris, !|o, chuvas; Berlim, 8". nublado; Moscou,
4o abaixo de 0°, neve; Roma. 17°, nublado; Lisboa, 17°,
nublado.

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO vazio. R. Ria
chuelo, 126, ap. 1 104. Veja dás
9 às 12 hs. c| José. Preço: 15
milh. ç| 7 milh. de entr. e 300
mensais s| jures. Tels. 34-0694
e 58-3233. CRECI 98ó. Temos ou-
tres imóveis.
APARTAMENTO pronto, vazio. R.
Riachuelo, qt., sala conjug., banh.
kit., armários embutidos, ar con-
dicionado Admirai, Preço à vista:
8 milh. e o prazo 10 c| 5 milh.
de entr. e 20 x 250 s| iuros. Apa-
nhe chaves c| Bueno Machado. R.
Darão de Mesquita, 398-A. Telefo.
nes 3-1-0694 e 58-3233. CRECI
9Só. Temos condução e outros
imóveis Para_lhe_óferecer.
APARTAMENTO ideai" psra fami-
lia pequena, frenle, 5.° andar,
saln, saleta, varanda, ccz., banli.,
sinteco, pintura nova. Praça Cruz
Vermelha. As chaves estão com
Bueno Machado. R. Barão Mesoui-
ta, 398-A. Tcl. 34-0694 e 58-3233.
Temes condução e outros imóveis
parn lhe oferecer.
Ã. CARVALHO võndêT na Rua
do Riachuelo, 265, ap. 304, con-
jugado de luxo, com sinteco,
fogão e aquecedor. Pintura no-
va, chaves c| o porleiro. Ent
6 000, prest. 200. Tratar: Av.
Brás de Pina. 914, s! 205 - P.
Carmo. CETEL 91-1219 - CRECI
590.
AGENCIA FEDERAL ÍMÕVEIS
vende mag. e amplo conjugado.
André Cavalcanti, 7. Chaves
sindico, ap. frenle. 52-4211 —
CRECI 781. _
APARTAMENTO - Vende-se com
3 quartos, sala, cozinha e de^en-
dando. Rua Carlos de Carvalho
34. Vor local ap. 720. Tratar tc
leíonc 32-4094. Sr. Virgílio.

CENTRO — Garagem automática.
Fronte. Vende-se à R. Benedi-
tinas, 25. Tratar c| Luís Oliveira
Imóveis. R. 7 de Setembro, 3Í3
gr. 407. Tel. 52-0749. CRECI 198
CINELANDIA - Vende-se ap. da
Rua Álvaro Alvim, 48, com tele-
fone P.V.X. Ver ccm o porteiro
Sr. Tinoco, Tratar tcl, 42-1288.
CENTRO - Vendo o «p. 602 da
Rua Sta. Luzia, 776, de frenle, c/
s., q. b. kit. entrego imediata.
NCrS 17 000. cl 10 000 de entra-
da e o rest. financiado. 22-2483
— Freire — Imobiliária Lemos
Ltda. - Creci 193.

iO JORNAL DO BRASIL instalou LEME
em Campo Grand*, na Av. Ce*
_i_tla de Vicio, 1 549, junto à
Guandu V&ículos, rnai; uma agên-
cia para recebimento da anúncios
o assinatura.
BOTAFOGO - Bom negocio" Vdo,
ap. 307, Rua Barão Itembi, 55,
final construção, cj sala, 2 qtos.,
banh., cor., dep. empr. Constru-
fora Hazan & Nudelman. Preço
18 milhões. Tratar 42-3285 -
CRECI 603. _
BOTAFOGO — Vendo 

"ap. "com

3 c]t:., sala, dep. empr., estácio*
namento para aulo. Entr. 20 mil.
Tel.: 25-1467.
BOTAFOGO" - Vendo" bom ap.
de sa!c, 2 qls., ocupado contra-
to venride. Preco 23 milhões
-_ Tei. 46-1903,_Sr._Scusa. __
CASA — Ronda — Vende-se com
3 residências independentes na
Rua Vila Rica, esquina Reat Gran-
deza. Facilita-se. Aceita-se Caixa,
lei. 46-0222 - Paulino.

rtp. saia, a cils., arma-,APARTAMENTO - Nio amb tmiANDARAl - Rua Ernesto de Sou-1 CACHAMBI - Vendo ao. de luxorie:, demais dependências cj ar* vão. Na loja da Planeja Imobi
mários. Informações tei. 37-71Ó8 liaria você encontrará o aparta
c] o proprietário. NCr$ Ó0 000.j mento que procura. Rua rVma dn
rApta n .^ r^Z_TZ"Amoedo, 55 — Ipanema. — Tcl.POSI O 3 — Rua Gene- 27.7596. creci 153.

APARTAMENTO 704, bloco C-2,
vende-se á Avenida Ataulfo de
Paiva, 50, Leblon, c[ 3 qt:., sa-
Ia, cozinha, banh., área, depen-
dências completas. 55 milhões a
combinar. Ver das 10 às 16 hrs.
no local com Fernandes. CRECI
400. Tratar à Rua da Quitanda,
30, sala 209, 2.° andar. Telefo-
ne 52-2899. _
CASA

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciàis numa rua
tranqüila próxima da

2 q^tos 
dsendnoPJarevt: LEMÊ ~ COPACABANA -;-, -— ¦¦"¦ —a ó meses. DupleX; 

-, 
vis

APARTAMENTO - Centro de Fren
te - Vendo com sala, quarto ie-
parados, salela, jardim de inver-
no, cozinha e banheiro em core;,
enlr.-,da_de serviço, área com tan-
que, toda ladrilhada, pintura á
óleo. Ver e trator na Rua Mon-
corvo Filho, 95, e 97, ap. óOI —
Primeira locação.
APARTAM ENTO - Av. P; Vâr-
gai, em construção — 5 003 OCO
entrada e 51 000 _¦ més. Tel.
22-6783 - CRECI 844. _
CENTRO - Riachuelo, Í6I-7Í0~
Vdo. ótimo ap. rala, qlo., deps.
Apenas NCrS 9 800. Enl. NCrS
7 000, rest. a comb. Tol. 52-2796
-Santos Bahia - CRECI 822.
CENTRO — Vende-se apartamen-
to dc frente à Rua Sacadura Ca-
bral, 117. Tel. 23-0991.
CENTRO — Vende-se aparlamen-
to Rua Conde laje, 22, ap. n.
1011, com 2 quartos, sala, coí.,
banheiro, armários embutidos. —
Preço: 16 milhões. Gronde laci-
lidade de pag. Aceito Caixa Ec.
Ver no local. Tratar Av. Rio
Branco, 156, si 9081909. Telefo-
nes 22-5814 e 32-5735 - CRECI
480.

sível, banheiro e cozinha
completos, dep. de em-
pregada e serviço, área
com tanque e WC, play-
ground é GARAGEM. -
Tôdas as 'peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 888 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil na escritura, e men-
salidades SEM" JUROS
de Cr$ 144 mil. RUA
CARLOS DE CARVALHO
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. - Informa-

APARTAMENTO ideal pi pequena
fami lio. R. Ministro Viveiros de
Castro, 15!217, qt., sl., coz., ba-
nheiro, arm. embut., luz indi
reta. Vendo por 18 mllh. muito
facilit. e| presl. de 400 mensais.
Está vazio. Ver c] Odair no Io
wl das 9 às 18 hs. Tel. 58-3233
o 34-0694 - CRECI 986.
APARTAMENTO 201, construção
adiantada. Vende-se. Leme. Rua
General Ribeiro da Costa, 90, c|
2 qts., sab, cozinha, banh., área
etc. 6 milhões entrada, restante
a combinar. Ver 9 às 16 hs.
Tratar Rua da Quitanda, 30, 2.°
andar, sala 209. Telefone 52-2899
ci Fernandes. CRECI 400.

AV. COPACABANA 827,
ap. 804 — Excelente ap
c| ampla sala, 2 b ons
qtos. com 1 armário em-çoes no local, diàriu-...

mente entre 8 e 20 ho-lbutldo' ,°z- dePs- de
ras. RUA CARLOS DEi*mP- e arsa de serv'Ç°
CARVALHO, 52, ou no|Para Pronta en|rega. Va-
Dep. Vendas - Av. Gra-Ízi°- Ver no local com °
ca Aranha, 174, grupo;P°.rfeir°' **?* ^0 mi-
516 - Tel. 32-5353 -ilhoes- lnf- VEPLAN MO,
CRECI 442.
URGENTE - Vende-se um tp.
conjugado, mobiliado com caixa
de água, pintado de nôvo, cor-
tinado. Preço 10 000 - 3 000 de
enl. 24 prest. 250, na Rua do
Riachuelo n. 252, ap. 510, com o
prop., das 12 ás 15 horas d.\
tarde.
VENDO ap. frente. Rua Viscon.
de do Rio Branco. 53-201. S,
ent., sl., qt., vard., coz. e banh.
Ver, tratar no local. À vista ou
a prazo.
VÊNÕ¥-SE ap. k_Tcl~R~õnryioT,
31, 512, ou troca-se por outro
até a EstaçSo de Todos os S.
tos. Tol. 29-6463 - Manuel.
VENDE-SE - Vazio

BILIARIA. Tels. 52-2830
e 22-6102. DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS
J. 107 - CRECI 66.
BAIRRO PEIXOTO - Vendo por
motivo de transferência excelen-
tc ap. c/ •;_*, living, 2 qls., c/
arm. embutidos, banh. em már-
more, cepa-cozinha e dep. com-
pletas de empregada. Acabamento
de super luxo, incluindo cortinas,
tapetes, armários. Tudo nôvo. —
Ver na Rua Maeitro Fco. Braga,
223'402.

ral Barbosa Lima, 95,
ap. 701. BASE: 75 mi-
Ihões. Salão, 3 qtos., 2
banhs., copa, coz., deps.
criada, área de serviço,
2 vagas na garagem. —
Inf.: VEPLAN IMOBILIÁ- ,,
... ti rn nnnn CASA — Ipanema — Leblon
RIA. — TelS. 52-2830 e Lagoa - J. Botânico. Compro,
OO Al09 DFPTn DF urgente até 200 000 ül» ó vista.t_.-0\\JÁ, — Utzri-J. LIC, |(,; 22-6783._Cr-_d 844.
VENDAS AVULSAS. —JIPANEMA -Vendo 

""vmlilimõ

J. 107- CRECI 66. t 
v/!a' 3'5,0 

,x 
"ft "i" B?'?Vr — - - -¦¦

J_ !« 'erre. Tratar c Carlos. Tol.! visla de preferência na parle da
RUA TONELEROS — Vdo. em ed. 32-7Y21. Não aceitamos intor-i tarde. Preço NCrS 80 000 (oi-
nôvo, de frente, ccm bonita vis- niedíárlo. [tenta mil cruzeiros novos1

SV25& SÊffeM IPAN EMA - Entrega em f^rjK^^g
Tral. R. Lucidio Latjo, 138, só.
Tel. 49-9907 - Moreira 8, Bran-
dão.

139. Esplêndida residência 2jdc 2 qts., t., de luxo na Rua
pav. 200 m2, pronta entrega. Honório, 935, ao. 302, posse ime-
lerreno 14x24. 3 qts., banh, io-ldiaia, 3 m. tina!, 16 m. p( Cai-
ciai, escritório, coz., 3 sls., iar-lxa ci Pinlo, 23-5466 e 30-2550.
dim, quintal c| írv. frut., «rm. ENGENHO NÕVO - Ap. vazioemb., arca e| 2 tanques elc. Ver vendo Rua Agariba, 90, c/ sala,domingo o dia inteiro, mob.b citos cot hanh ...n tru
Luiz Babo. Tels. 31-2651 e 31-1621'' 

' " - ' - ""' P' T

CRECI 466.
GRAJAU — Vende-so ólima ca-
sa em terreno de esquina, me-
dindo 12,50x35, com quatro quar-
tos, amplo banheiro, varandas
fronteiras e traseiras, bem venti-
tada, e andar térreo, sala de
jantar, calão amplo, cozinha am-
pia s acomodações para empre-
gados e garagem no local, mais
aprazível do bairro. Rua Cana-
vieiras, 391, esquina da Aveni-
da Engenheiro Richard — Tel.:;
33-2930, Atendo-se e pode si

c; o proprietário. Rua Araújo Lei-
lão, 48-B - Teli. 33-4527
43-8100.
ENGENHEIRO PEDREIRA - Casa,
2,0!;., sl., ler. 12 x 74, cí 30
pés d» coq. anões. 6 milh. —
Trat. R. lucidio Lago, 138, s'- 6.
Tel. 49-9907. Moreira S, Brandão.
ENGENHO NÔVO - Vende-se ap.
p| entrega em 10 meses, obra
acelerada. NCrS 4 500,00 e pres-
tações de NCr$ 90,00. Ver Rua,
Barão^do Bom Retiro, 547, «p.iATfcNCÃO

A. CARVALHO vende: próx. a
Higienópolis, ap. de frente, c(
3 qts., sl., ccz., banh. em cór.
Enlr. 5 000, prest. 200. Tratar
R. Ca.-íloso Morais, 92, s{ 305.
Bonsucesso c Av. Brás de Pina,
9K s| 205. CETEL 91-1219 -
CRECI 590.
APARTAMENTO - 3 qta., frente.
vazio, venda. E, 1 800 p. 165.-
Carn. AAcnd. 406. Entrar 262.!
Estr. V. Carvalho. (Igreia). ..
46-4797.__Veja. Ainda tem.
ATENÇÃO" -Vista Alegre . Von.
dom- so nps. nevos e vazios, (om

qts., sala, coz., banh. Entr. CrS
703 mil, presl. 170 mil sj. -.

Tratar na Av. Brás de Pina, 96,
loja (Larao da Penha). Tcl.: ....
30.5489 - Crrci 232.

RUA REPÚBLICA DO PERU - Vdo.
vazio, ótimo ap. de 2 qts., sl.
e amplas depí. 30 milhões. Tel.
23-3368. CRECI 286.
SA FERREIRA, 228, de frente. 27
andar, quarto e sala, pequena co-
zinha, Cr$ 10 milhóes de entra-
da « prestações de 100 mil pela
Caixa, total 15 milhões. Telefo-
ne 27-3665.
SAINT ROMAN 480 - Ap. 603
— Vdo. sl. qt, fte. vazio, sinal:
5 500 24x300 - Tralar - Catete
310, i|. 313 - Bezerra. CRECI
1054 - 45-7010 - 34-3475.

VENDA seu ap. por in-
termédio do Depto. de
Vendas Avulsas da Ve-
plan Imobiliária.

a permanente pj Vieira
Souto (praia). 250 m2
úteis. BASE: 130 milhões
pela cessão, restante p|
administração. Inf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. -
Marcar visitas pelos tels.
52-2830 e 22-6102 -
Dias úteis. DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107- CRECI 66.
IPANEMA — Para entrega vago
ap. ds fronte c/ 1 sala, 2 qts.,
banh., coz., dep. emureg. Preco:
CrS 37 000 000 (NCrS 37 000,00)
c/ Cr? 20 000 000 (NCrS 20 000,00)

VIEIRA SOUTO - V. ap. vistalfacll. *m 20 meses - CIVIA -
linda — Salão, 2 qls., 2 banhs., Trav. Ouvidor, 17 (Div. Vendas,
armários emb., vnrd., garagem.jí.1' andar). Tal.: * 52-8166, de
Urg. P. 120 milhões cl 50%, sal-|8,30 is 18 horas. (CRECI 131).
do a combinor. Tel. 36-0612. LEBLON - Veio"."'na R. Humberto
VAZIO, 3 qts., arm. emb., pint. de Campos. 762, magnífico ap.
a óleo, cop-, C07. 120 m2 por an-do qt. a sl. separados e amplas
dar. Ótimo ed. Paoamento aiclep=. de empregada. Eüá vazio,
comb. Av. N. S. Copacabana, 862lM'"r«r visitas pi lei. 23-3368. -

CRECI 644.
VAZIO, fte., 2 por andar, gara-
gem, pilotii, 220 m2. 3 qts., sa-
lão, 2 bnnh., dep. emp. comp.,
uma beleza ap. financ. 2 anos.
Det.23-1214 - CRECI 644.
VENDE-SE apartamento vazio, de
frente, com 3 quartos, 2 salas,
armários embutidos, 2 por an-
dar. Ver hoje, das 9 às 15 heras,
na Rua dos Tabajaras, 130, apar-
tamento 201. Copacabana — Tele-
fone 43-8009 - Creci 142.

ap.

COPACABANA - B. Peixoto -
ÍAp. vazio de frente com saleta,

-Isala, quarto separado, banheiro t
rr.jton m i ,1 .. , 'r,  

." l''". ^(cozinha. Aceita-se Kombi ou VWCENTRO — Vondo 12." pavimen- coniusiado, da Rua Irineu Morl-1  - • ¦
to. Av. Presidtnt* Vargas, 463,
entrego totalmente vaiio. 500m
- Tratar 42-6817 11 is 12,30.
Oliveira.

„.,„ in Mr t im»,-. como parle pagto. Tralar no Io
. , 

'l.r,._nr£rl.0°?'00 a 
Y'""'"1 com ° proprietário. R. Hen-ou NCrS 4 000,00 de entrada eiric|Ue Oswald, 3, ap. 407.

VENDO ap. de sala e quarto se-
parado, 18 000 000, faciliio. Rua
Joaquim Nabuco, 98, ap. 1 003.
Tel. 32-6383.
VENDE-SE - Motivo viagem
América ap. 205 Rua Cinco de
Julho 202, 2 qls., sala, co7Ínha,
área tanque, dep. como. emp.,
pintura nova, sinteco, desocupado
35 milhões metade financiado.
Ver e tratar local 9 às 12 horas
ou tel.i 23-4374.

TRUTURA PRONTA - Vendemos
os últimos apartamentos d» fren-
te, à Rua J. Carlos, 5, esq. da
R. J. Botânico (a 50 ms. do Par.
que Ujo) com 222 m2 constando
de 1 salas, 3 quartos e/ arm. emb,
2 banheiros, eexinha, quarto e
dop. emprog., garagem privativa.
Proco a parlir da CrS 57 250 020
(NCrS 57.250,02) - CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Dlv. Vendas,
2.» andar). Tel.i * 52-0166, de
0,30 às 18 horas. (CRECI 131).

30 prestações de NCrS 250,00
Chaves no Iccal com o porteiro.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AGENCIA FEDERAL DE IMO-
VEIS vende Rua Monte Alegre,
35ó, ap. 102, todo de frente, 2
quartos, sala, demais depend.
completo. 52-4211 - CRECI
781.
CATUMBI - Santa Teresa. Casa.
Vende-se c] 2 qts., sala, na Rua
Paula Matos. Preço 13 milhões,
tratar tels. 22-6783 - CRECI 844.
CÂNDIDO MENDES, 173 - Ven-
do ap. conj., kitch. Preçoi CrS
10 000 à vista. Aceilo C. E. com
sinal de Cr$-4 000. Tratar telefo-
nc 28-9154. Sanlos, das 9 às 17h.
LAPA, GLÓRIA -Ap. tipo kitch".
Vendo NCr$ 8 000,00. Tratar com
proprietário. Tel. 45-4229. Não
aceita Caixa.

CATETE - FLAMENGO
CATETE - Vendemos
ótimo ap. na Rua Bento
Lisboa, 14, de frente,
vazio, c] sala, 3 qtos.,
jardim de inverno, deps.
compl. empregada. BA-
SE: 38 milhões. Inf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. Rua
México, 148 — Sj 307 —
Tels. 52-2830 e 22-6102
- DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J. 107 -
CRECI 66.
CATETE — Vendo vazio ap. 807
da Rua do Catete, 66 de qt.,
sala separado K e B — Entrada
8 milhões, saldo a combinar —
Tratar Av. Pres. Vargas, 542 sa-
la 309.
CATETE — Ap. conjugado, banhei-
ro c cozinha comp. Aceilo Caixa
ou IPEG c| sinal. Tralar cl pron.
26-9933 e 22-2287.
FLAMENGO -. M. AbrJntes -
V. urg. lindo ap. frenle, vazio,
l.a locação, sinteco, pintado ga-
ragem, area 110 ni2, 3 ods. qls.,
copa coz., 2 banh. soc. dep.
compl. empreg., area c/ tanq!
de mármore arm., persiena. 60
milh. ./ 50% entr. rest. •_ comb.
Ac. IPEG - 42-6755. CRECI 590.

FLAMENG-j - Vendo ap. 2 salas
conjugadas, 3 q., copa-cozinha,
banheiro, grande área serviço, q.
e dep. emp., garagem, 2 iard.
inv., frente, 2 por andar, ed. mo.
derno, por 50 milhões, com li-
nanciamento de 24 meses. Rua
Senador Vergueiro, 167, ap. 102
(2.o and. sobre pilolis). Ver por-teiro e tratar tels. 42-7173, das
15 às 18 h, dias úteis e 25-9369
pela manhã com proprietário.

FLAMENGO - Marquês de Abran.
tes. Vendo urgente ap. c. 2 qts.
9., ll., copa-cozinha, banh. com.
pleto, depends. Preço único 22
milhões e meio, pf entrega. Ver
M. Abrantes, 12 ap, 1103. Tel
22-0262.

FLAMENGO - Rua Se-
nador Vergueiro, 93. —
Junto à praia e ao mag-
nífico parque. — Exce-
lentes apartamentos com
ótima sala-living, dois
quartos, copa-cozinha,

FLAMENGO - Vendo aplo. 101
2 salas, qt., dep., garagem, elc.
Rua Barão de Icâtal 14. Visitem.
25 milhões. Facilito. H. Silva.
Rua Gonc. Dias 89 si 405. Telefo
nes 52-3886 e 52-3840. Creci 648.
FLAMENGO - Vendo urgente, 6tl
mo apartamento de frente, na Rua
Marques de Abrantes, sala, dois
quartos e dependências. Tratar pl
tel. 2-8192 ou à noile 2-0497 -
Niterói.
RUA 2 DE DEZEMBRO - Vdo. c|
160 m2, .mobiliado, magnífico ap.
c| 3 dorms., salão, varanda, 2
banhs. sociais e amplas deps. de
empregada. 60 milhões c! 50%
à vista e o saldo a combinar. —
Tel. 23-3368. CRECI 286.
RUA PEDRO AMÉRICO, ap. sala,
qt. sep., coz., banh. Aceito Cai-
xa e Inst. Tel. 22-6783 — CRE-
Cl 844.
VENDO 2 salas, 3 qtos., 2 banhei-
ros completos, corinha, área ser-
viço, 2 qtos. empreg. garagem.
70 milhões. Vá hoie na Trav.
Tamoios, 8, ap. 402. CRECI 272.

LARANJ. - C. VELHO
APARTAMENTO - Vendo ci 120
m2 na Rua Pires de Almeida, 56-
201, cj 3 qls. dep. p. apenas 24
milhões, c; 12 milhões entr. En-
trego em 45 dias. Tels. 28-9643
e 42-5444. Creci 932.
LARANJEIRAS - Vende-se na R"
Álvaro Chaves n. 28, ap. 210,
sala, qt. sep., demais dep. Va-
zio. Tratar na Av. Rio Branco.
138, 7.0
LARANJEiRAS - Vende-se ap. sa-
Ia, 3 quartcs, dependências* com-
pletas. Temos também conjugados.
Aceitamos Caixa Econômica. Tra-
lar - 46-2595.

COPACABANA - Posto 6, vendo
terreno com 2 frentes. Rua Aris
tocrática, zona 10 paviluentos.
Theophilo da Silvo Graça. CRECI
101. Av. Copacabana, 1 085, sa
Ia 301. Tel. 27-3443.
COPACABANA - Vendo ap. de
3 quarlos, living-room, 2 salas,
íialeria, grande varanda, 2 ba-
nheiros^ sociais, ampla co2Ính« e
copa, ára*' com tanque e depen-
dências de criados. Financio e en-
trego vazio. Theophilo da Silva
Graça, CRECI 101. Av. Copacaba-
na, 1085, sala 301. Tel. 27-3443,
COPACABANA"- Vendo ap." de
quarto e sala coniugado, na Rua
Barata Ribeiro, 200, ap. 610 -
Tratar no locai, alé às 12 horas
COMPRAMOS PARA CLIENTES -
Apart, prontos, desocupados ou
com contr. vencido, de 1 e 7 sa*
Ias, 2*3 quartos - CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div, do Ven-
das, 2.o andar). Tel. 52.8166 de
8,30 às 18 horas. (CRECI 131).
COPACABANA - Vendo urgen
te, motivo viagem, barato, ap. de
sala, quarto, .quarto reversível,
cozinha, jardim inverno, banheiro
em côr e garagem, Av. Princesa
Isabel, 300, Bloco B-204. Chaves
na portaria
COPACABANA - Vende-se aoar
tamento pequeno, na Rua lnhón-
gá 10, ao. 805. Tralar pelo tele-
fone 29-9201.
COPACABANA - Vendo iragnf-
fico ap. de sala e qto. separa-
dos e deps. de empregada, qto.
reversível — Tel. 46-1903. Sr
SOUSA.

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

COPACABANA - Ad-
quira sua residência na
Rua Santa Clara n. 335
— Não perca esta opor-
tunidade de comprar
seu apartamento de sa-
la, 1 e 2 quartos, tôdas
as peças amplas, quarto
de empregada, boa co-
zinha, grande área de
serviço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-

SAO CRISTÓVÃO - Vende-se 1
casa com 2 salas, 3 quartos, coz.,
banheiro. Inf. 30-7873 alé 14 h.

PARA ENTREGA ATÉ AGOSTO
PRÓXIMO - Na Rua Pinheiro Ma-
chado, 62, vendemos os últimos
apartamentos de nossa incorpora*
ção, sómonte 2 eps. por andar,
de frent. cV 200 . 230 m2, cons-
tando de: 2 salas, 3*4 quar*
tos, cozinha, quarto • dep. em*
pren-r área, garagem privativa. —.
(Estimativa de construção atuali- dar. Sinal de Cr$
zada e com uma vantagem extra,
pois ioda a construção ii feita
V. 5, adquire a preço fixo). —
Pr.co a parlir d. CrS 60 766 000
(NCrS 60 768,00). Informações e
visilas ao local das 9 às 13 • i M^.iX.tMi.itJ- \/~
das i4 às is horas - civia - Çao da Imobiliária Ve-
Trav. Ouvidor, 17 (Div. Vendas,
2." andar). Tel.i * 52-8166, d.
8,30 às 18 horas. (CRECI 131).

1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora

PARQUE RES. LARANJ. Final de
constr. Três milhões, Sala-quarto.
45-3512.

BOTAFOGO - URCA
ATENÇAOI Vendo na Praia de
Botafogo aps. de hall, sala, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal de
200 mil cruzs. na promessa 200
mil prestações de 100 mil o sal-
do financiado. Tratar tel. 46-7ÓQ3
ou 26-0281 - Anita Gelbert -
Preço 9.600 — Raro e único negó*
ciol Creci 763.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-

nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58, s| 1001 j2- Tel. 43-9205 -» Infor-
mações no local das 9
às 22 horas ou em nos-
sos escritórios — CRECI
450.
COPACABANA — Ap. compro um
mesmo alugado. Tratar tel.: ...
37-6939 trabalho o 37-5620, resi-
dência.

COPACABANA - Sala • quarto
conjugados — Vende-se na R.
Siqueira Campos, 18, junto da
Av. AtlSntica — Preço Cr$ ....
18 OCO 000 — 8 de enlrada, ..
10 000 000 em 18 meses. Tralar
tel. 37-35B3.

COPACABANA - Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3

xiliar copa-cozinha, 2;dormilórios ç| armário,

IPANEMA - lEBLON

CRECI 286.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

GRAJAÚ — Vende-s» o magnífico
ap. 302, Av. Engenheiro Richard,
17S, c jsalão, saleta, 3 grandes
quarlos cj armários, copa-coz.,
dep. empregada, todo pintado a
óleo, vitríficado, vaga ne gira*
gem. Vor M/17 heras e trotar ..
38-2495 ou 52-9772.
MARACANÃ - Vende-se próx.
Colégio Militar na Rua Luís Ga-
ma, 4, ap. 304 c| 3 qts., sl., b..
c, var., dep. emp. Chave com
zelador.
VILA~ISÃÜL - fcrm7o"-Trõ.
jeto aprovado 34 aps. pequenos,
oroprios para financiamento BNH.
Prop. tel. 22-5828, 4 pavimentos
e 25 vagas.
VENDE-SE iunto è Praça Barão de
Drumond, um terreno com 600 m2- Basei NCrS 90 000; linancia-se
50%. Tel, 38-6258 - Lidio.

101. Trator _,.., -x f-(,-.  
'¦¦-¦¦' - Praco do Carmo,

_. - -_r . t: jotima oportunidade vendo ur_n.
ENGENHO NoVO - Rua Bela Vis-'de terreno com construçSo inicia,
ta, 176. Vendo residência cf 3 j da já em laje na frenle e uma
quartos, 2 solas, copia, cozinha bljcasa de 2 quartos e 2 salas nos
Seç., dep. completas com entra- fundos, prcç.i de tudo 15 coin
da de carro. Ver local das 9 à;U,5 de ont. Irai. Lsr. Vicente do
12 horas com _proprietário. [Carvalho 1 568.

ATENÇÃO - Praça do Carmo, Av."rãs de Pina, vando casa com
ESIAÇÀO DE ANCHIETA - Ven"
de-se área de 3 700 m2, loteada
ni 22 lotes. Duas frentes. Rua
Ajcobaça. Preço 20 milhões -fa-
cilitades em 2 anos. Tralar Trav.
Ouvidor, 11 — 6o. andar sl
601-2.

VILA ISABEL - Vendo lote es-
quina 10 x 70, sinal: A milhões.
Rua Senador Nabuco, ao lado
372 - Tratar Av. 28 Setembro,
307, orupo 104 - Tel. 38-9654.
proprietário, das 9 às 18 — Os-
wal do.

LINS-BÕCA DO MATO
ATENÇÃO - LINS - Vde.-se lin-

 da eua pl noivos, na R. Vin-
INCORPORAÇÃO CIVIA - ES.jte de Mar.-o, cond. na porta, bom

GUADALUPE - Vendo 4 casas
3, 2, 1, rende 400. Preço 20 m.
a combinar Rua 17 cj 36, Tel,
52-1922 - CRECI 670.
GUADALUPE - Vendo 2 casas
no mesmo terreno, de laje ent
5 500, prest. a combinar. Ap
da 3 quartos J vista 4 000. Tra
tar Av. Brasil, 23 295, 1.0 and.
c| Orlandino - CRECI 957, per-
to Banco do Brasil.
IPEG — Vendo casas e aps. a
funcionários do Estado. Todos os
bairros. Traiamos documentação.
Av. Graça Aranha, 333, sala 202.
Tel. 22-6217 - João Carlos.
MESQUITA - | Terreno plano
medjndo 25x100 situado à Rua
Lídia, 115-117. Preço: CrS ...
8 000 000 (NCrS 8 000,00) c| 50%
financ. 3 anos. CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas,
2.° andar). Tcl.: 52-8166 de 8,30
às 18 horas — CKECI 131.
MEIER - Casa - R. Cap. Re-
zende — Vendo em construção.
Tel. 22-6783 - CRECI 844.

3 quartos, cnt. p.-.ra carro, coin
grande quintal. Ent. 12 ou 13 a
visla. Tral. Esl. Vicente de Carva-
lho 1 568 sob.
ATENÇÃO - Praça do Carmoí
vendo ap. de 2 quartcs com
cozinha e banheiro em cór. Ent*
7 e 200 por més trat. Est. Vi-
cente de .Carvalho 1568.
ATENÇÃO — Bonsucesso" — ÃDC
Nova Iorque, vendo ap. tipo casa
com 3 quartos e demais dependên-
cias, ent. 10, Irat. Est. Vicente du
Carvalho 1 568 scb.
BONSUCESSO - Edifício Mello— Vendo apartamento. Sinal NCrS
10 000, saldo, fin.-.nciado pela Cai.
xa Econômica. Tratar diretamente
com proprietário. Rua Bonsuces.
so, 383, ap. 401.

neg. Tr. R. Lucidio Lago, 138, sj|2 qt:., copa-coz., arca. Em cima.
6 - Tel. 49-9907. Moreira & 3 qts., varanda, banheiro sócia
Brand_ão: em côres1_lnf._42-8593.
LINS — Vendo em oportunidade MEIER — Vendo, Rua Dias"cla
ótimo ap. de frente, c| 2 qts. Cruz, 501, excelente terreno co
mais o de emp., reversível, sa-j mercial, plano lado da sombra.
Ia e vaga para carro. Ver na) 12 x 37. Veia primeiro. Tratar

BONSUCESSO - Vendo cesa da
qt-i ssla e demais dep. Preço
5 500, sendo I 400 de entr. 4
pare. de 150 000 c EO prest. da
70 000 tl|. Ver nc Rua Si/e.
nancio Nabuco, 299-fundos, próxi-
nra da Run Leopoldo Bulhões. C|
Amsio. Vendas H_ Absalão —
CRECI 1085 - Av. Move lorqui,
71 gr. 301. Tel. 30^5724.
CIRCULAR DA PENHA - Rua Vi.'

MEIER - Vende-se R. Vinte ê 5°!a' ap- va?i°' varanda, 2 sa-
Qustro de Maio, 1251, cl 4. 2 '?'¦ 2 q,!" c°z" banh., írea cons
pavto-. Varanda, escrüório, -.ala, *iníecoí *°do envidraçado do

trente, ent. 8 milhões. Prost. 280,
Tr. Av. Bris de Pina 849. Tele-

Rua Vilela Tavares, 260 ap. 101.
Com 50% de entrada e o sal*
do como aluguel. Tratar na Av,
Graça Aranha, 226 sl 304. Tel.:
42-6656 - CRECI 1 026.

JACAREPAGUÁ

ombutidos, tem garage • eleva.
dor. Entrega imediata. Tratar com
proprietário; Tol. 46*4319.

JARDIM BOTÂNICO - Vende-ie
vaiio na Rua Visconde ds Grs
ça 169 ap. 102, completamente
ref. sinteco, arm. emb. 3 qts.

ARPOADOR — Rua Bu-
Ihões de Carvalho, 473
— Sala de jantar, sala
de estar, 3 qtos., 2 ba-
nheiros sociais, copa,
mr ároa rio -orulm _- sl'' e dep- flaracjcni. Tratar peloCOZ., area ae SeryiSO CtJ.|,|,. ^-2921... Chaves _\ porteiro.
tanque, quarto e ba- 
nheiro de empregada.
BASE: 40 milhões. Cons-
trução já iniciada. Inf.
plantas, vendas na VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148 — S|
307 - Tels. 52-2830 e
22-6102 - Dias úteis. -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. - J. 107 -
CRECI 66.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap.
de 3 qlos., sl. e dep. Preço NCrS
20 000 entr. 8 000, resi. em 3
ano». Ver e tratar tel. 46-3904.
JARDIM BOTÂNICO - Ru» Condo
da Afonso Celso, 71 ap. 201,
frente. Sala, 3 quartos, depen*
dências. Acabamento d» Ia. —
Frisos de peroba, pastilhas ato o -  ..............
teto, bancas do aço « granito, £A?* (vaxia) p«rto Taquara, col..
armários d» fórmica, 5 armários "¦"• Sa'ai 2 quartos, quintal, quar-

ATENÇÃO - VILA VALQUEIRE,
paiacete c| 4 qts., 3 sls. etc,
na Rua Jambciro, 1116 — Mais
uin armazém c quitanda no n.°
21-8 - Tr. R. Lucidio Lano, 138,
sl 6 - Tel. 49-9907 - Moreira
& Brandão.

na Rua lucidio Lago, 346. Tel.
49-8324. CRECI 950. Gilberto -
Ccndições de venda facilitada.
MEIER - Vdo. linda casa. RT
Garcia Redcndo ç| 2 qts., 2 sls.,
terr. 6 x 40 — Trat. R. Lucidio
Lago, 138, s!6. Tel. 49-9907 -
Morei ra &_ Brand go,
MEIER — Vendü-SG casa na Rua
Dias da Cruz, cj sala, 4 quartos,

COMPRO apartamento frente c/
170 a 200 m2, mesmo alugado,
Ipanema, leblon. Entrada aíé 30
milhões. Tel. 47-2839.

LAGOA — A Av. Epitácio Pes.
soa, 1858, «m construção bom
adiantada • para entrega em 12
meses, ótimo apart. de frente
com 365 m2 construídos em edi.
fício em centro de terreno do
4 000 m2, constando do: conjunto
de salas c/ 103 m2, 4 quartos e/
arm. emb., 2 banheiros, totlote,
copfl.cozinha, quarto e dop. para
2 empreg., área de serviço, tjz-
ragem — Proço: CrS 121 500 000
(NCrS 121600,00) CIVIA ¦
Trav. Ouvidor, 17 (Div. Vendas,
2." andar). Tel.i * 52-8166, de
0,30 às 18 heras. (CRECI 131).

to sep., garagem, 12,5x20m, pre-
CO favorável. Tel.i 36-3288 (n>
manhã eu 1 noite).
JACAREPAGUA - Anil - Rua
Oscar lopet, em frente ao n.
577. Esquina de Carmem Dolores.
Alto luxo. — Detalhes e preco
26-9992 - Sr. Pedro.
JACAREPAGUA - Jardim Clarice
— Vendo, perto do Floresta Coun-
Iry, casa c| terreno de 2 800 m2,
Todo plano e plantado, água,
lu:, etc. Ocasiãoi NCr$ 18 000
c! NCr$ 8 000 de ent. 31-0497 -
CRECI 688.

deps. completas, c| uma peque-
na entrada, restante aceitamos fi-
nanciamento antigo da Caixa Ecc-
nômj ca. Tra tar 46-2595.
MÉIER — Urgente. Vende-se casa
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, cisterna. Entrada 3 mi*
Ihões, prestagões 130 000. Rua
Sousa Aguiar, 322, casa 5. Chaves
com o senhor Lauro na casa 1 —
Esta rua principia na R.va Dícj
da Cruz, 596.
MESQUITA — 18 casas e 3 lo-
ias, íudo 16 mil, renda um mi-
lhão. Aceito VW. Dispenso cor-
reter e sem dinheiro, R, Minas
Gerais, 450. Inf. R. Duque de
Caxias, 44 ap. 302. V. Isabel.

fone 30-3062.
CORDOVIL - Vendo terreno do
esq. Tratar nn Av, Rio Branco
n. 128, s| 1 516 - Tel. 22-0192
com Antônio Lufs — Creci 1 057
ou tel. 29-2239.
COMPRO aps., casas, sítios, terr.
etc. Tratar diariamente na Rua
Nicarágua, 175, leia I, Penha. —
Tel. 30-4047 - Antero.'jARDIwfAMÉRICA"- 

Vendo 2
casas indep. de lajes. Frente c|
2 qls., fundes c| 1 C|t. NCrS
6 500 de entrada. Saldo CrS 250
mensal. Tratar Av. Brás de Pina,
110, loia R. Penha. Tel. 30-4092
- CRECI 787.

VAZIO — Fie., 2 qts., il„ dep.
emp. compl. área c| tanq. R. Ma-
ria Angélica, 752, ap. 101. Parte
plana. Ent. somente 8 000. Rest.
financ. 30 meses ou pela Caixa
Econ. Peq. sinal plano antigo —
23-1214 - CRECI 644.

ZONA NORTE

SAO CRISTÓVÃO - Vendo ca-
ias 8!9. R. General José Crisli-
no, 41, 2 qts., sl. etc. Visitem —
Facilito. H. Silva. R. Gonç. Dias,
89, s| 405 - Tels. 52-3886 ou
52-3840 - CRECI 648. 
SAO CRISTÓVÃO - Pari .ntrega
vago ap. c/ 1 cala, 3 qts., banh.,
coz., área. Preco: CrS 30 milhoos
(NCrS 30 000,00) com 60% finac.
3 «nos — CIVIA — Trav. Ouvidor,
17 (Div de Vendas, 2." andar) —
Tel.i * 52-8166, d* 8,30 il 18
horat (CRECI 131).

TIJUCA-RIO COMPRIDO
APENAS 10 000 enlr. Vendo, Ti-

juca ap. frente, vazio, jardim, sa-
ia, 2 qts., dep. completa e ga-
ranem, Coutinho, tel. 54-1990. -
CRECI 771.
APARTAMENTO espetacular na R.
General Roca, junto ò praça. Não
deixe passar esta oportunidade.
As chaves estão cl Bueno Macha-
do. R. Barão Mesquita, 398-A.
Tels. 58-3233 e 34-0694. CRECI
986. Temos outros aps. na Tijuca.

APARTAMENTO no Tiiuca, ven
do, vazio, c| 2 quartos, sala t
dependências completas. Preço de
ocasião. Ver na Rua Barão de
Mesquita, n. 595 — Con o por-
teiro, Sr. Juca.

ATENÇAOI - Vendo terraço de
frente, la. locação, Junto a Praça
Saens Pena, edifício de alto lu-
xo, sobre pilotis. Rua Carlos de
Vasconcelos, 60 ap. C-01, compôs-
to de hall, sala dupla, 2 qts., ba-
nheiros, copa, cozinha, írea, dep.
empregada e grande terraço. Nas"
chaves 14 500, o saldo financiado
em forma de aluguel. Tratar tc!.
26-0231 cu 46-7603 com Sra. An'

negocie! -
APARTAMENTO -" _ Novo, vazio,
sala, 2 quartos elc, depend. emp.
garagem, sinteco. Ver op Rua
Aguiar, 55, ap. 106 — Chaves
ccm o perteiro — 2S-2417

PREDIO — Vazio — Tiiuca —
2 qts., sl. dupla etc, quinlal,
enlr. 10 m. Marcar visitas à noi-
16 46-1019. - Sr. Antônio._
PRAÇA DE~L VECCHIO, 23, 201.
— Vendo ótimo ap. 3 q., 1 s.,
banh. luxo, copa-coz., dep. emp.
varanda, área, todo frente, ata

JACAREPAGUA - Vende-se con-
iunto de 3 casas, na Rua Pinto
Teles. São indeoendentes sendo
uma grande de frente e duas pc-
quenas nos fundos com entradas
separadas. Preco totali NCr$ ...
40 000 {quarenta milhões de cru-
zeiros antigos). Informações corr
Sr. Marinho ou D. Serafina. Tels.
42-4020 na parte da tardo e
52-0012, à noite.
PRAÇA SECA - Vendo excelente
ap. com 5 000 000 de entrada e
prestações a combinar. Tratar no
Largo do Campinho, 9, s{ 101. —
Jorge.
VENDE-SE .terreno no loteamen-
tc Curicica, Jacarepaguá, 450 m2.
Tratar R. Sousa Barros, £36, fun
des.

CENTRAL
ABOLIÇÃO - Vendo 7 res. de Ia
je, desmembradas, com 1 e 2
qts., «ala, amplos, copa-coz. -
Banh. compl. gdes. áreas. Posse
entregar 3 vazias. Preço a par
tir de 2 200 de entr. 4 pare. sa
mestrais de 175 000 e 60 prest.pelado, garagem vazio. Base 50|in/er;0,„ ao , , d ó0 M0

knoA""° 
Cfer,aS' Sr> Aren°-|sJi- Verdiàriament. Rua Gaspar,25-6095.

RESIDÊNCIA duplex nl Tijuca.
Vende-se à Rua Uruguai, 488-A,
a casa 14 (rua aprazível, parti-
cular com entrada e saída de au-
tomóveis). Tem 5 quartos, etc
Ver das 9 às 17 horas. Entrar
junto ao 468. Tratar c| Fernandes
à Rua da Quitanda. 30 - 2.°
andar . sala 209. CRECI 400. Tel.
52-2899.
TIJUCA — Vendo vazio ap. três
qts., salão, banheiro em cor, no
melhor ponto residencial. Tele-
fone 52-1922. CRECI 670 - Ari.
TIJUCA - Vende-se o ap. 601
da Rua Conde de Bonfim, 239,
com 98 m2, 2 quartos, 2 salas
c dependências. Chaves com o
porteiro ou no 602. Informações
pl tel. 43-9938.

TIJUCA - Rua Marquês de Va-
lenço, 16, ap. 104, em constru-
ção para entrega fim do ano,
vendo com 3 quartos, sela e dep.
empregada, prédio de apenas 4
pavimentos com elevador e vaga
na garagem. Base: 20 milhões fa-
cilitados. Ver na obra e tratar
telefone 32-8825 e 52-7242 - Sr.
Geneci.
TIJUCA — Ap. do frente, 2 quar-
tos, sala, dependências emprega-
da, banheiro em côr, pintura a
óleo. Rua Haddock Iodo, 312, np.
102. Vendo por 35 milhões, ten-
do 8 milhões financiados. Caixa,
somente à vista. Tel. 54-0834.
TÍJÜCA

63. C| Padilha. Vendasi N. Ab
salão. CRECI 1085 - Av. Nova
Iorque, 71 Gr. 301. Tel. 30-5724.
ATENÇÃO ZONA DA CENTRAI
Compra e venda de casas, aps-,
vilas. elc. N. Absalão - CRECI
1085, Ex-Diretor da Imob. El-Dou.
rado, e sua equipe comunicam
que estão operando em sua sede
própria, a Av. Nova Iorque, 71,
Grupo 301. Bonsucesso, ao lado
da Praça das Nações, Telefone
30-5724
AMPLA t confortável resid. Rua
Adriano, 122-A, casa 9, vazia,
varanda, 2 qts., sl., copa, lovan-
deria, depend. empreg. Veja no
local c José exclusivamente das
14 às 18 hs. Trate pelos telefones
5B-3233 e 34-0694 - CRECI 986.
ATENÇÃO - MEIER - ó7ií_T~cã;
sa c| 3 qls., al., cenlro de terr.l
var., ent. p| carro, na R. Pirar.-
ga — E outras no mesmo bairro.
Tr. R. Lucidio Lago, 138, sjó —
Tcl. 49-9907 - Moreira & Bran-
dão.
ANCHIETA - Vde-ie 2 boas ca-
sas altos e baixos, novas em ter.
12 x 30. Somente 14 milh. a com-
binar — Trat. R. Lucidio Lago,
138, s| 6. Tel. 49-9907 - Mo-
reira h Brandão.
ATENÇÃO - MADUREIRA - Vde.-
se ótimo tei. 10,70 x 21,70, na
R. Alcina, esq. cí Manuel Mar-
tins (rua calçada). Trat. R. Lu-
cídio La:).), 138, t!6. Telefone:
49-9907 - Moreira & Brandão.
ATENÇÃO ENG. DENTROVendo op. 702. Ruu .. ¦ .

S. Francisco Xavier, 313, esq. c'ivd°- »P; 2 «l,s" «,c- Ac. Caixa
Barão do Mesquita, 1 sl., c! 3Í?- .s?° .'*'¦ neg. urg. Irat. R.
qls., varanda, Iodos de frente, U'-,diS 

riíS0' 
'3?,' 5? ~. Tel',<"

__. ..  ....  banh. luxo, copa, cozinha, íreafcf 49-"07 ~ M=re"« * Br™-

la Gelbert. Vcr por favor chaves envldraçada, dep. empreg. va_-la*0'
com porteiro. CRECI 763, único zio, c| vaga garagem. Informa

cões: 28-7443. Chsves no 602.
ABOLIÇÃO - Vde.-se ap. térreo.
ótimo pf noivos, na R. Mário Car-

,-penter. Só 10 milh. Trat. R. Lu-
VENDE-SE apartamento grande, cldio Lago. 138, sl 6 - Telefone
Entrega imediata, à vista ou e''49-9907. Moreira & Brandão. ¦

JARDIM AMÉRICA - Casa no~,
moderna, de iuvo. Financio Caixa
Ec, varanda, 2 qts., sala, copa,
coz., banh., dep. pj empr. Entr.
pl carro ctc. Peq. sinal. Tratar
Av. Brás de Pinx 110, loia R.
Penha. Tel. 30-,;,: . - CRECI 787.
JARDIM AMERICA - Vendem-s.
7 casa* novas e vazias, cada com
2 qls., sala, coz., banh. Tudo por
20 milhoos, ant. 9 milhoos, prost.
300_ mil s!j. Tratar nn Jardim
América na Ri'a Jornalista Ge.
raldo Rocha, 205. Tels.: 91-2335
e 30-5489 - (Crecl 232).
JARDIM AMERICA - VondíTníT;

OLINDA — Casa 2 quartos, sa-;5 lotos residenciais nas melho-
la, coz., dep. emp. 10 000, cj | res ruas do bairro h vista ou
5 000 de entrada — Tcl. 22-6783. i financiados. Vcr e tralar ne Jar.
CRECI 844. jdim América, Rua Jornalista Ga.
PIEDADE e Pavuna, rua principal,! ™W» Rocha, 205. ToV: 91-2335
vendo casas c| 3 qls., s. c. e de- j 

ou_30-5489 —_Creci_232.

pendências - A. C. Dias - Av. JARDIM AMÉRICA - cimero lo.
Amaral Peixoto, 350 — Noval tos à vista. Tcl. 30-1548 n JOVB^S
Iquacu. bemua *—' —•
...;. ..,^iiP, r,—r PENHA - Ap. no centro, vazio
PADRE MIGUEL - Vendo ca- com varanda, saia, 2 qls!, cer.,
ja vazia, sala;, 2 qts., coz-,'bonh., área, novo, peda murar
banh., área terreno 10x25 dei noje, condução na porta * tedo
frente, precisando de reparos. %°.™é'?a .cnl- J, mijhccs, prest.
Condução na porta, luz e água,
ent. 1 500. Prest. 100. Tr. Av.
Brás de Pina 849. Tel. 30-3062
PIRAQUARA - Vendo casa dois
qts., terreno 10x30. Enlrada Cr$
1 700 000. Tratar Largo do Cam
pinho n. 9, sí 101 — Jorge.
PASSO centrato ótimo aparta
mento, Rua Maria Lopes, 276, ap.
401 — Madureirc Chaves com ze-
lador.
PIEDADE - Vdo. casa de luxo.
R. Elias da Silva, qt., sl., banh.,
coz. — Trat. R. Lucidio Laqo,
138, s!6 - Tel. 49-9907 - Mo-
reira & Brandão.

PIEDADE - Excelente lote da Rua
Lima Barreto, junto ao n. 96. —
1 500 mil de entrada e 60 mil
mensais. Ver e tratar no local,
de 14 às 18 horas.
SAO FRANCISCO XAVIER - Ven
do ap. duplex, l.o pav. Sala, 2
quartcs, ccz., banh. em mármore.
2.° pavimento: grande salão, área
total 110 m2. Preço: Cr$ 25 000
à vista. Aceito C. E. ccm sinal
de Crí 6 000. Tralar 28-9154 -
Santos, das 9 às 17 horas.

TRANSFIRO ipl. de 3 qls. Fi-
nanciado Caixa Econômica em Ca>
chambi - SOTIC - 32-1619 e
42-5980-CRECI 539._
TODOS OS SANTOS - Vdo. lin-
do ap. 2 qls.,_sl. etc — R. Pau-
o SMva Araújo, nsg. urg. Tr.

R. Lucidio Lano, 138, sl 6. Tel.
49-9907 - Moreira & Brandão.
TODOS OS SANTOS - Vendo ap.

qts,, s. e deo. v. pi carro, 4
in de sínal e IS m pl Caixa, Rua
Piauí, 26-202, c! Pinlo, 23-5466
e 30-2550.

VENDE-SE uma casa de sala, quar-
to e cozinho. Rua 15 L-3 Q-17

Jardim Áurea — Realengo
Tratar a Rua Dr. Bernadino, 116

Casa 25 — Dona Dirce.
VENÍÒ terreno 

"9 
x 26, Bento Ri-

beiro, cj água, luz e força .,
2 500 000 sendo: 1 200 000 ago-
ra e I 300 000 daqui a 60 dias,
esc definitiva. Ver e tratar R.
Matias de Albuquerque, 32.
VENDO terreno na Estação de San-
tisslmo, 20x60. Tel.: 45-8310 -
Machado.
VENDEM-SE 4 casas, ótima para
renda, grande parte financiada.
Rua Filomena Fragoso 28, Madu
reira
cente.

250. Tr. Av. Brás d» Pina 849.
Tel. 30-3062.
PENHA — Centro — Apartamento
vazio, térreo, 1 qt., sinteco, pin-
tura nova, NCrS 5 000 do enlr.
Saldo NCrS 150. Ver Av. Brái
do Pina, HO, loia R. Penha. Tel.
30-4092._CRECj_787.
PARADA DE LUCAS - Vendo ter-
reno de 8x40, na Rua 8ucareste,
bom pro;o. Tel. 31-0669. _ Sr.
Pinlo, antes das 10 horas ou de.
pois _das 16 horas.
PRECISAMOS para clientes, aps'.
ou casal c| 1, 2 • 3 qts. d<
Bonsucesso à Vila da Penha. —
Tralar tel. 30-5489.
PENHA — An. nôvo « vazio, dí
fronte c| 2 qls., sala, cor., hanh.
Vende-se na Rua Sanla Brlgida, s
100 metro» do largo da Penha,
Preco: 20 milhões, sinal 3 500
mil, prest. 185 mil. Tratar na Av.
Bris de Pin», 96, loja (largo da
Ponha). Tol. 30-5489. Creci 232.
PENHA — Vende-se ap. com ter.
reno, entrada carro, 2 qts., vazio,
pronta entrega. Rua Delfina Enes,
172. fundos, Viaduto, tcl, 42-6340
— Chaves Sr. Juarez.
PENHA - A 500 mts. da Estação,
pela Rua Nicarágua. Vencio n»
Rua Couto, 278 res. de frenls
c| 3 qfs., sala, jard. demais dep.
Enlr. valia em 30 dias. Preco
12 350 com 5 000 < de entr. e
prest. de 135 000 t|j. Nos fun.
dos vendo oulra de qt. • sala,
demais dep. Está vazia. Preço
6 450 com 2 200 de ent. < prest.
de 75 000 s'j. Ver no local com
Bezerro. Vendo N. Absalão -.
CRECI 1085 - Av. Mova Iorque,
71 - Grupo 301. Tel. 30-5724.
TERRENO - C| it, casa modeiT^
Tr. S. João de Sá iunto R. João
Santana, vendo com 2 mtlhõei
e 40x100. Trat. Rua André Aze.
vedo 29.
TERRENO - Ind. com 300 m2 V.
Penha. Vdo. ent. 9 m. p. 500 mll,
Tratar Est. V. de Carvalho, 84í

Adilson.
VILA^ DA PENHA - Frenle Av"
Meriti, casa de madeira, sala, qt.,
cor., banh., área, terreno 10x30
todo plantado, ent. 2 500. Prest.
100. Tr. Av. Brás dt Pina 849.
Tel. 30-3062.
VISTA ALEGRE - Otimo terri

.,.. .. - mo' esquino. -. Via Santa luiilomcna Fragoso 211 _Madu- |0x30, niurado, enl. 3 milhões.
transversal da Rua João VI- ,,,„, 20Q ^ Av ^ 

«H

Pina 849. JoJ._30-3062.
VSNDO apartamento de frente cl
2 qls. Enlrada CrS 4 000. Saldo
Ci$ 150. Tralar Av. Brás de Pi.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL- ,. , 

¦ , ¦ -¦ -
DINA - Compra e venda de ca- ™',„'„',_?' S!l!.F>-.ÍSP™« Telefone
sas, aps. vilas etc.
CRE

'N. 
Absala-o 130^092. CBECI 787.

APARTAMENTO 607, vende-se
área de serviço <_iuartnivagas Para carros. Aca- o banheiros sociais, co- ruo Marii¦-• Barres, 1003, quar-;

. * ' >-lua"u, . ..  T..Í-. na._.n.ml._, O n,,_,,w _-l___V!o. sala. corinha, banheiro. Final
e banheiro de emprega-
da. Garagem. Sinal a
partir ae Cr$ 857 500.
— Construção garantida
pela MARCHA ENGE-dar- Fone: 32-1039.

bamento de luxo. TratarjPa-cozinha, 2 quartos dé|£ gjftgg^ S£^ l
diretamente com o pro-^i^pregada e 2 vagaslbinar. Ver local diàriamei

• —• '-iar à Rua da Quitando. 30

I 1085, Ex-Diretor da Imob. | VENDE-SE uma casa com 2 quar.
50% financiados. Ver na R. BÓ-IaUSTIN Z <jrtr. -. ,,,, „„ ol El-Dourado Ltda. e sua equipei los a mais dependências
,-.-o Mesquita „. 20/101 . tratar ^.7 .1.. varanda. t.r"?8 _ 38? comunicam que, estão *P«rando NMj&SOOflPMp de entrada e

" >r.;„^, 5ao F'«n-'s" X=vi« n.o R. Piménlel. 4 mllh. Trat. R. lu- «f «ua «jd» príprla, na Ay. No- 
Çf* 

'«L»»»' t> ">"¦ Total
41278-202. rfdio Lago, 133, s'6 - Telefona va Iorque, 71 grupos 301. Bon- °-«» 0OT.00 - Penha - Rua Te.

~~.  
49-9907 - Moreira J. BrandSo. «ucauo, oo ladoda Praça dafjg!™»' *¦<¦¦¦

ANDARAI - GRAJAÚ - '
VILA ISABEL

prietário.-Avenida Rio;PÍ automóvel. Chaves 
|fS^g|^ «JBranco, 131 - 15.° an. o porteiro das 8 as 12 fy'n«hidét:.i^i.cg<Ki.-^80., \z, 3 at£i Mla. C().;nhs> banh>\ Munh( ,„; ap, 206. T

NHARIA LTDA. - Ven- b°™fogo -,/., ™<\%~ ,&,.. GM urg. predio velho terr. 12,30x100
das — JUllO Bogoricin — vazio I50 milh. facilito. 42-6755

CreC]cf " An^ RÍ° 
^-l^O^l Gal. Polidoro -

CO, 156, Sl 801. Telefo- v- ur1- Ündo ap. lateral vistoso

nes: 52-8774 e 22-2793 i?,ci',do' ,-i*eçp' p!",aáo-*'•

hnrss . l/i àc 911 hnrae ;A VENDA 2 aps. cobertura, 2 enoras e IO as ^U nOra5.U 
auírl0h quase prontos. Tratar

Tratar C; O proprietário Sr. Cordeiro das 14 ás 22 horas
A „• ,», -R. Maestro Vila Lobos n. 2 —

na Av. Rio Branco, 131 k0;n a.
— 15.° and. — Telefone|CÃSA - R. Sampaio Viana, 347,

esq. c\ Av. P." de Frontin — Ven

ABOLIÇÃO - Vende-se magnífi-

jeo ip. vazio com 2 qts., sala,
coz., banh., dep. cemp., gara-

novos.
Bráulio

rat. Av.

Nações. Tal. 30-5724. _
A. CARVALHO -Vende iunto ao
L do Bicão, casa nova, vazia,
irente cm pastilha, cl 2 qts., 8|
cox., bonh. em cór. Ent. 9 OCO,
prest. 200. Tratar Av. Brás de Pi

32-1039.

diiinamente até às 22;creci 590.

a sc*p. ode. eci., bar.h. 2 áreas,!
10 milh. ct 5"

'er.lr. rest. a comb. 42-0/55

EDIFÍCIO HOIEL

de-se ccm 2 qts., e 2 ;!s. de.
irais d»p. tarh qt. de enip. Peças

Vende-se na|c:t,jS _. alojadas a 15 minuies de;n

& *¦»¦-»?& * »W* 'fe ,08- " 912- Teie,°lM^ai;.«:í 
305 -BonsucessoMorais, 92, sl 305 — Bonsucesso.

CETEL 91-1219 - CRECI Svú -
Atendemos aos domingos.

Entrada 8 000 000 e o saldo em|ne 22-8936.
50 meses. Aceito Caixa ou lnsti.| ATENÇÃO -"Ciscidura, iunto Av.
tuto. Ver a tralar no local c o m| Suburbana. Vond. casas prontas c!
Sr. Walter ou pelo tel. 22-5358 sl., 1 • 2 qts., coí., banh., quin.
com Sr. LACERDA. j Ial. Sinal 1 000 000 p na «scri-
AGORA IMAGÍNEi terreno de 11 ]<_"*• Prest. 131 000. Vor Rua do
x 31, linda casa bem no centro Amparo, 430 das ) n 17 ho.

Sr. Souza, Orn. Dan*e!;coz., banh. em cor * òres. tn;

A. CARVALHO - Vende na Av.
Oliveira Belo, 540, esquina c] R.
Marco Pólo, Vila da Penha, luxuc-

di9W*9 ii 17™ ho-lioi aos. de frente, cj 2 qts., i\

do
_ _¦ .- .... . ,.ccmí?1§i Gralífi Sa* r"1 Coruâl '•«•''*. *<" 7"d«5Ít'.mbro7^Ô*, prest. 280. Tratar no loc.

nvormacões no lorall1 < <*"*¦ M milh- cl 50% avenida Copacabana. e| Í0 apat- Ipanema p_',=^nôvoitúnelRip Com-L,. Apanhe chaves c< Bueno Mi. \*-,J£Í" 
~ Tc,-: 3,-'63s ' e ns Av> Br"' de Pi,,s- '

'¦ '¦"'•' <'^ IO'. aii„„ —,¦¦. u jo-t/íc _____ lamentos em plílio funcionamen- prldo. Base CrS 35 mühões - T.',:,-.i- o n..-- :.. ?on ,-. «2.0975
to. Tratar preco e condições em]^c\..í£20

! nosso escritório à Rua ua Qui-horas. ibuwuw- >vv..venc««iau uras „0d° ,0 , M?" 20"
ap. da :ala e quarto separados —lit r ! . r>_*___~l'-_itw_ - • t

FIA.V.EMGO - V.ndo na quádr.xVendo per 12 milhSes facilitados,!'' F;,rn"fln,'lM- CRECI 40°- l0,0'°-
da praia, edifício sobra pitcfist entrcçiti em dezembro. Det. p»lo|ng ,5*'*8"'

Base CrS 35 mühões - T. chado. R. BarSo Mesquita, 395-A. CREC! 236. 205 e R. Csrdcto de VWo 92.
ll 30531-0694 e 5S-323.3 - CRECI CASCADURA - Vdo. lerreno 15x61

, I único Irle vaiio. Rua'Padre Telê--™ -

maço, 69, lote 5. Trat. I. S. Fco.:.h;'"'-
-Í26, sl 515 - Tel. 4?-81CC. ATENCaO - Penha

CETEL 91-1219 - CRECI
A:s domingos atp àa 17

an tel. 25-06..6.â Rua FeriVra Viena, 43
201, ccm livin^, sala, 2 amplos BOTAFOGO

FIGUEIREDO MAGALHÃES, 442, 277-405

OTIMA OPORTUNIDADE - V,n- 9S5. Temos oulrcs Im6veis
demos ótimo apt. cem 3 quarlo*,] venda.
ial?, bartli«íro, cc:'nh.i o deo. ne ANDARAI Venda ótimo a"-r
empregada, n» Rua Jefá Hlglns, t>raen,a „,„ jr0JJJJi íala, 2 óll-CASA - Vende-se, Rua Frei Pln-I»'». «»<" * 1'*-. *. »»•«.. «T-

Verno Iccal amanhi_,|m03 qUBrt_QS ^* irente, banh*'-!**»* 36, 3 quart: *, sala ou 2 quar-|«íx,

VILA DA PENIHA - Vendo órU
mo terreno, pronto pr.ra receber
construção. Ver na Av. Brás do
Pina n. I 731, lote 42 - Inf.
pelo tal, 22-4163 - Celso — Cre-
ci 610. 
VIGAR iÕ GERAL - Vendo cass
n-odesta, vazia, em terreno 10 x
6X.com nutras aluo. pj renda. —
Preso de tudo: 13 000, enlr. e
prest. a combinar. Tratar na Rua
Montevidéu, 1 297, loia F - Telo.
fcne 30-8791 - Osvaldo.
VENDE-SE uma casa na R. Urlia.
rin. 75 — Alíos e baixos em
Brüs de Pina cem 2 quarto:, 1
ssla, ssleta, cozinha, banheiro
ícmpjeío e uma varanda qra.ide
no alto 2 quartos, 1 saleta, ba-
nheiro completo, uma varanda e
0m terraço. 7r:tsr na Rua 3e-

ti peucaa Unidade».V..[gania F.-iió it. 91, sala 202, c|
Casa va- Miouel Darre.

benh.,
Vende-:e S. Ver- — Venda ap. sala- quarlo conj.,i «bado, de 9 às 11 hs. e tratar ro cozinha, quarto « banheiro deites, 2 sais:. 2 banheiros, coca, na P"» Eali*ário Pena. Pr;.ço 2B
_**.*** .!__.__-____. L ..__. o ._!___. ____ r- r r ai'... lt l_  A . ' •. __.— ____•_! l-___.___.___.__1_. .....__.•___. ___. L. . mÍILã., _¦..» C milnMt,: n. _»- f

branda. V«d«* AUXÍLÍAR E RIO DOURO

quartos, 2 banheiros sociais, ca*Jou«[ro 203, ap. 920, vazio, qut.lcoz., banh. Frente, 8.° and?r -Ina CCC Nôvo Mundo, na Rua do eirprec,*da' ç uína 
"área" 

Ver e'w'-''i^< varand*. oufrio e ba- milhões, ent. 8 milhõe», pre.t.A. CASTRO vd*. V. Ko.mo?, cas»
pi-tcinha, dep. «mprecados -banh. comp. _ kit, Preço NCryCrS. 130C0 è vlsta. Aceito C. E. Carmo, 71, sala 301 ou Tal.iUratar na Ru» Baréo da São Fra.i-nhe.ru emp. Tóda reiormade. - 250 mil si- Trat.r Av. Bris de7 qt:.. s., o, b., riuinl., ,«|S._ —
I p-r »nd.r. V.r ne local. Tra-i 10 Í^O.OO á visla. Tratar ....icom -inal de CrS 5 000. Tratar'31 -3446 - E. BICALHO - CRECI cisco n. 126, «o. 201 - Próxi-I Trstar local procrielário, 10 mi- Pin.. Í6, loja. (largo d. Penha).'Ent. 8 m.. preü. 250 nu!, est.
Ur 22-6466. Í45-7S67. '28.9154 - Santos, 9 ás 17 ha.'-37. mo a Rua Maxwell. 'nutos Cenlro - CRECI 35. iT.l. 30-5489. - CRECI 232. IVic. ds Carvalho, 646, Adilson.

^e9R^^i_sÇS^->5Sra»4^WH«-r!Sí



2 — CLASSIFICADOS — Jornal do -rasil, -."-feira, 3-3-67 O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA O IMÓVEIS - ALUGUEI.
r?im üe semana

Dispondo de tempo para este fim-de-semana
Uma boa sugestão é um passeio à GRUTA DE
MAQUINE, distante de Belo Horizonte cerca de
130 quilômetros. Há muitas atrações, mas se des-
taça como centro das atenções a gruta própria-
mente dita, com seus oito salões e seu impressio-
nante aspecto interior, cheio de estalactites e es-
talagmites, cascatas e a .infiltração de água pelas
rachaduras. Vai-se até Belo Horizonte e dali to-
ma-se a BR-40. No quilômetro 111 dobra-se à di-
reita para Cordisburgo e roda-se 22 quilômetros
até o loca', da GRUTA DE MAQUINE, ao pé da
serra do mesmo nome e junto ao Córrego de
Cubas. A viciem toda é feita em asfalto. Não fal-
tam hotéis e restaurantes que podem ser escolhi-
des nas diversas cidades por onde passa a BR-40
e até Cordisburgo. Se você deseja maiores esclare-
cimentos a respeito, telefone para o SERVIÇO DE
UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JORNAL DO
BRASIL.

Todas as mais recentes informações sobre as
condições das principais estradas de acesso à Gua-
nabara poderão ser obtidas pelo telefone 22-1519
— UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JORNAL
DO BRASIL.

Se você ainda não conhece o santuário da Pa-
droeira do Brasil, aproveite este fim de semana e
visite APARECIDA DO NORTE. Há muita coisa
bonita para ser vista e, além disso, você poderá
tomar conhecimento de fatos históricos e milagres
ligados àquela localidade e à Padroeira. Você de-
verá seguir pela Rio—São Paulo até o quilômetro
47|4-3, entrar para Paracambi, passar por Men-
des, Earra do Pirai, Volta Redonda, Barra Mansa,
retomar a Presidente Dutra e, no quilômetro 247,
encontrará a melhor entrada para Aparecida do
Norte. Se você deseja maiores esclarecimentos sô-
bre APARECIDA DO NORTE, telefone para o
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL.

A UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JOR-
NAL DO BRASIL recomenda aos motoristas que
mantenham nas estradas velocidade regular para
o trecho que estiverem percorrendo, estando sem--
pre atentos aos veiculos que encontrarem. Redo-
brem sua atenção nas ultrapassagens que devem
ser evitadas próximo às curvas.

Para os que desejam fugir do Rio mas per-
manecer junto ao litoral, a melhor indicação é
Cabo Frio, em cujo itinerário haverá oportunida-
de de passar por algumas cidaSes que oferecem
praias bonitas e recantos convidativos. Dê prefe-
rência à travessia das barcaças entre Rio e Nite-
rói. Depois siga pela BR-101 até Tribobó. Dobre a
direita e tome a RJ-5, passando por Maricá, Sa-
quarema, Araruama, São Pedro d'Aldeia e .Cabo
Frio. Não faltarão bons hotéis e restaurantes e a
cada instante grandes atrações turísticas.

Para os que querem clima, de montanha há
ciuas alternativas de preferência: Teresópolis ou
Friburgo. Se você deseja maiores informações
pnra um dês-ses itinerários, telefone para 22-1519,
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL.

Os que preferem ficar no Rio neste fim de
semana, além dos habituais programas de suas di-
versões costumeiras, poderão encontrar tempo para
alguns agradáveis passeios. Lembramos os seguin-
teo pontos de referência:

PAO DE AÇÚCAR — O bondinho aéreo parte
da Praia Vermelha—Urca e funciona das 8 da
manhã às 10 da noite. Náo há problema de raclo-
namento de energia, pois sábados e domingos não
há corte.

QUINTA DA BOA VISTA — Podendo visitar
o Museu Nacional, das 12 às 16h 30m; Museu de
Caça e Pesca, das 9 às 17 horas, sábados c do-
mingos; e Jardim Zoológico, das 9 às 19h 30m.

)
PARQUE DA CIDADE, na Estrada Santa Ma-

rinha, na Gávea, onde se encontra o Museu da
Cidade.

PARQUE LA.7E — Rua Jardim Botânico, pró-
ximo à entrada do túnel Rebouças.

JARDIM BOTÂNICO — das 8 ãs 17h 30m,
na Rua Jardim Botânico, 920.

ATENÇÃO - Vila Kosmos - Ven-
do ap. com 2 quartcn e demais
dependências, ent. 4, trat. Est.
Vicente de Carvalho 1568 sob.

CAVALCANTI - PALACETE - 5
qls., 2 %'.*.., etc, ótimo p| e_C3*
Ia cu h:snila!, mederna, ter. 12
x 25, na R. Limeira e outras. —
Trat.. R. Lucídio Lago, 138, sl6.
Tcl. 49-9907. Moreira _ Brandão.

DEL CASTllHO - PALACETE -
Vde.*se, na Trav. Malafaia, 61,
de luxo cl 4 qts., 2 gar., lel.,
var., sanens, .lerões etc. Ver pi
crer. Tr. R. Lucídio Lago. 138,
sl 6 - Tel. 49-9907 - Moreira
& Brandão.

EDEM — Vende-se, casa, vazia,
água, luz, esq. com 2 ruas, mu-
rada, Manoel Veloso, 265. Entr.
2 500. Inf. 42-8593,
ESTRADA V. CARVALHO - Ven-
do casa, 2 q'ts., sl., quintal. -
Entr. 8 000 mil, prest. 200. Tra
tar Rua dos Romeiros, 145, 1,°
andar. 30-1548 - 30-3823.

IRAJÁ — V. um ap. nôvo, vazio,
c| 2 qts., sala, coz., var., de fren-
te. Tratar Av. Rio Branco, 128,
«I 1 516. Tel. 220192 c| Ant.
Luiz. CRECI 1 057 ou telefone
29-2239.
SÃO JOAO MERITI - Vende-se
«roià cl 12 000 m. 12 casas. In-
f.-rmoçSes Rua Maria Augusta,
183 — Centro.

TE_HENO COMERCIAL - Vdo. 12
x 45. Plana, cem cosa velha. Ver
E;t. Vic. de Carvalho, 846.
Adilscn.

ILHA: — Vendo lerreno plano, na
Rua Mcn|cb, 175. Preco: 12 000,
c| ent. 2 000, rest. 150 por mês.
Tratar pelo tel. 22-8330 e 22-5643.

ILHA DOGOVERNÀDOR
JARDIM GUANABA-

RA — Terrenos nas Ruas
Cambaúba, Haroldo Lô-
bo e Estrada do Galeão
em frente à A. A. Por-
tuguêsa, juntos à Praia
da Bica. — Pagamentos
em 40 meses sem juros
ou à vista com descon-
to compensador. Pro-
priedade da CIA. IMO-
BILIÁRIA SANTA CRUZ

Informações na Estra-
da do Galeão junto à A.
A. Portuguesa, ou nos
escritórios da COMPA-
NHIA na Rua Araújo
Porto Alegre, 36 - 5.°
andar. Tel. 42-6957 -
Vendas JÚLIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS - CRECI
95.

VAZ LODO - Vendo casa vazia
luxo, podendo transf. 3 aps. 20
milhões com 50%. Tr. Rua André
Azevedo 29.
VAZ LOBO - Vendo casa de
frento c| 2 qts., área _ quintal,
vazia. Facilita a entrada. Mensal
Cr$ 170. Tralar Av. Brás de Pi-
na, 110, loia R. Penha. Telefone
30-4092 - CRECI 787.

ILHAS
GOVERNADOR
ATENÇÃO - Vendo casas e ter-
renos, no Jardim Guanabara, Av.
Erasmo Braga, 227, sl. 514, tel.
22-2393. Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO - Vendo no jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 m. da praia com
g.-.ragcm para 2 carros grandes.
Informações até 12 heras. Tele-
fcne 22-2393. Hermes.

ILHA DO GOVERNADOR - Vendo
dois letes. Melhores informações•j_s:.-iirh-3--140a _ Sr. Jcão.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
dem-se juntas ou separadas —
Casa supèrluxo, ci 4 qls., salão,
dep. compl., garagem e outra
casa c| 2 qts., sala, dependências,
1." locação, centro de terreno.
Entrada o partir de NCr$ 5 000,00
e saldo longo prazo. Tratar tel.
22-2936, com o proprietário.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ap. de 2 qts., s. e dep. co-n
garagem, s! pilotis. Praia da Gua-
nabara, 811, ap. 106, cl Pinto,
23-5466. _y
PRAIA DA BICA -*'Vendõ_«i_~
novos de frente, sala, 2 quar-tos, dependências empregada,
garagem. Preço 16 mil, e 6 mil.
Rua Ipiaba n. 287 _ Tel
38-4595.

VENDE-SE o ap. 202 da Estr.
da Porteira, 113, com sala, 2 qts.
banheiro, crzinha e área de em
pregada. Ver sábades e domin-
ges das 10 às 14h por gentileza
do inquilino. Preço Cr$ 
15 000 000 parle financiada. Tratar
Rua Chapot Prevost, 274 c| Gui.
marães.
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NITERÓI
ALCÂNTARA - Vonde-se casa a.-
-obradada e outra nos fundos
contidas em 4 lotes de terre-
nos, todos de frente. Tratar Rua
Melo e Sousa n. 59. Total da
área: 2 108,50 m2. Tel. 29-9405
pa ra J n f o r mações.
BARATISSÍMOI - Ótima área para sitio, c| peq. lago, 7 200 m2,

a 35 min. de Niterói, km. 13 —
Rio Douro - Calabêca, ônibus
Manca. Tralar no Rio, na Rua
Amália, 242 - Quintino, ônibus
279 - Padre Nobrega-Castelo. -
Motivo: Força maior, CrS 3 000 ou
__L^pe_________tfac-a e Icngo prazo.
CENTRO - Av. Amaral P.lkoto,
324 s| 1 109. Vende-se motivo
viagem. NCrS 6 000 à vista. Re-
sidência cu escritório. Tratar no
Rie: Dr. Rui, tel. 31-0860.
NITERÓI - Vende-so ao. coniu-
gado kitchnet - Cr$ 5 000 000.
1 600 000 entrada, o restante a
combinar. Tratar Amaral Peixoto,
327, ap. 112.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ITAIPAVA - Casa de campo,
vendo em ótimo local — leis
26-6015 c 46-0068.
PETROPOLÍS - Araras, km 5-4-3
lado a lado. Vendo ártas desde
5 000 rn'2, com cachoeiras o n.s-
ccn.ej, cüma de primeira a 1,80
m2. Tels. 22-3344 . 42-6836.

O JORNAL DO BRASIL instalou
nm Campa Grando, na Av. Co-
.Ario do Moio, 1 549, junto : à
Guandu Veículos, mais uma agên*
cia para rocobimonto do anúncios
o assinatura.
PETROPOLÍS - AÍlo Mosela —
Casa do compo em terreno com
2 750 m2, mobiliada. NCrS ..
40 000,00 financiados em 20 ino-
ses. Tratar com o proprietário
pelo tel. 23-0991.
VENDEM-SE em Correias 3 lotos
em conjunto, c| 22 m. trante
cada, belíssima vista panorâmica,
c| faixa cimentada, água, luz, tel.
próprio, casa de caseiro u mal.
dc construção no local. Preço e
financiamento a combinar. Telefo-
no para Petrópolis, 3450, com
Dr. Roberto.

LOJA — Tijuca, vende-se na Rua
Sunador Furtado, 6Q*A, entrnt]--sa
vazia imediata, com 80 ni2. Tra-
lar c. Borqos na Rua Almirante,
Cochrane, 39. Tel. 34-9647.

MEIER - Loja 
'- 

com 140 m2
Vendo uroente. Rua Arquias Cor*
deiro, .__3____Tra2a___pJ ____]• 22-PV36.
PENHA — Loja vazia, pronta p|
funcionar. Vendo pequena entra-
da. Saldo CrS 150 mensal. Tratai
Av. Brás de Pin-, 110, loja R.
Ponha. Tel. 30-40Í3. CRECI 787.
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ALTO TERESÓPOLIS - Vende-se
casa cem A quartes, 2 salas c
demais dependências. Terreno 22
x £0. Garaaem com apartamen*
to. Tralar 45-1671.
TERESÓPOLIS - Casa nova, sl„
3 cits., etc. NCr$ 45 000,000 com
parle a cemb. Rio: 52-7852 e
32-8613. Chavos em Teres. Av.
Delfim Moreira 117. Tel.: 2257,
incl. sábs., doms. e feriados —¦
IC. 64).
TERESÓPOLIS - Junto à Praça
Higlno da Silveira. Vendemos am*
pios apartamentos c| 2 quartos,
dep. de emp., garagem, pilotis,
elevador etc. c| 50% até às cha-
ves, em dezembro. Tel. 31-0497
- CRECI 6B8.
TERESÓPOLIS - Vale das lúcas.
Vendo linda casa com mais de
200 m2 de construção luxuosa,
ricamente mobiliada. Tudo nôvo
e funcional, 50% financiados. Tel
31-0497 - CRECI 683.
TERESÓPOLIS - Aparta mentos
prontos cj grande facilidade de
pagamenlo. Vendemos, novos,
conjugados cu com sala e quar-
to separados, a partir de NCr$
6 000. Tel. 31-0497 - CRECI 688.
TERESOPOLIS - Várzea apto. de
frente, sala, 2 qtos. (1 revers.)
W.C. emp. área, gar. NCr$
16.000 c| 5% a combinar, cha*
ves em Teres. incl. sábs. doms.
e feriados. Av. Delfim Moreira,
117. Tel. 22-57. (Crecieri 64) Rio
52-7852 e 32-8613.

SAIA PARA ESCRITÓRIO - Ven-
do Av. 13 do Maio. 47, sala
1 409 - ED. ITU - Inf. T.lefo-
nes:_52-755»_ou 42-5029. __
TRÊS SALAS VAZIAS - Ponto
bom, na Rua Santa Luzia, 799,
esq. R. Branco. Vendo ou alu-
go. Tel. 57-4019 - Sousa - Das
15 horas.

TERESÓPOLIS - Vondo linda re-
sidência nova, com finos acaba-
mentos, bom negócio. Tel: Rie
43-6308 - Sr. Oresle.
TERESÓPOLIS - Vendo casa c| 6
cômodos, c| terreno todo plantado
de 2 420 m2, 13 mil c| 50% ent.
saldo a combinar. Tratar Sr. Se-
bastião, Av. Delfim Moreira, 306
- Tel. 25-93 - Teres. CRECI RJ
140.
TERESÓPOLIS - Terrenos c/
nascentes, lindas cascatas, lago e
dlversaç casas. Local maravilho-
so. Em 50 meses. Inf. p/ telefone
52-_877.

LARGO DO MACHADO - Vendo
saja mobiliada p| escritório, tudo
nôvo, iem uso, la. locação c| ba-
nheiro, coz-, saleta, linda vista,
ólimo ponto. Edif. Centro Com.
Tratar Coutinho, 43-3395 dias
úteis, sem intermediários.

TERESÓPOLIS - Vendo casa nn
Várzea, a 4 quadras do Centro,
ótima construção. 2 salas, 3 quar-
tos ele. NCr$ 50 000,00. Tels.
57-Í707 ou Teresóplis, 2587.

VENDE-SE sala comercial - Av.
Copacabana, 435, sobreloia 207.
Tratar na sala 213 com Sr. Maia.

TERESOPOLIS - J. Cascala -
Coniugado. Vende-se cl ou s| mo-
bilia. Facilita-se o pagamento!
NCrS 6 000 a combinar. Em Te-
res.: Av. Delfim Moreira, 117,
ine. sábs. e doma. e feriados
(CRECIERJ 64). Rio 52-7852 e
32-8613. _

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CAXIAS — Vondo no centro, ca-
sa dc sala, quarto, etc, luz e
água da rua. Tratar na Rua Mon-
tovidóu, 1 297, loja F — Telefo-
ne 30-8791 — Osvaldo — Penha.
CASAS — Nov* Iguaçu —'Vondo
ótimas casas, com água • luz,
bem situadas, entrada a partir
rio NCrS 1.500 e pro-taçÕes do
NCrS 60, Tratar diretamente
com o proprietário, Bernardino
Av. Nilo Peçanha, 38, sala 5 —
Nova Iguaçu.
GRAMACHO — Vende-so, terreno,
Áv. Botafogo, ao lado 657, água,
luz, perto da estação. Entr. 1 700.
Inf. 42-8593.
NOVA IGUAÇU - Vendo ótimo
terreno na Rua Bento Gonçalves,
64 por NCrS 1 500, Cr$ 2 000 a
prazo. Tel. 31-0531.
VENDE-SE umo casa, em Ca-
xias - 1 500,00. Tratar Rue Dr.
Manoel Teles, 786.  __
VENDO 1 mela água em terreno
de 24x45 com entrada de 1 500
prestações 40 000. Tratar Rua
Joaquim topes Macedo, 38 t\
11. Tol.: 2376 - João Ferreira.

MANGARATIBA-
ANGRA DOS REIS
BRISA-MAR - Transfiro lote 12
x 50 a 200 melrcs estrada prin-
cipal. Base: Cr$ 350 000. Tratar
diretamente Sr. Machadq, Largo
São Francisco, 26, s| 618.
COROA GRANDE - Vende-se 1
casa, 2 qts., $., co., banh., va-
randa, R. Amaral Peixoto, 67. In-
formações: Rua Maria Augusta n.
183 — São JoÜo Meriti.
IBICUI - Vendo casa c| 2 sa-
Ias, 3 qls., nmpla cozinha, 3
banh. compl. em terreno de 1 100
m2, frente p| o mar, poucos me
tros da praia. A vista 20 000 mil
ou_ a combinar. Tel. 46-0475.
IBICUI - Junto ao IATE CLUBE
— Ótima casa, nova, com gara
gem, numa área de 1 400 m2
vende-se ou troca-se per imóvel
no Rio. Base: Cr$ 25 000. Telefo-
no 38-6258 - Lídia.
MURIOUI casa 2 qtos. sl. coz.
banh. varanda em sitio 4 000 m2
2 nascentes, piscina, próximo a
Est. Rcda<~cm no armazém d-*
Trcves ende informa ou telefone
54-0064 e 43-2012.

LOJAS
CENTRO
LOJA — Sobreloja — Generol
Caldwell, 187-A. Vendo NCr$
35 000,00. _lnformaçõos_23-6318.
LOJA — Oportunidade. Vende-se

contrato do uma pequena loja
no Centro, c| instalações. Tratar
telefone 42-9838 - Sr. Resende.

ZONA SUL
LOJA — Av. Copacabana, Posto
5, vendo 250 000 000, ampla lo-
ia, com 80 m2, entreao vazia.
Teófilo da Silva Graça. CRECI 101.
Av. Copacabana, 1085, sala 301.
Tel. 27-3443.
LOJA — Av. Copacabana, vendo
180 000 000, área 70 m2, sub.
solo 75 m2, Pôslo 3. Theephilo
do Silva Graça - CRECI 101. Av.
Copacabana, 1 085, sala 301. Tel.
27-3443.
LOJA — Esctuina Barata Ribeiro!
322-A, cem P. Freitas 15 m fren-
le. Entrega imediata. Vendi. Pa-
namento facilitado cem Josias.
37-?082.
LOJA — Cejiac. compro uma
n-»smi nlu-.T.. Tratar tel.t ...
37-6939 trabalho • 37-5620, resi-
dência.
VENDE-SE loj-TTobrel-i. no 

~R.

Visconde de Piraiá, com 33 m2 c
42m2. Tratar tel. 57-2282.
VENDE-SE uma lo_a, instalações
modernas com máquinas para
sorvelcria ou oy.ros negócios à
Rua Machado de Assis 31. Tc-
lefone 25-4355.

CAXIAS — Bairro Primavera -
Vendo loja e casa vazia com va-
randa, sala, 2 qts., coz., banh.,
<vc3. Terreno 10:',30 áaua e lu_
e condução na porta. Ent. 2 500.
Wcs:. 100. Tr. Av. Brás de Pina
849. Tel. 30-3062.
NOVA IGUAÇU - Tenho as me
lhores lojas, vastas, no centro de
N. Iguaçu. A. C. Dias —• Av.
Amaral Peixoto, 350 — Nova
Iguaçu.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
AVENIDA RIO BRANCO - Pra-
ça Mauá - Vdo. gr. 180 m2
Pronta entrega, c| saleta, 3 sa-
lões, 3 banheiros. Frente. NCrS
80 000,00 facilitados. Tralar to!
31-3759 ou 31-3772 - CRECI n.
347.
COMPRA-SE andar no cenlro, c|
cerca de 200 m2 p/ boa firma
se instalar já. 31-0807. CRECI
228.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,
ap. 1 208, vazio, para escritório,
base 12 milhões. Inf. 42-6384
42-5884.

VENDO um coniunto de 3 salas
no Edifício Rio Paraná. Rua Vis.
conde de Inhaúma, 134, salas
1 013, 1014 e 1 015. Tratar com
GABRIEL 32-9354 e 22-0851. -
CRECI 185.

ZONA SUL

NORTE
VILA ISABEL - Vendo grupo de
4 salas c| 85 m2. Renda: 600 mil
- Entrego vazio. Proprietário no
local. Av. 28 do Setembro, 307,
grupo 104. Tol. 38-9854 . Os-
valdo, das 9 às 18 horas.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
SITIO — Frutas, galinheiros, óli-
ma casa, água, luz, 40 minutos
Praça Mauá, local nunca atingido
por enchente. Base: NCr$ 16
mil a prazo. Tel. 58-7090.
SITIO - Em Paciência c| 63 800
m2, casa cj 6 cômodos, toda
plant., pasto e mata. — Cr$ 22
milh. Tr. Rua Lucídio Lago, 138,
s| 6 - Tel. 49-9907 - Moreira
& Brandão.

ESTADO DO RIO
FAZENDA - Vende-se uma a 30
minutos de Volta Redonda, com
42 alq. geom. Sendo 18 alg. em
Vargem de Angola, com sede,
luz, estábulo, moinho etc. Tratar
tel. 37-6670, Macedo. Livre « de-
aembaraçada.
FAZENDINHAS - Glebas à mar-
gem da Estrada Rio-Friburgo, des-
de 30 000 m2 com e sem lavou-
ras, terras férteis, nascentes, ma-
ta, ótimo clima, a 80 minutos do
Rio. Vendas a prazo. Telefone
42-0081 - Virgilino.
LANÇAMENTO dia 5 - Granji-
nhas 1 500 m2 — Todas plantadas
do bananeiras, frento para o as-
fatio, Rio—Teresópolis km 29 (Zé
dns Cabras) prestações de NCrS
50,00 • lotes da 360 m2 NCrS
15,00 — Reserve boje mesmo o
sou lugar na Av. Rio-Petrópolis
n.ü 1691 _/ 5 — Caxias, com
Wallace Baptista COPI n." 1
NITERÓI - Sílio - Vende-se cl
3 alqueires todo plantado, com
laranjeiras, bem carregadas e vá-
rias fruras, água, luz, força, 3
casas, a 200 mts. do telefono,
comércio, escola, ônibus à por-
ta, poderá ser visto a qualquer
hora. diretamente com Scizinío,
Amaral Peixoto, 327, ap. 112.
PEDRO DO RIO - Vendo ótim.
sítio c| piscina moderna (água
azul) casa para caseiro e social
c| 3 qts., sala, salão etc. Muita
água, trat. Sr. Reis 27-7622 -
Preço 40 milhões.
SÍTIOS Serra de Teresópolis, 400
mts. de altitude, lindas cachreíras
e matas, ótimo clima, de 2 500
. 11 000 m2 a partir de 1 500 000
cl 10% dc ontrada. Inf. o ven
das na lm_bíliaria Serve-Bem
Lida Av. Brás de Pina, UO, lo-
ia U, Penha. Tel. 30-4092. CRE-
Cl 340.
SÍTIO — Vende-se com 5 alqueí-
res, entre Paulo de Frontin o Sa-
era Família; casa construção mo-
desta de 4 quartos, 2 salas, ba-
nheiro e cozinha, multa água e
um pomar regular. Preço NCrS
12 000,00 - Tefofonar para Do-
mingos^ 47*1424,_à_noite.
SERRA DE TERESOPOLIS - OÍT
ma oportunidade — Urgente. -
Vendo magnífico sftio com 40
alq. gaomótricos, próprio para
Colônia de Férias, hotel ou clu*
be camposlre, sede ccnst. recen-
ta c[ 6 qts., I.vinn, sala jantar,
copa-ccx, 3 banhs. sociais, Ia-
vandoria, dosponsa, jardim, po-
mar, 2 casas pj emn. c| 2 qts.,
sala, cox., banh., churrascaria, sa*
lão recreativo, nascentes e ca-
choeira próprias, bananal, flores
tas e pastagens, [uz própria, 9
KWa. Tratar na Av. Rio Branco.
156, s| 909. Tais. 22-5814 • ..
32-5735. CRECI 480.
VENDE-SE sitio cem 2 casas pasto
cercado, 2 na.centos, lo.al aura-
xivel, otimo cume, bem jardim,
próirmo o FrÍbur"o. Telífonar pl
Evorton - 34-0081.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

ARARUAMA - Vendem-se terre-
nos de frente para a Rod, Ama-
ral Peixoto, km 90, com entra-
da de NCrS 300,00, restante
combinar. Tratar ¦_ Travessa do
Paço, 23, sala £03. Tel. 31-3710
de segunda a sex.a-feird.
ARARUAMA Loles de 15x30
a partir de Cr$ 15 000 mensais.
Informações Rua cin Concei
ção, 114. 2.0. Tel. 43-6381 -
CRECI 974.
CABO FRIO - Terrenos no Cen-
tro da Cidade. Financ. em 70
prest. sl juros. Inf. Av. Pres. Var-
gas, 509, gr. 1 602. Tel. 43-8694
c_23-107!_:- Sr._RoberloL
CABO FRIO - Vendemos"bãng.
lôs p| pronta entrega c[ parte fi-
nanciada. Vista p| o Canal.
Tratar no Rio c| Fernando. Tel.
43-9811 e 47-4870. Cabo Frio c|
Sr. Guerra — Praça Porto Ro-
cha, 32.
COMPRO 1 ou 2 casas c| gara-
gem, dou 10 milhões já, restan-
te a combinar c| o Sr. Adi. Tel.
49-0127
NOVA CIDADE Balnearia. Praia
Rio das Ostras linda e boa, me-
dicinal e de grande futuro e com
Iodes os recursos juntos. Estrada
Amaral Peixoto km |o4, 155, 156,
157. lado a lado. Vendo loles,
áreas -grandes ? NCr$ 34,00, es-
critura de mais de 50 anos de
boa origem sem contestação, cui-
dado com os grileiros, não tendo
assim escrituras é sujeito a con*
testação o quem comprar vai per*
der. Consulte, m;*is esclareci-
mentos com o proprietário José
Maria Rolas. Av. Rio Bronco, 156
Ed. Central sl 2728. Telefone:
22-3344 e 42:6836.

CAMPO E PRAIA - Terrenos em
Muriquí, Cabo Frio, Brisa-Mar, Te-
resópolis, Nova Iguaçu etc. Trat.
R. Lucidio Lago, 138, s'6. Tol.
49-9907 - Moreira _&_ Brandão.
MINAS — Vendo casa em Passa
Quatro. Tratar Rua Custódio Mo-
ta, 55 ou Rua Angelina, 153, En-
cantado. •- Rio. 
VENDEM-SE 2 terrenos. Italpu,
Niterói, 1 em Petrópolis. Telefo-
ne: 48-4059.

Escritório
Vende-se com ótimas Insta-

lações, telefone, boas represen-
t<-çõcs e registrado para im-
portdção c exportação. Tele-
fonar para 25-0655.

Terreno
Jacarepaguá — Vende-so ler-

reno com 600 m de frente na
Estrada Jacarepaguá. Av. Gra*
ça Aranha, 174, sala 807. An-
tonio José Ccpede. Telefone:
42-0789 e 32-2395.

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGUEIS. — Arrajamot casas,
aps., lojas • fornecemos os me-
lhores fiadores da Guanabara. —
Ruai do Resendo, 39, sala 1 103.
ALUGAM-SÉ vagas com refeições

Para rapazes, Rua da C.rio-
ca n. 43 - 2.°.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
veis — Irrecusável — Forneço -
Praça Tiradentos n.° 9, tala, 802
— Junto ao Cinema São José,
ALUGA-SE quarto mobiliado fl 2
rapazes ou moças comerciantes.
Exigem-se referencias, na Rua
André Cavalcanti n. 80, ap. 302

Centro.
ALUGUEIS? - FIADOR? - Dou

V. S. os melhores fiadores
da Guanabara — Irrecusáveis —
Fiadores com muitos milhões em
imóveis e ótimas referencias —
Eficiência e rapidez — Rua Mé-
xico n. 74 — sala 1 103.
ALUGAM-SE quartos para casais e
solteiros. R. André Cavalcanti, 110
- perto do Rincliuelo.
ALUGO - CENTRO - 25 000, va-
ga a rapaz, cnsa família, mobi-
liada, roupa cama. Rua Machado
Coelho n. 112.
ALUGAM-SE vagas para rapazes
cem refeições —¦ Av. Beira Mar,
216, apt. 203 - Castelo.

CENTRO - Quartos - Alugam,
se ótimos pode lavar e cor. Rua
Teotônio Reaadas n. 18. Amb.
familiar — Exige-se depósito ou
desc. em folha.

AGÊNCIA, Rua Miguel Couto 27,
403 - Creci 743 - Aps. a

parlir de NCr$ 150, 180, 200,
250 e 300. Conjugados, sala e
qto. separados, 2 e 3 qts. (8
às 19 horas). 38-4031, 52-1512
e 42-8942 {um mÊs de depósito
ou fiador)._
ALUGA-SÉ uma vaga rapaz c/
roupa de cama 25 000, ambiente
limpo e sossegado. R. Inválidos,
67 sobr. — Centro.
ALUGO~qua7to 

~NCY$~6~0,ÕÕ—va~

gas NCr$ 18,00 p/ rapazes, re-
ferencias. Rua da Alfândega, 189.

CENTRO - Alugam-se vaga e
quarto p| cavalheiros com ou sem
refeições, a partir de NCrS 35,00.
R. dos Andradas, 161.

CENTRO - Aluga-se, Ladeira do
Faria, 48, prédio 3 pavimentos
servindo para cômodos obras porconta do inquilino. Aceito pro-
postas. 23-4602.

AGÊNCIA FEDERAL DE IMO-
VEIS aluga o ap. 601 da Rua
André CavalcSnti n. 7, qto. e
sala sep., banh., coz., irea com
tanque - 52-4211 - CRECI n.
781.

CENTRO - Aluga-se na Rua do
Senado n. 192 - aps. 604 e
302 com quarto e sala con|.,
banheiro e coz. Chaves c! por-teiro e tralar na Av. Erasmo
ilraga n. 299 - gr. 503. Tel
42-4686 - CRECI -8J4.
ESTÁCIO — Quarto com pia in-
dependente, aluga-se a casnl, p.
lav. e coz., 95 mil, ambiente fa-
militar. Rua Maia Lacerda,'221.

ALUGA-SE vaga a rapaz, com re*
feição. Rua Buenos Aires, 184-2.°
andar.
ÁLUGA-SE ou vende-se uma casa
à Rua do Santana n.° 122-C-16.
Tel. 29-3949 - Sr. Alfredo.
ALUGO quarto a casal sj filho
ou moça. Deposito 2 mesos. R.
Sampaio Ferraz n. 18 — fun-
dos.
ATENÇÃO - Av. Mem de Sá, 20,
esquina do Passeio. Al. sobrado
c) 9 s!s., 2 wc, coz., área, todo
reform., pint. óleo, muita ag.,
excelente p] pessoa dinâmica ex-
piorar com., fim residencial, escr.,
lanchon., pens. e cabeleireiro. Ins-
talação já adiar. tãBâ s. luvas.
52-4638, Petrakis.
ALUGA-SE um quarto de frente
a dois rapazes — Tratar na Rua
Washington Luis, 24, ap. 802.
ALUGÃ-SE quarto na R. Sousa
Neves, 15 — Estácio.
ALUGO bom quarto, mobiliado,
telefone, 1 ou 2 rapazes, casal,
negócio, com referencias — Se^
nado, 6, 1.°
ALUGA-SE uma casa c. 8 como-
dos, servindo também parn co-
mércio ou indústria. Cr$ 350 000.
R. São Carlos, 284. Tel. 34-3372.
ALUGO ap. Rua Riachuelo, 405.
Tel. 57-9713. Depois 20 horas.
ALUGA-SE qto. mcb. p| lavar e
cozinhar, 60 mil, fiador ou 3 me-
ses, dep. Av. Pres. Vargas 2 651
casal.
CENTRO - Aluno ap. comf. de
s. q. c/ boa vist. do fto. 183
mil c/ 2043 m dep. Tel. 32-0444
— Oliveira.
CASA GRANDE. Alugo, 3 q. 2
s. porão. Rua São Cláudio, 16 -
Estado, junto Rua H. Lobo. Cha-
ve no local.
CENTRO — Aluga-se apartamento
de sala, quarto e demais depen-
dências na Rua André Cavalcân-
ti, 8 ap. 211 — Tratar na Av
Henrique Valadares, 158.
CENTRO - Senhora só aluga
quarto frente mob. duas moças
ou casal trab. fora. — Tratar tel,
45-7558.

CENTRO - Alugo qt. c sala
mob. e confortável, tem telef.,
entrada independente, a 1 ou
2 senhores. R. Francisco Murato*
ri,__75_--^ Tel. 42-3053.'
CENTRO - Aluga-se o ap. 302
da Rua Azeredo Coutinho, 42
com 2 quartos sala, coz., ba
nheiro. Chaves c| zelador, Tra
lar na Rua da Alfândega n. .
338-A - l.o ondar _ Telefone
23-9805.
CENTRO - Aluga-se ap. c/ 180
metros, em edifício misto, sito
a Av. Beira Mar 216, ap. 803.
Chaves ap. 802. Trat. tcl. ...
42-9948.
CENTRO - Alug. 1 qts., Ruã
Washington tuís, 16-303 — Cha-
vos com portoiro — SOTIC. Tel,
_____ 9._r__RE_LS39-
CENTRO — Aluga-se um quarto
mobiliado, para casal. Rua do
Resende n.° 82.
CBNTRO - Aluga-se apt. na
Praça João Pessoa n. 9, ap. E0Ó- Chaves na portaria. Barato -
Trata-se na Rua República do LI-
bano, 35-A - Tel.: 22-0552.

ESTÁCIO — Alugam-se vagas a
rapazes, em casa de família. —
25 000. Rua Noronha Santo» 150,
esci-çl Machado Coelho.
ESTÁCIO — Alugamos na Ruã
Machado Coelho, 119, ap. 802,
c/ sala e qto. conjugado — l.a
locação. Sinteco. Chaves porteiro.
Tratar CIVIA - Trav. Ouvidor,
17, 4.» andar. Tel. 52-8166.

FIADOR — Par» casas, apartamen-
to e loja, irrecusáveis. Tontos
proprietário, « comerciante. Sclu-
ção rápida em 24 horas. — Av.
13 da Maio n.o 47, sal. 1 603. -
Tel. 42-9957.
FIANÇA, dou para alugueis em
geral, fiador idôneo, referências
bancárias, não cobro taxas de re-
ferencias. .Tratar tel. 52-1557.

FIADOR - Casai, «pt. e lojas -
comerciante • proprietário. Com
as melhores refarências — Solu*
ção no mesmo dia. Largo da Ca-
ríoca, 5, sela 614.
QUARTO p| casal ou rapar, p. la-
var e c. R. Anibal Benevolo 81-
p. Salvador de Sá. — 100 mil.

_UÀRT_S~m__rií_-o7~Ã[__ra^sõ
para rapazes. Avenida Mende do
Sé, 349.
QUARTO de fie., mob. c/ mo-
las, direilo tel. — Alugo a
nhor ou rapaz. Pede-se ref.
Rua do Senado, 7ó sobrado.
QUARTO GRANDE-- Alugo
90 000 c/ direitos e 1 quarto
modesto 9x9 c/ direitos. 60 000
— Rua do Propósito, 66, térreo.

QUARTO — Aluga-se ótimo, põ-
de lavar, cozinhar, depósito. —
Rua General Caldwell, 88, entro
Cent«I e Praca Onze.
QUARTO - A~lugo mcb. em casa
do fam. a casal q. trab. fera. -
Pede lavar e coz. Rua Dldfmo, 3
Centro, esquina com R. do Se-
nado.
QUARTO -~Ã~!ug. mob. frteTTa
cav., casal trab. fora, c| refer,
(s| cozinha), Av. Henrique Vala-
dares, 98, ap. 33. 1101120 mil.
SANTO CRISTO - Alugo casa
sl., qt., coz., Rua, Conselheiro
Zacarias n, 112 próx. Moinho
Inglês. 23-2801.

ZONA SUL
GLÓRIA — S. TERESA ALUGA-SE o apartamento 701,

grande, de frente com grande
terraço, Flamengo, à Rua São
Salvador, 84 - Ver das 9 ás
17 hora*. Tratar à Rua da Qui-
tanda, 30, 2.° andar sala 209 c/
Fernandes - CRECI 400 - Tel.
52-2899.

ALUGA-SE NCrS 135,00 ap. 1106,
Rua Taylor, 31, conj., banh., kit.
Depósito ou fiador, proprietário
ItídrTêõ. 

'Chaves 
portaria. Tratar

25-1289 ou do 15 às 17 h-ras
22-0969, Av. Rio Branco, 181 s
603.
ALUGAM-SE - Apartamentos
quarlos Hotel Bela Vista, 8 mi-
nutos Largo da Carioca, residen
ciai e familiar, diárias c| refei
ções ao alcance. Rua Mauá, 5 —
Santa Teresa — Bcndes P. Matos,
Tel. 42-9346¦
GLORIA — Aluga-se ap. com sa-
la e quarto separados, ao I. Ho-
tel Glcría, cozinha, banheiro, c[
telefono. Preço Cr$ 300 000, ap.
412. Tratar na Rua do Russel,
496, com o porteiro.

ZONA NORTE

GLORIA — Aluga-se uma vaga
| mcb. r, cama, a rapaz que tra

CAMPO GRANDE - Vendo 2 lo-!baihe fora. 35 mil. Telefonar pa
les de terreno, Iunlo à Escola j ra 32-7712.
Normal. Tratar com o prcprictá-
rio Meneses. R, México, 74, sala
401. Tel. 52-6750.
LOTE RESIDENCIAL - Há~ 2ÕÕ
metros da Estcçõo de C. Gran-
de - R. C. Grande, 15x35. -
Tralar R. Col. Agostinho 113 —
Sala 209.

GUARTO — Aluga-se, pode lavar
e cozinhar, 50 000 com depósito
3 meses. Rua Almirante Alexan>

GRANDE loia na Rua Bela. Dá T- ^ ^t°J^ l^f^ '-"" W^ 
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C e D, das 8 às ,7 horas. Tratar
Av. João Ribeiro, 396, Sr. Soares
49-199.5 de 2a. a sábado. Vá
ao local.
LOJA — Passa-te contrato de cin-
co anos, inicio em janeiro, 67;
alugue, ,.° ano mensal ,45000;
último ano 250 000; serve para
dopcslfo, industria cu oficina me-
cânica para autemeveis, dimen-
sces prefun. ,7 metros e 50 larg.
4 m e 70 a'tura 4 metros, base
8 000 000 financiado 50%. Tra-
tar tel. 42-7605. Sr. Mencari-
ní. Higienópolis.
LOJA — Vazia cem jirau 30 m2,
1 500. Travessa Romariz, 5 loja B.
Ramos.

SEPETIBA - Vendo casa de quar-to, sala, cozinha, banheiro, em
terreno de 20 metros de frente
mais um alicerce para outra
ccnstruçãi. Ver na Rua Juiz Oli-
veira e Silva, 77. Tratar na Rua
Aristides Ló':o, 53 - Te!. 54-2725— Aceito oferta — Beniam-m.
SEPETIBA - Vendo, Rua Frede-
rico Trcta, 230, casa em centro
terreno, varanda, sala, 2 quartos,
bsnh.. copa-cozinha, quintal com
frulciras. Tralar no Iccal.
SEPETIBA - ótimo neg. 

'7 
casas

e 13 qt;. d! banhistas, rendendo
p| mès 700 mil, na R. da Praia.
Tr. R. Lucídio Lago, ,38, sl 6.
Te,.: 49-9907 - Moreira _ Bran-

LOJA GRANDE - No melhor
ponto do Maracanã — Passo o
contrato de 5 anes, com telefone,
ótimo ponto para agência, banco
cu organizações. Tel. 38-1949 —
Jarvis.
LOJA — Vendo na Rua Cândido
Benicio, 264-A e B, próximo ao; ARARUAMA — Coqueiral - Ven-
Largo de Campinho, 40 m2 el de-se ótimo terreno no Coouel-
35 m2. Ver no local o tratar r,aj ral-Araruama, Tratar pelo telefon»
Rua Silva Gomes, 2, sala 206. 43-0870, contabilidade com Sr.
Tel.: 29-8666, com Sr. Antônio. ¦ Nei Pacheco,

DIVERSOS

SANTA TERESA. - Aluga-se casa
prande cem garagem, jardim, —
Rua Júlio Ot;ni. 254. Tratar na
Rua da Assembléia, 45, 5.0 an-
dar. 450 000 - 45-7020.

CATETE - FLAMENGO
ALUGAM SE aps. tipo casa. Ver
e tratar na R. Correia Dutra n.
149, Sr. José — Catete.
APARTAMENTO mobiliado, tem-
porada curta ou longa. Roupa ca-
ma, utensílios cozinha, geladeira.
Tralar_23-5431.
ALUGA-SÉ em casa de fãmíííã
vaga para moças. Rua Barão de
Guará' iba,__25, sobrado. Catele.
ALÜGA-SÉ em hotel farrífiar-sa-
Ia de frente cf fei., elevador,
água corrente, bca comida a
pessoa de trato — R. Machado
de Assis n. 26 — Flamengo —
Tel. 45-8,77.
ALUGO vaga 2 môcís — R. Sil-
veira Martins, 747 811 - Fia-

mengo.

ALUGA-SE um quarto p| 2 raoa-
zes que trabalhem fora. R. Sil
velra Martins, 164, sp, 1003 -
Catete.
ALUGA-SE temperaria ou defi
nitivamente o ap. 302, sito à Av.
Osvaldo Cruz, 70 - Flamengo.
ALUGO ap. p| 3 moças. Tratar
tel. 45-3321 e 1 vaga p| rapaz,
na Rua Pedro Américo. 135.
ALUGO vaqas para rapazes, i
partir de 25 mil. Rua Paissandu,
número 191.
CATETE — Alugam-se os aps.
101 e 201 da casa 8 da Rua
Pedro Américo n. 18, com 2
quarlos, sala, ccz., banh., de-
pend. de empr. Chaves na case
VII — Tratar na Rua da Alfân
dega n. 338-A - 1.0 andar -
Telefone 23-9805.
CATETE — Aluga-se no Rua Pe,
dro Américo 166 bloco "B" o ap.
907 conjugado, linda vista p
Baia de Guanabara, Chaves c
porteiro e tratar 22-8387 de 2a.
a y. 6a. -feira.
FLAMENGO — Alugo vários quar-
tes para casais. Rua Ipiranga^
67. Rua Mala Lacerda, 652. Rua
Conde de Baependi, 64.
FLAMENGO - ÃluTim-o~cãsès
do 2 salas, 2 cu 3 ct;. o demzi.
dopendências. Rua Marc;u_sa des
Santos, 42. Tralar Av. R'-i B.-jn-
co, 151 s| 313, Tol. 31-1361. _ I
FLAMENGO - A!u.a-:e~l 

"qt. 
:'

2 cu 3 moças Idôneas que í.ab_-
lhem fora. Único inquilino. Tel.:
25-4790.
FLAMENGO - Alugo ap. 201 ds
Praia do Flamengc, 306, cam 2
salas, 3 quartes, 3 banheiros, 2
qts. empreg., garagem. Traia»
Guilherme 31-0797 - Chaves no
local, no 12.° andar.
FIADOR??? Proprietário irrecusá-
vel. Resolvo na hora. Dou do-
cumentos. Av. Rio Branco, 185,
sl 1 819 - 32-2503.
FLAMENGO - Rua Buarqu. d.
Macedo, 64, ip. 204. Coni. —
Aluga-s. SOTIC - 32-1619 ou
47-3174 - CRECI ?39.
FLAMENGO - Aluga".e ap. sa-
Ia, quarto separados, banheiro,
cozinha. Ed. nôvo — Fone

147-7586.
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PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA
Esquina de Conde de Bonfim

DAS 8,30 ÃS 17.30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

Pessoas
desaparecidas

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas deve ligar para
22-1519.

ARLETE TINOCO, 21 anos, branca, cabelos prê-
tos e olhos castanhos. Informações para o tele-
íone 2-4374, em • Niterói, ou 42-7035, na Guana-
bara. ANÍBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidência, á Rua Natélis, 538, Jacarepaguá, dia 23
de fevereiro último. Vestia short, preto. Inf. para
90-1369 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiu
de sua casa, na Rua Siqueira Campos, 164, ap.
303, e não deu mais notícias. Informações para ..
36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-
po Grande. Informações para' sua filha. Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
na. ANTôNIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira, 166. Informações para Antônio Seve-
rino Pereira, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15
de sua residência. Informações para a Rua D.
Helena. 374. ANTÔNIO MARQUES, português.
57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
e blusão caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
família procura localizá-lo. Informações para a
Rua Igramirlm n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da Rua Pialha, 3, np. 202, na Glória. Infor-
mações para o telefone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos prí.tos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para ....
46-1912 ou 22-5530. BRENDA MARIA DUARTE
RIZZO, 15 anes, branca, cabelos louros e olhos
azuis e tem uma cicatriz numa das mãos. Saiu
a procura do pai que reside em Magé. Brenda saiu
de Taubr.tc e foi vista em Cruzeiro, rumo a Bar-
ru Man.-.. Informações para o telefone 52-8434.
CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anos, mulata, está
desaparecida de sua residência, à Rua Dois de
Dezembro, 77, np. 501. Inf. para o tel. 25-6681.
DALVANIRA MOTA MENDES, 14 anos, branca,
cabelos castanhos, claros e lisos, moradora na
Rua Leopoldo Miguez, em Copacabana. Informa-
ções para o telefone 57-2663. DIONILHO ALVES
DA SILVA, 24 anos, cabelos pretos e olhos casta-
nhos escuros. Inf- para o tel. 2-7172 em Niterói.
DELCIA RIBEIRO AZEVEDO, 17 anos, parda,
cabelos e olhos castanhos, residente na Rua
Guaianases, 112, na Penha. Inf. para o telefone
43-2317. DORA GRABOIS e EDUARDO GRA-
BOIS, primeira com 10 anos e o outro com 6.
Têm cabelos castanhos e são de côr branca. Inf.
para o tel. 57-4001. DILEUSA DE ANDRADE
LIMA, 13 anos, l,50m, residente na Rua Eman-
cipação, 23, casa 4, ein São Cristóvão. Inf. para

o tel. 46-8070, ramal 217. ETELVINA MARIA
DA GAMA, 32 nnos, morena, cabelos e olhos prê-
tos. Inf. para o telefone 22-1108

Carros roubados
O Serviço de Utilidade Pública da RADIO

JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
sobre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
22-1519.

AERO WILLTS, ano 1964, GB — 15-53-55, motor
B.4 014 340, vermelho. — 1966, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029.204, azul. — 1965, RJ 7-08-78, cinza.
1963, MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230,
cinza. — 1965 — MG — 2-21-68, motor 

036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
047 136, cinza. — 1964 — GB — 21-18-82, motor

B.4 015132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gelo,
motor B.6 056 485. — 1961, gelo, RJ 19-78-51, mo-
tor B-065 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52-5674, de Porto Alegre, cinza chumbo, mo-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefone
48-3500. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor ;
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138.

CHEVROLET, ano 51, GB—13-6319, azul, motor
44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343,
verde, capota bege, inform. para o tel. 43-3006. —
43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, preto,
inf. para 28-1934. — 46, GB —11-0411, preto, mo-
tor 0 085 990T542A, estofo vermelho. Inf. para a
Rua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Caratinga), verde, capota preta. Informações para
45-8314.

DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675,
creme. 1963, GB — 19-70-31, motor V. 037.395,
castanho/gélo. — 1962, GB — 18-21-17, vinho/pé-
rola. -- 1965, GB — 40-57-52. amarelo. — 1960, GB

16-29-70. motor VOO.55 380, azul. — 1964, GB-
21-74-28, motor V. 046 871, cinza.
FORD, 49, taxi preto, GB — 4-37-83. Inf. para o
tel. 26-2480.

JK-60, GB — 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381.-
65, GB — 23-86-02, ouro velho. Inf. para o tel.,

48-7557.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
8-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

VOLKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99, azul
atlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz
e Barros, 1 C25. — 64, clnza-prata, chapa 2 600 de
São Luis do Maranhão. Inf. para 45-6606. — 66,
SP — 32-63-60, pérola, motor B.403-922. Inf. para
o tel. 34-3198. — 66. GB — 26-9689, grená, motor
B.387 946. Inf. para o tel. 29-0009 ramal 213. —
66, azul, motor B.2 059 167. Inf. para 54-1396. —
63, MG — 14-0-43, azul claro. Inf. para a Rua
Marechal Hermes, 288, em Belo Horizonte. — 63,
DF — 2-49-03, azul. Informações para o tel
36-3650. — 64, GB — 12-24-43, motor B.21 92 06,
cór de vinho. Informações para 58-0944. — 63, ver-
de, GB — 21-48-88. Informações para o telefone
56-1602.
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O IMÓVEIS - ALUGUEL
FLAMENGO — Alugo 2 vagai
para moças ou senhoras de elto
cjobiirito em quario com iel., cr
condicionado e televisão. Preço:
NCRJ 100,00, únicas inquilinas —
Tol.: -45-6211, Petlem-se referên-
cias. Iel.: de 8 is 12 e de 19
às 21 horas.
FLAMENGO - Prõia - Alugo
mebiliado, frente, sala, quario,
dooendenciss, viiríinda e telefo-
m - 45-3957 ou_25-74ó3_.
HOTEL — Aluça-!ô quartos po-
ra casais e solteiro. Preços os-
peciais. Rua Cândido Mendes,
36.
PRAÍA DO FLAMENGO, 98 -
Alivf.-se sp. 9U, c/ 1 sola, 3
quartos, demais dependências —
lnf. pelo tal. 32-8834, das 14 às
lflo.
QUARTO grande, frente finomen-
te mobiliado inclusive com gela-
•deira. Aluguel 150 mil. Tratar
43-3932.
VAGA — Alugo para moca em
casa de familia. Catete. Telefo-
ne 45-2449.

Í.ARANJ. - C. VELHO
AIUGO ap. luxo local plano lon-
çe de morros com 3 quartos, 2
•alas, 2 banheiros social:, copa,
cozinha, dependências empregada
c] armários embutidos, telefone,
garagem, próprio para diplomatas,
por NCrS 750,00. Rua Gen. Glicé-
fio, 85-501. Tel._45-3346.
ALUGO ap. temporada. R. Mar-
fins Ribeiro n. 12 ap. -408, mob.,
g-slacloira, garacjom «te. SOTIC
32-1619 - CRECI 539.
LARANJEIRAS

ALUGA-SE apartamento
Ronald de Carvalho n. 250,
ap. 407, sala e quarto conjugado,
cozinha pequena de frente. Tra-
tar no Banco Civia, na Travessa
do Ouvidor n. 17-A — Choves
com o porteiro.

Rua COPACABANA - Alugo cl tel.sn Rua Min. Alfredo Valadão, 35
ap. 210, qio., sl. sep., dep. dc
empr. Cr$ 320 000. Chives port.
Tratar Civia. Trav. Ouvidor, 17,
4.° andar'.

ALUGAMSE ótimos aps. I, Ito
qls., pani lemporada, mobiliados,
geladeira, roupa de cartiâ etc. -
Basirnar — Barata Ribeiro, 90,
coni. 203. Tels. 36-3822 e 36-2972.
ALUGÃM-SE apartamentos para
temporada curta cu longa, temos
dezena*, de todos tamanhos, al-
guns c garagem e telefene, mo-
biliados c] todos pertences de co-
pa e cozinha, temos emprega-
da para limpeza semanal. Basílio
& Cia. — Rua Barata Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133.
ALUGAM-SE aps. mobiliados para
temporada longa ou curta. Adm.
Bolivar, Av. Copacabana, 605. i
1 004 - Tcl. 36-5565.
ALUGO por Crí 270 000 men-
sais, mais taxas ou vendo pela
melhor oferta o ap. 902 da Av.
Copacabana, 479.
ALUGA-SE -- Rua Gomes Carneiro,
118, ap. 701 —, Com 2 sala, 2
quartos, dependência de empre-
gada. Contrato de 2 anos corn"inda 

vista. Informações e chaves
ccm porteiro.

COPACABANA - Sala, dois quar.
. Barata Ribeiro, 669/303

Aluguel 500 mil.

COPACABANA 
- Apartamento da

uxo - Aluga-sa na Rua Tona-
laros, 73 apt. 301, todo da fran-
Ia, c/ 3 quarlos c/ arm. amb.,
1 salio, 2 banhs. sociais, copo-
toiinha, quart. o banh. da ani'
Preg., area serviço, garagem e
tolefcoa - Aluguol 700 mil cru
loiros - Ver no local. Tratar _
Av. Rio Branco, 156, •/ 90B/9
- Tols.: 22-5814 a 32-5735 -.
CRECI 480.

0ií?j4 •" A,Ug". i,mo aP-ALUGA-SE um quarto bem
mobiliado iunto praia. Hol, sí.,|biliado, com sinteco, paraqt., banh. a 

çoi., Alugu.l 350 0U duas moça
mll. Tal.: 47-743B. |fora. Tal. 5B-9.5B1
QUARTO isolado, entrada Inde-j ALUGAM-SE

mo
para uma

que trabalhem

pendente. Copacabana Pôsto 5
Tel. 56-0425.
QUARTO amplo, alugo de frente,
e] roupa de cama, perto da praia,
para 2 rapazes, 200 mil. — Tel.
47-9643.

Alugo em casa
familia ampla sala térrea de fren-
te, com banheiro, pode cozinhar
a lavar. Tel. 25-5009.
LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
mobiliado e com telefone. Ru3
Paissandu, 156, ap. 408. Chaves
na portaria. Informação Banco
Borges. Rua l.o de Março, 4,
perto da Praça 15 de Novembro.
LARANJEIRAS - Aluga-se a R,
S. Salvador, 38, pj legações ou
rep. oficiais esírangeiroã, otimo
ap. de fte. c| 3 qts., sl„ banh.
coz., area cj tanque e dep. emp.
todo pintado de novo, rrobiliado
c| telefone, op. 406. Chaves no
local e tratar na Adm. Flumi-
nense S. A. à R. do Rosário, n.
129 - Tel. 52-8281.
QUARTO mobiliado, a sr. que
trabalhe fora, único inquilino —
SO 000. Rua das Laranieiras, 107,
ej 13, ap. 101.

BOTAFOGO - URCA

ALUGUEL? FIADORES? Não peça
favores, venha buscar um bom
fiador proprietário, comerciante
para aluquel de casas, aps.
lojas. Solução na hora. Viscon»
da da Pirajá, 572, cl 5 das 9
às 20 hs., inclusive, sáb. e dom
em frante TV Excelsior, (pano>
ma.
ALUGO o apartamento 104, na
Rua Djalma Ulrich, 201, ccm te.
lefone — Chaves na portaria.
ALUGA-SE quarto independente,
mobiliado, com direito» à cozi-
nha, a senhora que trabalhe fora.
Rua Dias da Rocha, 27, 4.0 an-
dar, ap. 55. Copacabana.
ÃLUGÃ-SÉ quarto mebiliado a
casal ou 2 vagas a moças. Co
pacabana. Posto 6. End. e pre
ço pelo tel._ 49-4501.
ALUGA-SE bom quarto a uma ou
duas pessoas. Tralar sexta-feira
depois ds 19 horas ou sábado
e domingo. Rua Cinco de Julho
n.o 339, casa 1. lnf. telefone
36-4453.

COPACABANA - Aluqa-se apar
tamento l.a locação, à Rua Si-
queira Campos, 85, grupo 210.
Servindo para qualquer ramo co-
SSÍC ,,ou Profissional. Aluguol
250 mil cruzs. Chsves com c
porteiro. Tratar Av. Rio Branco,
156, s/ 908/9. Tels.t 22-5B14 a
32-5735. CRECI 460.

COPACABANA - P3,to 5 - Rua
Barata Ribeiro, quarto para ca-
sal, duas moças ou dois rapa-
"•*' CJ d''<iito ao telefone -
56-0425.
COPACABANA - Ãluga-se pararapa;, quarto peq. com entrada
e banheiro independente. Santa
Clara, 238. Tratar com o por-teiro.
COPACABANA - Temporada -
Aluga-se ap. sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, depend. em-
pregada, mobiliado, c| geladei-
ra. Rua Constante Ramos, 136,
ap. 803. Aluguel NCr$ 600. -
Chave c\ porteiro.
COPACABANA - Posto 5. Aluga-
se ótimo quarto a 2 rapazes ou
2 moças ou casal. Av. Cop. n.o'0S9, ap. 202.

QUARTO ind. c/ mov. ou i/
móv., alugo p/ 1 ou 2 pess. c/
tel. Sta. Clara, 115 ap. 312.
QUARTO - Alugo para 2 m8-
ças c/ café bem mobiliado, óti-
mo ambiente. R. Barata Ribeiro.
Tel. 37-6517.

QUARTOS mobs. ou não Pòstõ
2 indep. sim 80 mil frente s]m
120 mil, alugo ;.- senhores idò-
neos. Tel. 52-0203, das 13 às
18 horas.

QUARTO FRENTE, mob., sosse
gado, à moça que trabalhe fora,
Esq, praia. Tratar ns Rua Barão
de Ipanema, 15, ap. 401.
QUARTO, alugo, frente, mob. a
pessoa que trab. fará. Trav. Esc,
Saint Roman, 5-701. Final do Rua
S-a Ferreira, Copsc.

quartos corn móveii,
na Rua Aripuá, 270. Ricardo de
Albuquerque.
ALUGA-SE ap. 2 q., sala, quarto
de empregado. Preço 200 e taxa.
Rua Visconde Santa Isabel, 24, ap.
29.2 

-Tel. 28-3682.
ALUGA-SE casa 2 quartos~2~sã-
Ias, cozinha e demais dependen-
cias. Rua Santa Luiza 193 c| 5
Maracanã. Fone_28-6431.
ALUGO qto. de frente a senhor
ou rapazes. R. Botucatu, L. Ver-
dun. Tcl. 38-0263.

RUA FERNANDO MENDES N." 7,
ap. 41, esquina, Av. Atlântica
Alugs-se 1 quarto de frente
Praia p/ 1 senhor distinto ou 2
rapazes. Condições a_ combinai
Temporada - Ap. Dias da
Rocha n. 40 — sala, 2 quartos,
mobiliados, geladeira e dep. de
empregada - Tel. 26-1834.
TEMPORADA - COPACABANA.

Ern aps. mobiliados junto à
praia. Preços o partir de Cr$ .
6 500 diária. Ver e tratar dire-
lamente no local, Rua Gustavo
Sampaio ru 854 — Tel.i 
37-4799.

COPACABANA - Alugo pequeno
quarto a rapaz de trato, respon-
sável. Barata Ribeiro, 200 ao,
6te. ___!__
COPACABANA - Quarto ampTõ
frente, finamente mobiliado, ce-
de-se a casal ou duas pessoas
de fino trato, c/ cu sem refeições
temporada ou pernanòncia. Tro-
cám-se^referèncias. Fone 57-0270.

VAGA em ap. de casal c| tel
para moça que trabalha foro. lnf.
37-7420.

GRAJAU — Aluga-se ótima casa
•A famí lia idônea, com 2 sls., 6
qts., garagem, amplo quinta!, co-
pa, cozinha — local residencial.
Ver na Rua Canavieira*, 79 —
Chaves no n. 58 da mesma rua.
Tratar_teJ._47-723B.
GRAJAU — Alugo ap. grande, 1
p/ and.ir, sala,. 3 qts., dep. em-
pregada. Cri 250. R. Campinas,
188 - 101 fds. 9 às 12 horas.

ENGENHO NOVO

GRAJAÚ — Aluga-se apartamen-
to Rua "isconde de Sta. Isabel,
560, ap. 301, e| 2 quarto), 1 sa-
Ia, coz., bonh., dependência de
emp., garagem. Com elevador.
Aluguel Cr$ 300 000. Tratar Av.
Rio Branco, 156, ;/ 903/9. Tols.
?i-.5.?.,4_J5 .32-5735.. CRECI .4B0.
QUARTO cj pia, tanque e entr
ind., alugo cf 2 meses em dep.
pode lavar e cor. casal s/ fi-
lhos. Rua Senador Nabuco, 22

Vila Isabel. Sr. Cabral.

ap. 201, com 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro completo
Rua Manoel Miranda, 182.
ENGENHO NOVCf _ AÍugo
grande ap. com 3 qts., sala, ca
po, coz., banh. compl., deps.
empregada, 2 varanda*:.
Pelotas. 46, op. 303. Chaves no
op. 104. Tratar: R. Buenos Ai-
ras, 17, 3.0, sala 32134
31-3232.
FIADOR — P,ira casas, aparta man-
to e laja, irrocusáv-aís. Ternos
proprietário, é comerciante. Solu-
çao rápida em 24 horas. — Av.
13 do Maio n." 47, sala 1 603. -
Tal. 42-9957.
FIADORES para aluguéis. Fiado-
res irrecusáveis. Solução imediata.
-Atendo-to a qualquer hora, Ín-
clusive domingos. Tel. 49-55-47.
FIADOR — Casas, apt. o lojas —
Proprietário a comerciante — Cre-
donciado por bance-t — Solução
na hera — Av. Rio Branco, 185,
sala 604.

Aluga-ie CAVALCANTE

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, «."-feira, 3-3-67 _ 3

grande com direito a telefone, Ia*
var a coiinhar à Rui Silva Vala,
952 casa 48.

Alusa-t. quarto O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av.' Ce-
sírio de Melo, 1 549, junto à
Guandu Veiculas, mais uma sgfn.
cia para recebi mon to de anúnciosAluga-se um quartoTURIAÇU

pequeno a rapaz solteiro à Rua|B assinatura.
Capitão Vieira, 225,

ILHAS
GOVERNADOR
ILHA DO GOVERNADOR - Rua
Jaburana, 355 - Vila Wald. Fal
cão — Cacuia — Alugo casa do
3 qts., 2 salas, 3 var., tol., 2
banhs., garagem, dep. emp. quin-
tal - Vor local - Tratar SOTIC

32-1619 - CRECI 539.

PAQUETÁ

JACARÉ — Alugn-se o aparta-
nento n. 303 da Rua Lino Tei-
xeira, 206, com 2 quai tos, sala
e dependências. Chaves no 203.
Tratar polo_tel. 45-9468.
JACARÉ — Alugo ap. de frente,
cômodos completos c| 3 qts., 2
banheiros cj chuveiro, fogão e
lustre e área c| tanque. Rua Bráu-

PAQUETA - Alugo casa, 2 q.,
2 s„ b. social, b. empr., varanda,
quintal. Contraio 1 ano, — Praia
des Tamoius, 649 - Tratar tel.:
38-9142.

ESTADO DO RIO
-4-

ALUGAM-SE, fins comerciais ou
ind., 2 ótimos aps. de frente,
l.o andar, iuntos ou separados,

3 salas e mais deps. cada um.
Mostra 7elador. Rua Luis cio Ca
moes, 75, quase esquina da Av
Passos. Tel. 37-4737.
ALUGAM-SE 2 (dois) conjuntos
de salas, juntos cu separados,
silo na Av. Franklin Roosevelt
n.<> 139, gr. 1 103 e 1 104. Cha-
ves com o porteiro, Sr. Lima.
ALUGA.SE barato, sala frento e/
telef. a om escritório cempieto,
parta do masmo, c| ledos os di-
roitos, telof., alvari etc. — Po.
do-se trabalhar qualquer dia a
hora — Av. 13 do Maio, 47, 4 o
and., gr. 403 - 22.8730 - CRECI
256.

gei

NITERÓI
io Cordeiro, 85ó, esq. Lino Tei-

xeira.

IPANEMA - LEBLON

ALUGAM-SE api. na Rua Volun.
tários da Pátria, 416 — Botafo*
¦go, am la. locação, constando do
ampla sata de jantar, 2 e 3 gran-
des quartot, cozinha, banheiro so*
ciai completo, 1 irea da fervi
ío « dependências da emprega*
da. Tratar na Avenida Lobo Jú-
nior, 1 672 — Penha Circular
(Fábrica Ds MíIuj), no horário das
fi àt léhSOm ou palor telefones
30-71C8, 30.1947, 30-6862 a
30-ÓB65, com o Dr, Eduardo ou
Srla. Manoolina.
APARTAMENTO na Praia de Bo-
tarego, sala, quarto conjugados,
banheiro, kitchnette, pinlado •—
Tel..- 26-9181.
ALUGO vaga rapaz trabalhe fo-
ra. Documentos. Referências. Rua
Voluntários da Pátria, 136-A —
casa 3.
ALUGA-SE urn quarto uma

va^-a a cavalheiro distinto em
casa de pequena família. Te
46-5138.

ALUGA-SE — Temporada ou pnr
um ano. Ap. c| 2 qts., 1 sala
e dep. cempl, de empr., com
todos os utensílios. Pintura no-

450 000 mensais. Rua Bara-
ta Ribeiro, 750, ap. 505. Telo-
fono 23-0693. - Chaves e| por-
teiro.
APARTAMENTO;vmoblllado 

' 
tem-

porada curta ou longa, saleta,
sala, quarto separados, bnnheiro,
coz. Rua 5 Julho. Tratar tel.: ..
23-543!._
APARTAMENTO 

'tórreo "90_m2 
-

Alugo para escritório. Aceito ofer-
tas. Ver e tratar portaria Barata
Ribeiro, _435.
ALUGA-SE ótimo ap. entrada
grande sala, amplo qt., banhei-
ro compl. com box, cepa-cozi-
nha, armários embutidos, qt. cm-
pregada, comercial e depend.
completas. Rua Raul Pompoia,
186 ap. 802 - Pôsto 6 - Cha-
vea no 802 ou porteiro.
ALUGA-SE um quarto bem mo-
biliado com varanda. Rua Du-
vivier, 18 ap. 503 — Copacaba-
no.

CONJUGADO ótimo aluguel 168.
Ver Rua M. P. Braga, 156 -
306 (Bairro Peixoto). Tratar Ro-
nald_ Carvalho, 265 — 804 do
10 às II horas.
COPACABANA - Aluga-se um
quarto grande. Tel. 37-2441.
COPACABANA - Aluga-se' qunr-
to bem mobiliado. Tel. 57-0741.
COPACABANA - Alugo ap. con-
jugado, 200 mil. Rua Anita Ga.
ribaldi, 22-606 - Chaves port.
Alfredo.
FIADOR - Para casas, apartamen-
to * loja, irrocusáveis. Temos
proprietário, ó comerciante. Sclu-
ci.0 rápida em 24 horas. — Av.
13 do Maio n.° 47, sala 1 603. -
Tel. 42-9957. _
FIADOR? FIADOR? - FÕTnõ^õTtl
mos fiadores ccm absoluta garan
tia. Fiadores ccm 120 milhões am
Imóveis. Segurança e rapidez. —
Rua México, 74, sala 1103.

ALUGA-SE quarto perto praia
Castelinho a senhor distinto —
Rua Vise. Piraiá, 3, ap. 75 —
7.o and.
APARTAMENTO peq. mobiliada,
roupa cama, aluga-se temporada.
Praça G. Osório. Tel. 47-9274 ou
27-7995.

VILA ISABEL - Alugs-se ótimo
apartamento 101 da Rua Heber
de Bôscoli, 144, c| sala, 3 quartos,
corinha, área, quarto e banheiro
de empregada. Chaves ap. 302 —
Esta é paralela à R. Eng. Gama
Lobo. Tel. dias úteis 48-0627 -
Domingos 28-1699.

VILA ISABEL -- Alugo um quar-
to multo bom, todo mobiliade
a urna^ou duas moças ou senho-
ra; qtfe trabalhem fora à Rua
Jorge Rudge, 15.

MEIER — Ãluga-se ótimo aparta-
mento com sinteco, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro compl. —
Ver e tratar na Rua Cap. Re^-
sende, 206 c| 31 ap. 301.
MARECHAL HERMES - Aluga-se
ap. 102, sal., 3 qtos., banh. com-
pleto, Cr$ 150. Rua Dr. Gonçal-
ves Lima, 424, ônibus na porta
Eng. Nôvo-Marechal Hermes.
MEIER - Alugo aps. 202 a 402,
na Rua Cônego Tobias, 158, por-
loiro. Esc. 52.7498 - Cr?
262 500 a taxas. Entrar p| Rua
Lopes da Crui.

APARTAMENTO, l.a locação, qt.,
sl separados, banheiro, cór, área
cj tanque. Rua Gomes Carneiro,
1301208 e 308 - Baso: 300 000

e taxas. Tel. 52-9367. _
FIADOR??.? Ind. dou documen-
tos em dia. Resolvo na hora. —
Pça. Tiradentes, R. Imperatriz Leo*
poldina, 8, s 1 404. Tel. 52-2060
- R. 70.

ALUGAM-SE «parlamentos - Praia
de Botafogo, 154 — Chaves com
porteiro.
ALUGO quarto com ou íem mó-
veis a senhor do respons. Rua
Gral Picnisio, !__. Botafogo.
ALUGA-SE quarto a 2 pessoas,
com ou sem móveis, na Rua Pau-
lino Fernandes, 67, ap. 203 —
Botafogo ,
ALUGA-SE quarto e vaga pãrã'moças, com refeições, em ap.
térreo. Praia Botafogo; 15B -
Tcl. 46-6738.
ALUGA-SE quarto para cosal, com
refeições e vogas para moça —
Praia de Botafogo, 158. ao. 2
Tel.: 46-6738. M
BOTAFOGO - Aluga-se uma sl.¦frente o quem trabalhe fora, de
referencias. Rua General Poli-
doro, 178, sob. 46-7211.

ALUGA-SE uma vaga de gara
gem. Rua Figueiredo Magalhães,
248, com o porteiro.
ALUGAM-SE ótimas vagas para ra*
mies — Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, 1246 — apt. 202
ALUGAMOS por temporada, aps.
mobi. da 1 ou mais nuartos. Av.
N. S. Copacabana, 374, sala 304

Tal.: 37-9358,
ALUGO apt. na Rua Barata Ri.
beiro, 340, apt. 201 — 3 qts.,
SOTIC - 32-1619. CRECI 539.
ALUGA-SE ótimo ap. com qt, <•
sala separados, banheiro e cozi-
nha. Ver com o porteiro i Rua
Barata Ribeiro, 450, ap. 309 a
tratar pelo tel. 22-1674.

FIGUEIREDO MAGALHÃES n. .
219 - 1 004 - esq. Cop. -
Alugo NCrS 250 - S. salela, b.
kitch. - 32-2637 a 37-0465.
FIADOR??? Resolvo na hora, dou
documentos. — Pça. Tiradentes.
Rua Imperatriz Leopoldina, 8, i
1 404. Tel.: 52-2060 - R. 70.
GARAGEM — Vaga3, aluciam-se,
Rua Barata Ribeiro, 189. Pareço a
combinar. Tel.: 57-1330, atá 30
carros. '

GARAGEM PLANA - Pôsto 5,
Copacabana. Alugo vaga. Cr$
50 000 mensais. Tel. 37-1718, das
7 òs 10 .

BOTAFOGO - Rua Barão da Lu-
cena 8, ap. 2. Aluga-se, 2 qls.,
2 sls., garagem, 2 ap. ar con-
dicionado, atapetado, com tele-
fone. 6 Salários mínimos. Cha-
ves no apt. 4. Tratar 23-5317.
Dr. José,
BOTAFOGO - Aluga-le ep. 101,
A Rua 19 de Fevereiro n. 52. c|
2 sl., 2 q., dep. emp. Ver local.
Trai. 42-9948.
BOTAFOGO ^"Quarto amplo mo-
biliado de frente, todo conforto
« direitos. Alugo em cosa de fa-
milia a um ou doi» rapazes f|.
<ios. Tratar 46-6519.
BOTAFOGO - Aluga-se oti
casa com uma sala, dois bons
quartos, espaçosa copa, banheiro
completo, cozinha com armário
embutido, írea com dependen-
cia para empregada e varanda.
Rua da Passagem, 163 com direi
to a estacionamento de automó

ALUGA-SE ap. temporada, todo
conforto. Aires. Saldanha, 7ó
701 - 36-7915.
ALUGO ótimo quarto a rapazes,
Tcl. 57-4847.

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

ALUGO vaoas a moças ru raoaz.
Raul Pompéia, 65. ap. 604. Copa-
cabana.
ALUGA-SE op. aala, 2 qts., todo
pintado a óleo e dependências.
Ver na Rua Leopoldo Miguês n.°
174|602. Chaves cl porteiro. -
Tratar Av. Rio Branco 185, sala
719. Tel.: 22-4974.
ACEITA-SE estudante em casa
de família de fino trato. Tel.:
57-5202.
ALUGO 4 vagas moças com di-
reito 50 mil, quarto de frente.

R. Fiqueiredo Magalhães n
442 - 315.

QUARTO mob. 100 000, p| cesal
ou 2 pessoas, Sra. morando só,
aluga em seu ap. 2 meses «diant.
Rua Guimarães Natal, 19, ap. 202.
Esta rua começa na Pça. Cardeal
Arcoverde — Copacabana, P. 2.

FIADOR??? Ind. ótimas referên-
cias. Proprietário irrecusável, Re-
olvo na hora. Av. Rio Branco,

185,_s| 1 819._Tel.: 32-2503.
FIADOR??? Resolvo na hora, dou
todos documentos. Av. Rio Bran-
co, 185, s! 1 819. Tel. 32-2503.

VILA ISABEL - Aluga-se na Av,
3 de Setembro n. 411 — ca*

sa ó, c| 2 quartos e sala, banhei-
ro, coz., dep. emp. Chaves no
local e tratar na Av. Erasmo
Braga n. 299 - qr. 503. Tel.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI .
814.

UNS-BÔCA DO MATO
ALUGA-SE — Apartamento na Rua
Cabuçu, 92, com direito a gara-
gem. Trotar. Tel.: 38-5607.
CÁSÃ — Áluga-se 150 mll, la.
locaçSo, quarto, saio e dep. Ruo
Dona Francisca 336, casa 2 —
Lins.

IPANEMA — Aluga-se ótimo ap.
quase esquina praia, frente, 1
sala, 3 qts., dep. completas, co-
pa-cozinha, gde. area serviço, ga-
ragem, completamente mobilia-
do — Semente família idônea. -
Prazo 1 ano. Ver na R. Teixeira
do Melo, 10, op. 102 — Chaves
com portejrcK Tratar tal. 47-7238.
IPANEMA.'- Ruã">a7nie~de""Ámo~
edo, 108, aluga-se, garagem in*-
dependente com sala e bonheiro
contrato comercial. Tratar no Io-cal. N
TEMPORADA 1 mês ou até 1 ano
— Ipanema, mobiliodo, Cr$ ....
450 OCO, 2 quartos, sola, saleta,
dependências completas emprega-
da, duas áreas. Tel, 57-0199.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

LINS - Aluga-se ap. 101 - Ba.
rcneia de Uruguaiana, 70, 2 qts.,
sola, depend. completa empreg.
Ver sábado das 10 às 12 - Tel.
56-0555.

MEIER - Centro. Alugo. Jl. Soa-
res, 37, 202, frenle, 200 000, 3
q. s._ejc._Tcl. 22-6881. _
OSVALDO CRUZ?- AÍuga-se 1
casa, com 3 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro e quintal à Tra-
vossa Vitallna, 378 - Tratar tades
cs dias no local até às 12h. Esta
rua é paralela * Henrique de
Melo.

NITERÓI — Aluga-se conjugado,
Av. Amaral Peixoto, 327, ap. 117
- Cr$ 150 000 - Ver domingo
das 9 às 12 horas. Tel.: 34-2805,

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPÀVA
HOTEL Quitandinha. — Aluga-so
amplo e luxuoso ap. bem mo-
biliado, c|- telefone 56-1294. —
Mme. Magalhães.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
TERESOPOLIS - Temporada. Alu-
go apt. Tel.: 42-2657:
TERESÓPOLIS - Alto. Alugo casa
nova mobil. p| temperada no Clu-
bo Ingá. Ver c| Emílio na R. Ma-
nicró Ó13, três ruas atrás da igreja
do Alto. lnf. 47-6380.

ALUGA-SE cl telefone o grupo801 da R. Assembléia, 61, 2 s.
kit., banhs., área 60 m2. Cha-
ves no local c| porteiro. Tratar
Rua México, 21, grupo 501. Tel
32-9931.
ALUGO duas salas frente paraCinelandia com telefone. Rua Al-
varo Alvim 48 s| 512 - Chove
na portaria. Tratar no Banco Lown
des — Matriz.
ALUGO vagas sala] escritório
completo, frente, Centro, Rosa-
rio n. 129 4.o andar, salas 7 e 9
Tel. 52-7335.
ALUGA-SE um conjunto de 2 sa-
Ias com wc ou uma sala no 5.°
andar da Rua Álvaro Alvim, 21
Tratar_26-0073.

ALUGAM-SE 8. salas comerciais
em conjunto ou separadas. Rua
do Riachuelo, -199 - B. F/illiria,
CENTRO - Alugo sala, andar
alto, Ed. Av. Central. Tratar pe-lo tel. 37-0927.

OLINDA — Alugo casa eom 2
quartos, sala, coz., banheiro,
quintal. Rua Serra Pulcherro, 89,
Chaves com o Sr. Ivo no 108,
Tratar Av. Pres. Vargas, 542,
sala 309.

LINS — Alugo op, c| telefone,
3 qts., «ala, banh., coz., copa,
dep. empr. Ver Rua Bicuíba
141(201. Tratar Pedro Lessa 35,
sala 1 106. Tel.: 52-1550, Dr,
Rubinslein. Aluguel 350,00.

OSVALDO CRUZ - Alugamos na
Rua Pereira de Figueiredo n. .
255 - ap. 102 - c| sala e qto.
coz., e banh. Ch.tves no ap.
101. Tratar na União Imobiliá-
ria Ltda, — Av. Erasmo Braga

299 - nr. 503. Tel
42-4666 ou 52-5008 - CRECI .
14^

PIEDADE - Alug. ap. 305, 2
qts., sala, cozinna, 2 área3 com
tanq., banh. R. Cardoso Quintão,
59 — Chav. cj Sr. Manuel.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CASAL com 1 f. alug. quarto,
coz., igua, luz, aluguel 35 000
- Nilópolis. Rua Alberto da Oli-
veira, 190 — Nova Cidade.

CENTRO - Aluga-se na R. Go,
mes Freire n. 315 - sala 703
comercial. Chaves c| porteiro.

Tratar na União Imobiliária
kl- 

- Av- Erasmo Braqa n.
299 - gr. 503 - Tel. 52-5008
ou 42-4686-- CRECI 814.
CENTRO - Av. 13" da Maio, jl
1614|1615 - 16.0 ondar _ A!u;
ga-so SOTIC - 32-1619. CRECI
539.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE loja grande e sobra
do c| 250 m2, junto ou separa
do, tem força, c[ tel., atende das
10 horas as 18, R. da Lapa, 113,

LINS — Aluga-se ap., 3 quartes,
sala, mais dependências ¦— Tra-
tar na Rua da Assembléia n.° 34,
,/ I 204 - Dr. Jcsé Carlos
Aluguel Crí 250 000.

JACAREPAGUA

ALUGA-SE umo casa na R.
rão de Oliveira Castro n.
ALUGO metade do meu aparta
mento a um senhor ou todo por
temporada — Ver na Av. Padre
Leonel Franca, 146, ap. 303, Cé-
vea.

ZONA NORTE

ALUGAM-SE vagas e quartos <
rapazes e senhores solteiros -
Quartos arejados, ambiente fami
liar. Rua Bela, 402.
ALUGA-SE casa igual a kitchinete,
e um quarto independente. Rua
Ana Neri, 169. S. Cristóvão.
Lugar agradável.

l:

BOTAFOGO - 
~ 
Alugom-se voga"s

a moças com direito a lovar
cozinhar. 40 mil cruzeiros. Rua
Fernandes Guimarães, casa 59
Telefone 26-5341.
BOTAFOGO - Aluga-se no RÜa
Farani n. 3 - ap. 506 - cl
quarto e sala conj. Chaves c
porteiro a tralar na Av. Erasmo
T-f-T?,,?* 2" ~ 9r- s°3 - Tel.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI
814.
BOTAFOGO. - Vagas para 2. mfí-as, com todos os direitos, Ruaauro Muiler, 36, ap. 1 305 -
[Próximo ao_Túnel Novo).
PRAIA BOTAFOGO - ÁluialpI
ÍÍS'- '-{ '?*• b,nh- •"»¦ amb.,
150 mil «/ 3 m doposito. Tela-
fona 32-0444, Ql*,.-,.,
PRAIA DE BOTAFOGO - Alu^S
quarto mob. com direitos p| duas
moças que trabalhem foro. Praio
de Botafogo, 430/1002.
QUARTO. Aiu^íse' mob. a cosoi
ou 4 mocas ou rapares, Rua
Álvaro Ramos, 84._Botafogo.

LEME - COPACABANA
•?lU,í?A5E 

'«P.v704, 
Rua Anita

Garibaldi, 30, chaves porteiroquarto e_ sala conj. (peças qran-eos), cozinha a banh. completo.
250 mil. Tralar Dr. Mareio Rocha,
México, 111, ,a|a 806, das 16 àslü horas.
ALUGA-SE mimoso op. mob
gel., radio, lustres etc. SI., qt'sep., banh kit. Frente pr. Dem.
Kibotro, toda envidraçada — Av
Prado_Junior, 330-707.
MUGA-SE vagoT^mô^o^oõ^senhõr
da respeito, café da manhã, rou-
pa de cama 60 000, pagamentoadiantado. 56-0584 - Copacaba-
na. Tratar depois das 19_horas.
ALUGA-SE por motivo de viagem
ap. conj., frente, sinteco, d dor-
mirório, grupo de varando e me-•a de iantar c| 4 cadeiras. Ven-
do-se oi móveis. Rua Felipe deO.iveira, 4, ap. 1 009. - Copa-
cabana. ir
AIUOUIIS.1

ALUGO quarlo de irente a uma
duas pessoas de tratamen-

to — Prado Júnior n. 237, an.
401 - Cop.
ALUGA-SE apart. de frente, mo-
bll„ quarto, sala c' gelad. vaga
garag. Aluguel 300 pr. tempor.
6 meses — Dominqos Ferreiro,
125-1209 - Chaves c| porteiro,
APARTAMENTO LUXO - 3 auar-
to;, banh. em côr, pintura óleo,
sinteco, dep. emor., área -- Rua
Raul PompéÍ3, 201, op. 501 —
depósito 3 m. aluguel. NCrS ...
500. ver c| porteiro. Trotor tel.:
57-3220.
ALUGA-SE o ap. n. 1 203 da
Rua Xavier da Silveira n. 40, com
3 quartos, sala, dependências em.
pregada, mohlliado, ar condicio-
nado. Ver das 9 òs 16 horas.
Tel. 42-5251.
ALUGO ap da 1 a 4 m«is bem
moblllado v| para o mar tedo con*
forto » casal -ou família do Ira-
Io. In(r. 47.7363.
ALUGO vaga para rapaz errí
quarto grande, com varanda.
Av. Copacabana, 1 256, ap. 301
50 mil.
ALUGO por 1 ano, ótimo op,
de 3 quartas, dep. comp., gara-
gem, 1 por andar. Alguns mo-
veis e telefene, mediante açor-
do. Ver e tratar Pompeu Lou-
reiro, 98, ap. 703.

ALUGA-SE ap. na Praça da Ban-
deira, t 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e dep. de empregada.
Aluguel 200 000, deposito —
Tel. 48-0980 - Isis.
ALUGO qunrtos em casa limpi-
nha, podendo lavar e cozinhar.
Tratar na Rua Francisco Eugênio,
122, sobrado, em S. Cristóvão.
ALÜGA-SE ap. c| sala, quarto,~cU>
pendências c| área, Rua Monso-
nhôr Manuel Gomes, 59 — São
Cristóvão.
ALUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fora, com direito
a cozinhar. R. Belo, 169 ap. 302
— 5. Cristóvão,
ÍCITINETE - Aluga-se Praçã~dã
Bandeira — Aluguel barato, depó*
sito. Tal. J8-0980_-Jsis.
TRAÇA DA" BANDEIRA - Alugai
se quarto indep. a senhor dis-

RUA JOSt HIGINO, 22, 4.» and.,
inteiro. Alugo apt. i| 4 qts., d«.
mait depend. • 2 ireas — Ver
local SOTIC 32-1619. CRECI 539

JACAREPAGUA (Freguesia) - Al,
pl CrS 80 mil (incl. égua e lui)
casa cf sala, 2 qts., bom quin-
tal. Ver nn R. Inácio do Ama-
ral, 281 e tratar c| Válter na R.
Teófilo Otóni, 72 (2.° pav.). -
Tel.: 23-1915 - IGAB.
JACAREPAGUA' - Alugamos na
Rua Potirendaba n. 80 — op
202 - frente, 2 qts., sala, coz.
banheiro e qto. emp. Chaves
cj D. Rachel. Tratar na União
Imobiliária Ltda, — Av. Eras
mo Braga n. 299 - ar. 503. -
Tel. 42-4686 ou 52-5008.

PIEDADE - Aluga-se 1 ap. c| 2
quartos, sala e- dependências e
ároa,• à Rua Gomes Serpa 448.
QUARTOS - Àlugam-se. 105, mil
e 94 mil. Direito a lavar e cozi-
nhar. Rua Henrique Dias, 31,
Est d^R^ha!_—_0, Mercedes.
QUARTOS - Alugam-se, pede Ia,
var e cozinhar, dfsde 30 000, Rua
Manuel Vitorino 919, frente
estação és Piedade.

LOJA NO ESTÁCIO - Alugo à
Rua Pessoa de Barros n. 14-A.
Ver no local até às II horas, ds-
talhes c| Josué — 31-0799, das
ll_às_12 hs. das 17 às IB hs._
LOJA - CASTELO - Aluga-sa cl
subsolo - lnf. 36-6483.

ZONA SUL

RUA MAJOR ÁVILA, 445 7p.
516 - Alugo, 2 qts., 1 sl. dep.
compl. Incl. do empreg. TratarÃ
Brilhante. Rua Hilário Gouveia,
66, Gr. 516 - 57-2086, 57-5187

CRECI 243.

RIO COMPRIDO - Aluga-se «o-
brado na Rua Azevedo Limo, 19.
Serve para residência, escritório
e para indústria leve. Ver m
local. Chavei por favor na loja
Informação Seção Predial do
Banco Borges, RuaM.0 de Março 4,
RIO COMPRIDO" -"Aluga-se um
quarto grande, mobiliado, a ca-
sal ou rapaz solteiro que traba-
lhem fera, Av. Paulo de Frontin
n. 434. ap. 301 (último andar).
Tel. 54-0935.

tinto. Rua Senador Furtado, Ó8-B
2.a loja, c/ Ângelo.

TIJUCA — Quarto, aluga-se a ca-
sal, p. lav., coz., 85 mil, ambien-
,te familiar. Rua do Bispo, 210rdas 

12 às 17h.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-se
qto. c| dep., pede lavar e coz.,
casal s| filhos, Rua 12 de De-
zembro n. 18, começa na Rua
Barão de Iguatemi.
SÃO CRISTÓVÃO - Vagas a ra-
pazes mobiliodas. Rua Dr. Ro-
drigues Santana, 59. Tel. 34-4694.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
parlamento. - Rua Chaves Fa-
ia_n/> 236.,

SAÕ 
"CRISTÓVÃO 

- ÁTuga-ta uni
ótimo quarto de frente mobilia-
do, para um ou dois cavalheiros
ern apartamento familiar. Telefo-
no _34-2486;_depois de 18 horas.

TIJUCA - R. COMPRIDO

SAENZ PENA - Alugo-se ap. 3
q., 2 s., edif. pilotis, c] telefo-
ne. Rua Clóvis Beviláqua, 31,
ap. 101. Tratar 27-9973. Medres
SAENZ PENA - AÍügim-se qüaTT
tos a preços módicos. Av. Mai
canã, 651, sob. Tralar das 8 as
12 horas.

JACAREPAGUA (Freguesia). Alu
go p| Cr$ 260 mil (água e luz
ínc.). Grande prédio c[ 2 aps
(14 peças e 1 pinteiro), em cen*
tro de grande chácara plantada,
tem 4 mil m2, servo para resi
dência o criação. Ver na Rua
Inácio do Amaral, 281. Tratar
c[ Walter, na Rua Teófilo Otôni
n. 72, 2.o pav., IGAB. Telefone
23-1915.

CENTRAL
ALUGA-SE quarto direito lavar e
cozinhar, Rua São Paulo, 74, es-
tação Sampaio, ,58-8028, 

Silvio.
ALUGA-SE um ap., c/ 1 quar-
to, tala e dependências, como*
doa grandes, construção nova,

pequena distancie cia estação
Preço 150 000 - Ruo 12 de

Fevereiro, .70 — Bangu.

ROCHA — Alugo ótima casa,
2 qt., 1 sala, coz. b. compl. dep.
emprg, bca área. 280 mil —
Rua Ana Guimarães, 20 c/ 3 —
Chaves c/ 16 - Tel. 37-3782 -
28-3206.
REALENGO 

"- 
Aluga-se sobrado;

Est. São Pedro de Alcântara n.
1 786, 3 qts., s., coz., banh., área
— Ver e tratar no local (arma-
zém).

LEOPOLDINA
ALUGO apartamento, qt., sala,
cozinha, banh. completo, área c!
Ianque. Rua Felisbelo Freire, 135
— Efitação de Ramos.

ALUGO - Rua Francisco Sá, 95,
lo|a "L", 25m2 - Cr$ 370 -
Rua S. Clemente, 98, lojas 5, ó,
7, 9 - 15 m2. CrS 315 - Fcno:
27-5416.

CENTRO — Aluga-so saia comer-
ciai c/ banheiro aluguel 180 000- Ver na Av. Marechal Flori
no, 143 sala 1 002. Tratar no
L. S. Francisco, 26 s| 1 003
Tel. 43-8009.

DENTISTA - Aluga-se mederno
consultório na Av. Rio Branco.
Tel. 42-5020.
ESCRITÓRIO - Centro, ótimamen-
to instalado com 2 telefones, In-
clusive o contrato de 5 anos a
terminar em 1972, com direito a
mais 5 anes do prorrogação. Alu-
guel da sala CrS 180 000. Ver e
trotar Av. Rio Branco, 185, sala
907.

BOTAFOGO - Posso contrato de
grande loja na Rua Marquês de
Abrantes, 232-L. Não tom tel.
LOJA - AV. COPACABANA -
Aluga-se ccm 140 m2 « jirau c/
sabreloja, juntos ou separados, à
Av. Ccpacabana, 1226. Ver coi
porteiro.
LOJA — Passo — Contrato novo
de 5 anos. Aluguel 150 mil.
Instalações novas. Armarinho ou
outro qualquer ramo. Rua Dias
Ferreira, 154. Leblon.

ALUGA-SE quarto mobiliado, ra
paz. Av. Democráticos n. 485 -
30-1491.
ALUGA-SE casa com dois quar
tos, sala, cozinha e banheiro so-
ciai na Rua Fortaleza, 55 — Cir-
cular da Penha.
BONSUCESSO - Higienópolis
Aluga-se residência Rua Pacheco
Jordão, 88, 2 varandas, sala, 3
quartos, 2 banhs. Perto da Av.
Democráticos e R. Tenente Abel
Cunha. Ver domingo de 9 às 11
horas. CrS 230 mil. Tratar na
KAIC - R. do Carmo, 27, loja
BONSUCESSO - Alugamos apt.
com 2 qls., sala ampla, banheiro
social, depend. de empreg., com*
pleto e área de serv. cj tanque

Aiiu-iiaic a— -¦¦ ° õttlnho - A*. Londres, 354,
AIUOUIIS - Arraniamo. casas, 3p. 301 - Chaves cl o porteiro.api., lojas . fornecemos ot me-Aluguel mensal de CrS 250 000.
lhores fiadores da Guanabara.
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
ALUGA-SE op. 101|103()04 - R.
Christovão de Barros, 370 — Qt,,
sl., banh., coz., área. Tratar no lo-
cal apenas de 9 às 12 horas.

TIJUCA — Aluga-se casa à fami-
lia de tratamento. 3 quartos, sa*
la, banheiro social, dependências
de empregadas. Pequeno jardim
e quintal. Ver e tratar à R. Se-
nador Furtado, 107-A, c/ 2,
TIJUCA - Alugo R. José Higino.
14 (Travessa Marcellana) casa, 4
aps. 202 e 102 cem sala, 3 quar-
tos, área otc. pl 250 mil cru:s.
Trotar c| Walter - R, Teófilo
Otoni, 72 (2.o pav.) - IGAB -
Tol. 23-1915.
TIJUCA — Aluga-se o op. 401,
de frente, à Rua Aristides Lobo,
85, com 2 quartes, sala, coz.,
banh. Chaves no ap. 201 — Tra-
tar à Rua da Alfândega, 338-A —
1.» and. Tel. 23-9805.

Arraiamos c«s«s,
aps., lojas e fornecemos os me-
lhores fiadores da Guanabara —
Kua do Res«noy_39. sala 1 103.
ALUGAM-SE 2 qts. 1 p7qTl~o"u:tro moior c. entrodo independên-
le, Sr. fino troto trob. fora. Tel

ÃTEÍ¦ÇÃÕ-~-r2 otimos""qtsr"mob
caros, orej. pl família dist.iiagnab- *>¦•••
ALÜGÕ dorm. p| moças cl diri
fes em luxuoso op. lo. quadra
praia. Figueiredo Maga hies, 108
ap. 1 20J._Tel. J7-2197.
ALUGO op. mob.", sala e~qt. sep
2 varandas, banh. t coz. — 250»nil e ta«as. dep. 3 meses,
pia.ma Uirich, 217. Chaves 401
ALUGAM-SE aps. 1, 2, 3~^iTA
temporada curta e longa c/ todos
çi pertences. Aceita-se* reviva

73Í?nsa//o2/:_s; Cop^"5-
ALUGO quarto a moça qua tra-.
baln- fora. Trator Av. Copaca-
ba-a, 1 199-5. P

ALUGO qto. peq. mob. c| rou-
pa de cama, rapaz do comércio,
c! ou sem café. Barata Ribeiro,
838, ap. 202.
ALUGA-SE apartamento de 2 sa-
las,_ 3 quartes. banheiro c[ boxe,
cozinha, área, quarto e banheiro
de empregada. R. Barala Ribeiro
726, ap. 404.
ALUGAM-SE vagas p( moças que
trabalhem fora. Tratar na Av,
N. S. de Copacabana, 796, ap.
1003. CrS 50 000.
ALUGA-SE ótima vaga frente a
1 cu 2 moças trab. fora. Rua
Siqueira Campos, 43, ap. 1110.
Tel. 57-7120.
ALÜGÃ-SE ap. mob., quarto e
sala sep., 1emp| curta ou longa.
Av. Cop. 1 145, ap. 601. Chaves
porteiro. Tratar tel. 27-7458.

ALUGA-SÉ ap. conj., de fundos,
c/ luz e gás, área c/ tanque. —
Ver chaves p/ faver no op. 301
da Rua Cândido de Oliveira, 52,
Tratar Rua Haddock Lobo, 33-D,
Américo.
ALUGO 1 qto. grande com co*
zinha, a catai sem filhos, 2 me-
ses deposito — Rua Barão de
Itapagipe n. 90.

ALUGA-SE op, mob., quarto e
sala sep,, temp. curta ou lonqa.
Rua 5 de Julho, 367, ap. 501.
Chaves perteiro. Tratar telefo-
ne 27-7458.
ALUGO ap. mobiliado até 1 ano
com tudo, de q. s. b. co2. gel.
eletrola etc. Trav. Anqrense, 14-
1 005, frente pj Av. Cop. 730.
ALUGO de frente, ap. -402 Av.
Copacabana, 656, pint. óleo, sin-
teco, cl saio, saleta, varanda, 2
qtos., banh. coz., dep. empreg.
ci 2 qtos. NCr$ 450,00 e taxas

56196' 
por,e!ro- Tra,ilr >"l«fone

BONS FIADORES - Oferece paraalugueis em toda a Guanabara.- Ru» Alcindo Guanabara, 24,
s/ 702 - Cinelandia. Tel. 42-2667.
COPACABANA - Apartamento -
Aluga-se Rua Figueiredo Maga-
lhaes, 219, ap. 303, tendo sl,
quarlo coniugado, coz. e banhei-
ro. Aluguel 300 m! cruzs. Tralar
Av. Rio Branco, 156. s/ 908/909
Tels. 22-5814 e 32-5735. - CRE-
Cl -480.

COPACÃBÃNÃ_-~Aluoo~op. 601
Toneleros 366 alto luxo, salão,
oar, 2 quartos, rrniános embuti-
dor, sinteco, depend. comoletas

garagem. CrS 500 000 e taxas
Tratar 27-21Ó4 e chaves ccm porteiro.

—: ¦!cÕ>ACABANÃ'™~Ãlugõ_exíoí7n"
quarto em ca!8:,c ccniunlo 2 salas com b

AGÊNCIA, Rua Miguel Couto 27
s\ 403 - Creci 743 - Aps. i
parlir de NCrS 150, 180, 200,
250 e 300. Coniugados, sala e
qto. separados, 2 e 3 qts. (8
às 19 horas). 38-4031 e 52-1512
e 42-8942 (um mês depósito ou
fiador)^
ALUGA-SE casa nova com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, banheiro
completo, quarto de empregada e
garagem. Rua Cândido Oliveira,
572, esq. Barão Petrópolis. Cha-
ves no local. Tratar na Rua dos
Andradas, 69, Sr. José.
ALUGA-SE casa de 2 pav. a Rl.
Uruguai, 478 C|4 qts. e banh. cm
cima e 2 sl., 2 qls., banh. e coz,
embaixo, garagem, iardim e quin-
tal. Cisterna c| bomba. Aluguel
650 mil. Tratar no -47Ó.

ALUGA-SE no Rua Alice figuel-
redo, 32, o ap. 302, com 2 gdes.
salas, 2 gdes. quarto:, quarto e
dep. empregada. Está em pin-
turo, aluguel NCrS 250,00 mais
inf. 42-0773 e 47-9731.
ALUGA-SE ótimo ap. na Rua Fre
Pinto, 75-A e 1 ap. 201. Estação
do Rocha.
ALUGA-SE cosa cie frente, ótiniãs
dependências, à Rua Cachambi óó

Méier. Preco NCrS 300,00. -
Tratar no local.
AGÊNCIA'," Rua Miguel Couto 27,
s| 403 - Creci 743 - Aps. a
partir de NCr$ 150, 180, 200,
250 e 300. Conjugados, sala c
qto. separados, 2 e 3 qts. (8
ás 19 horas). 38-4031, 52-1512
e 42-8942 (urn més de depósito
ou fiador).

Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., na Av. Nilo Peçanha, 26,
s| 702 - Tels.: 22-2483 ou ...
42-9506, c/ o Sr. Paulino. (801

LOJA — Botafogo. Passo con-
trato. Montada c) ramo de au-
tomóvel. Serve qualquer negocio
110 m2. Tem telefone. Rua Real
Grandeza, 193, loja 1.
LOJAS — Aluga-se para comércio
fino, na Rua Duvivier, junto
Atlântica. Tratar ne Rua São José
90 sl 1207 das 15 ás 17 horas
com Dr. Neves.
PASSA-SE loja de galeria em Bo-
tafogo, serve para depósito, ofi*
cina etc. Aluguel barato, centra*
to novo — Ver c tratar loja —
Praia_de^ Botafogo, 428, loja L.
PASSO LOJA - 

'Ruo "Machado~do

Assis, 31, boxe 15 (salão Havaí),
por 2 500. Ver de 9h às 12h ou
telefonar 43-6720, de 14h às 17h.

PASSA-SE sala mobiliada com ar
refrigerado, tapete, telefone, ma-
quina do escrever etc. Ver à Rua
México, 111, salaj 905.
PÁSSÁ-SÈ centrato dc 5 anos, alu-
guel NCrS 11,60. Avenida Rio
Branco, todo mrntado — Escrito-
rio de Contabilidade — Urgente
Tratar c| o Sr. Hudyr - Rua San-
tana, 1871IS9.
PRESIDENTE VARGAS n. 417-A -
Meio andar — Quase esq. Rio
Branco. Conjunto 5 salas, 3 sa
letas e 3 banheiros. Fino acabo
mento. — Informações no loia!
19.o snc)i,ri D cí[ia
SALAS — Alugam.se 2 salas cen-
jugarf.is, área 90m2. Ver c trotar
na Rua São Bento, 22 — l.o
andar.

ZONA NORTE

CORDOVIL - Alugo casa, 2 qts.,
si., cozinha, f. Rua Coronel Gar-
cia Pacheco,'74 — Chaves no 82
fundos — Tratar tom Dr. Caparcli,
Av. Rio Branco, 185, 20.° andar,
sala 2010 - Tel.; 42-9948.
FIADOR — Para casas, apartamen-
to • loja, irrecusáveis. Temos
proprietário, i comerciante. Solu*
ção rápida «m 24 horas. — Av,
13 do Maio n.° 47, sala 1 603. -
Tel. 42-9957.
FIADOR? FIADOR? -Forneço óti-
mos fiadores ccm absoluta garan-
tia; Fiader es com 120 milhão* om
imóveis. Segurança • rapidci. —
Ru» México, 74, sala 1103.

ALUGA-SE casa 2 quartos, saio,
cozinha e banheiro. Rua Domin-
ges dos Santos, 97. Est. Bento
Ribeiro, 150 000 mensais. Deicon-
to em falha. Trator Rua Morquès' Aracati, 302 — Iraiá.
ALÜGÕ" a"p7~20FTrente,~'3TlaT 2
quartot e dependências. R, Opera-
rio Sadock de Sá, 100 — Madu-

TIJUCA — Aluga-se apartamento
quarto sala separados, bnnheiro,
cozinha e área. Prédio novo, sô-
bre pilotis cl elevador. Rua Vai- ^./"rL,., ,,„ - in-
paraíso, 63. Aluguel NCrS 200,00^'"- 

CI,0V" no ap- ,02-
mais taxas. Informações telefones
45-6322 ou 25-2248. Sr. Won-
derley.
TIJUCA — Casa — Aluga-se urna
de dois pavimentos com 2 sel._
e 3 quartos e demais dependen-
cias ns Rua Professor Gabizo,
3ó3 — Ver no local e tratar
Av. Rio Branco, 39, 11.° andar
sola 1 109 - Tel. 23-3938, com
Marcos.
TIJUCA — Alugo ótimo quarto
para 2 ou 3 moças que traba-
lhem fora, com ou sem mobilia.
Rua Professor Gabizo, quase es-
quina de Mariz e Barrss. Infor-
mações. Tel. 22-4163 -¦ Celso -
CRECI 610.

ALUGA-SE bom quarto, indepen*
dente, a pessr-as de respeito,
que trabalhem fora. Rua /Aaria
Amália 272. - Tiiuca.
ALUGA-SE 1 qto. indep., paro
Sr. ou Sra. Rua Carvalho Alvim,
529, casa 19. Tífuca.
ALUGA-SE ap. dc frente na R.
Turfe Clube n. 12, ap. 303- Tiiuca - Ver dos 9 às 16
horas. *
ALUGO ap. sl., ql., banh., cor.
area cl tanque. Rua Barão Mes-
quita, 591, ap. 403. Chaves por-teiro. Tel. 580354 - CrS 200 000

TIJUCA • Alugamos de frente, cj
sinteco, apt. 601, da Rua Conde
de Bonfim, 214, c| quarto e sola
separado, coz., banh., área de
serviço e dependência de empre-
gada — Ver local na parte da
manh-5. Tratar Daviga S. A. —
Beco das Cancelas, 8, 2.0 andar
^_Tel..-_3_1:3746. _
TIJUCA — Bonita casa aluga*se
na Rua Uruguai, 543 bem am-
pia • const. neva. Ver • fratar
diariamente das 14 àt 1* ho
ras.

ALÜGÕ grande sola de frente,
entrada Independente com móveis
a dois rapazes cu casal sem fi
lho. Rua 8 de Setembro, 148 -
Méier - Cochambi — Seguir R.
Baldraco.
ABOLIÇÃO — Alugo ótima casa
nova de varanda, sala, 2 quarlos
etc. Rua Assis Vasconcelos, 261.
ALUGA-SE quarto em ap. a moça
que trabalhe fora. 24 de Maio,
351, c/ 1201, Cr$ 50000, 2 me-
ses em depósito.

FIADOR - Casas, apt. Aluguel -
Proprietário. Comerciante. -— So*
lucão na hera, Av. Rio Branco,
185, sala_604^
HIGIENÓPOLIS - Rua Darque de
Matos, 127, apartamento 201, fun*
dos. Aluguel c| sala, quarto, co-
zinha, banheiro completo e írea
de serviço. Aluguel Cr$ 160 mil
cruzs. Chaves no local. Tratar
Av. Rio Branco, 156, s/ 908/9.
Tels.: 22-5814 e 32-5735. - CRE-
Cl 480.

ALUGA-SÉ loja na Rua Barão de
Mesquita, 424-B — Ver no lo-

Tratar corn o proprietário
Rua Beneditinos, 10, s/loja.

ALUGA-SE loja na Av. Brás de
Pina, 2 033, c[ armações, serve
para bar, quitanda ou mercearia,
c[ o Sr. Chaves. Av. Antenor
Navarro, 99, sob. Brás de Pina.
30-731.

SALA PEQUENA - Alugo em 2.0
andar, só c| 2 salas. Rua Ale-
xandre Mackenzie, 50, jto. da
Light. Tratar Sr. Lúcloi 43-0030.
SALA — Alugo parte de sala, cl
telefone, no centro, lnf. 52-3534,
depois 12 horas.
TREZE DE MAIÕ747T2504 - AhT.
ga-se sala comercial c! banh.,
frente sombra. NCrt 180 a ta-
xas._37.0465.
3 SALAS" VAZIAS - Ponto bõTnT
S. Luzia, 799, esq. R. Branco.
Alugo ou vendo, 57-4019 — Sou-

das 15h.

ZONA SUl.
ALUGAMOS no Pôsto 5, sala com
44 m2, c[ saleta, banheiro e co*
zinha. Prédio comercial, de fren*
te, l.a locação. Av. Copacabana,
1085, sala 301 - Theophilo di
Silvo Graça - CRECI 101 - Tel
27-3443.
POSTO 5. Para comércio, alugo
ap. qto. e sala separados, kit-
chenette e bonh. Aluguel 230

il. Tel. 57-8573.

ZONA NORTE

ALUGO loja em Bcnsucesso, tem
15x15 ou seia 225 m2 — Sem lu-
vas própria p| indústria love, de-
pósito maquinas, ferragens, peças
de automóveis — Otlmo ponto -
rua asfaltada, ótimo p! descarga.
Estrada do Timbó, 109 — Tratar
Av. Roma, 314, ap. 201 - Tel.:
30-1051.
ENGENHO DE DENTRO - Com
muitos ônibus à porta, alugam
sc ,2 lojas de esquina. A maior
tem luz e força — Rua Dr. Bu-
Ihões n. 524 — Chaves no lo-
cal.
LOJA — Tiiuca — Aluga-se ou
vende-se ccm moradia — Rua Pe-
reira de Siqueira, 71, ao lado do
Tcuring Clube, tel.: 54-3783,
LOJA — Passa-se pelo molher
oferta — Já legalizada como ar-
marinho confecções etc. — Rua
Ccnde de Bonfim, 927, loia D.

ALUGA-SE s| comerc. c| banhei-
ro dc frente, Rua Ccnde de Bon-
fim n.° 422, ap. 804. Ed. Eskye.
Ver c| port. Tratar 28-3502. —
José. Preço barato.
ALUGO sala de frente ind. c|
ou s| móveis, a srs, ou mcçcs,
ou pl escritório. R. Ana Nery,
1 864. Tel. 49-9722. - E. Ro-
cha.

ZONA RURAL

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Aluga-se è
Rua Ferreira Borges, 26, casa 4,
apartamento 101 c/ quarto, e sa-

separados, cozinha e banhei-
ro. Chaves com D. Dedo no ap.
ao lado. Trator 22-6300. Av. 13
de Maio, 23 sala 1 822. Preço
150 000 e taxas.

HIGIENÓPOLIS - Aluga-so Rua
Tamiarana, 11, ap. 203, esq. da
R. Darke de Matos, cf 3 quar-
tos, salão, cozinha, banh. e área
de serv., da fronte. Ver segun-
da-feira, cm pintura. Tratar Av,
Rio Branco, 156, s| 908/909. Alu-
guel 250 m| cruzs. Tels. 22-5814
e 32-5735. CRECI 480.
LEOPOLDINA - CASA - Aluga

com entrada de carro com
2 quartos, 1 sala, sinteco por .
150 rril cruzeiros na Rua Conde
de Azambuja n. 78, cm frente
ao ponto de carros. Saltar na
Avenida Suburbana n. 2 464.

ALUGA-SE quarto independente.
Rua Clarimundo de Melo. 147
Encantado.
ALUGO quarto. Rua São Paulo 52
— Sampaio. Lado 24 de Maio.

TIJUCA -- Aluga-se uma sala
de frente, i pessoas distintas —
Rua Maria Amalla, Ó30.

ALUGA-SE - Um
de família para urn senhor R-,i,v»„
Gustavo Sampaio n.o B26.Í «iflfu™. 

E_"'lus'v; «marcial, mi
banheir

T.l, 37.4529'Pl,0Lere.626 
*"' 

^J «ji- fe« 6-3-
;604. Aljjriuel 250 e toxos —

APARTAMENTO -'2 qts'."," salio Te!.í 22-7820 - dos 15 as 18 ho-ctep. emp., garagem, tel., ar cond. ras.

-'UC9h°avneacoB|e„"0pr;r,Rer ^ H-^OT
........ t* r1"""""', ima;s taxa:, e

ALUGO um quarto externo mo-
biliado e uma vaga para rapaz
em casa de família — Av. Paulo
de__FrontÍn, 172.
DE FRENTE, alugo a RÜV^MÕTo"
Lacerda, 36 ap. 204 c/ 2 qts.,sala, ' 

cor., banh. etc. Al"auéí
NCrS 250,00". Chaves ap. 202 _
Tel. 27-S260.
FIADOR??? Resolvo na horaTüíu
ledos, os documentos em dia. —
Pça. Tiradentes. Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, s! 1 404.
52-2060 - R. 70.

Tel.
¦ FIADOR??? Deu' documentos-da

~ —.... _ propriedade. Resolvo na hera. Av.
CrS 230 000 Rio Bronco-, 185, ll ] 0|9 Te> ¦

,.,,.-.  <"*»>, coniuçiado r-rand» 32-2503.

^K«C~<%£ ariano- ^ ™ ^ |, S"' «W'elra «""«no. Ikuo Iblturuna - Ti'
15,

itjuca.

60

TIJUCA - Rua Aguiar, 55
Alugamos os belíssimos aps. 304
e_ 308, em primeira locação, cdí-
fido de luxo, pilotis, jardim, ga*
ragem, sala, 2 quartos, bonheiro,
cozinha e dependências comple-
tas de lerviço e empregada —
Aluguel CrS 300 000 e taxas —
Ver no local ccm o porteiro e
tratar na Avenida Pres. Vargas,
435 - 9.0 - grupo 901 - Tel.
43-31_79,_ com os propiretários.

ALUGA-SE casa, Madureira, Rua
Agostinho Barbalho, 585, da lodo
de João Vicente. Ver das 7 às
18 no local.
ÁBÒLIÇÂO"-^ÃÍügo"'cas"a V|sala,
qto., coz., banh., área, como-
dos grandos. 140 000 s| taxas,
(tua João Pinheiro, 589.
BANGU — Alugam-se 3 áps.Vno-
vos, la, locação de qt. sala, na
Rua Professor Clemente Ferreiro,
687. Tratar__no_[ocal.
CENTRAL - Cos"a," 2 

~qts.",~salaT

coz., banheiro, quintal — Aluga-
Se por 200 000 - Ver no Rua
Teófilo Braga, 9, Vila Valqueire

Tel.t 37-8292.
CASCADURA - Alugo ap. cõm~2
qts., tala e dependências na R.
Jauaperi, 46 — Próximo à R. Cia-

OLARIA — Casa 3 quartos, solo,
dep. e qt. empregedo. Tratar Rua
Uranos 1474 s| 212 -CRECI 431.
ÒIÁRIÃ — Ramos. Procura-se ap.
pequeno para alugar até 130 000.
Chamar p| favor Lourenço. Tel.i
42-0848. 22-4520.
OLARIA — Aluga-se .casa com

3 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, área e quintal. Rua LI*
gia, 388, c| 5 - Aluguel: ....
CrS 200 000.

LOJA - Aluga-se na Rua Almi-
rante Cockrane, 39. Loja com 60
rn2 e um jirau com 16 m2. Tra-
lar cj Borges tel. 34-9647.
MÉIER - Alugo" 1 

"~"iojo"ia. 
lo-

cação. Rua Carolina Méier. Con-
trato 5 anos, aluguel 250, 120
ni2 com pequena moradia. N. B.:
Zona Bancária. Tratar Rua Lu-
cídio Lago, 346 - 49-6324
CRECI 950 - Gilberto.

ESTADO DO RIO
ALUGO centro comercial — Loja
com 300 m2 - Rua Mal. Deo-
doro, 159 - Chaves no 263.
ALUGO 2 salas com telefone,
Ed. Palácio dos Jornalistas. Av,
Amaral Peixoto. Tratar Rua Mal,
Decdoro, 263.

PEDRA GUARATIBA - (Perlo da
praia). Aluga-se ou vende-se casa
3 quartes, salão, copa, cozinna,
2 banheiros, sendo um completo,
grande quintal, quarto empregada,
entrada carro. Tratar telefone ,.
29-2247.

DIVERSOS
ALUGA-SE casa em São Leu-
ren^o' no Centro com 3 qts., sa-
Ia copa e demais dep, mobília*
da com geladeira — Tel.; ....
57-4735.

MESQUITA — Aluga-se ótima lo-
ia na Av, União, 1 293, chaves
no Iccal.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

PENHA — Aluga-se na Rua Eng.
Francisco Passos n. 277, fun
dos, sala, qto., area, coz. e ba-
nheiro. Chaves no local e tratar
na União Imobiliária Ltda. Av.
Erasmo Braga n. 299 — gr. 5C3
- Tel. 42-4686 ou 52-5008 -
CRECI 814.
RAMOS — Aluga-se apartamen-
to com 3 quartos, sala, cezinha
e banheiro. Ver e tratar na Rua
André Pinto, 104.

AUXILIAR e RIO DOURO

ANDARAÍ - GRAJAU -
VILA ISABEL

rimundo de Melo
CASCADURA - Alugo 3 casai:-
90 mil, desconto em folha de,u . (militar ou funcionário público -ii-ÜL.
Iratar na Rua do Souto n. 598 

A' "

fr^Sá melroí
ENCA"NT"aDÕ — 

~Ã7uga~s"e~quãrtõ

a senhor que dé referencias. Rua
Primo Teixeira, 15.

CENTRO
ALUGAM-SE 2 ótimas solas de
frente. Avenida Rio Branco n.
57 - 2.o _ Trotar sala 201.
ALUGAM-SE salas para escritórios,
edif. Raul Campos — Rua Mi*
guel Couto, 27 - lnf. loja.

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

Precisa-se Casa
Para residência e escritório,

para diplomata, do preferên-
cta em Gotafogo, Flamengo ou
Glória. Chamar por telefone:
22-4670 ou 25-3844.

ENGENHO DE DENTRO" - Chave
de Ouro — Aiuga-se casa, com
quarto, sala e demais dependân-

AIUGAM.5E¦ótlmoaj.quafto.iplca.lü'"- ™'Vty&!sJL®^'™í:
sal e solteiros, podendo lavar a ENGENHO WGVO - Alucja-aa
cozinhar. Rua Luís Barbosa n.° Quarto, em casa ce familia, p-ac\

V. Isabel. ; levar e cozinhar. R. Viscende Ita

Procuram-se apartamentos
para alugar

ZONA SUL

57__
ÃNOARÀI 

~"RÚa_Teopoldo,_775;i!íiLan-?*.i?Z-._.

p. 201 - Aluga-se com 2 quar-jENGENHO NOVO - Áluga-se um
tos e demais depéhdSnclas, in-iquarío, ccm direito a lavar e co-
clusive completas para emprega- zinhar — 50 00*3, com depósito.

a. Chaves na padaria embaixo. Rua Marlins Lage, 46, sob. (Emratar Banco Boraes, Rua 1.° de frente ã estação'.
Marco, 4, perto_ da Praça 15. I ENCANTADO - Alugo ¦ 1 quartoALUGA-SE casa 2 auartos, sala, grande, 1 ou 2 moças, Cri 55 000.
Rua Teoricrn da Silva. 38ó, cj 8.(Lavar e corinhar. Ru» Bernardo,

ALUGA-SE luxuosa residência c\
telefone, ótima paro duas famí-
lias, na Travessa Maiafaia, 61 —

IDol Castillo.
AGENCIA, Rua Miguel Couto, 

"27,

^'ÈmmmS Famílias de trato precisam alugar 2
e 300 conjugados, saia e qto. apartamentos de freníe, contendo 3 bonsseparados, Z e 3 qts. (B as IV -troras), 38-4031,52-1512 e 42-849:,cormitonos e demais dependências, iqua!-
[umjnes deposito cu fiador). ' »

ALUGAM.SÈ-asas novás7"jrRui mente boas, inclusive garagem.
Cacilda n.o 85, Agcttinho Pórtr-Í- sío Jo5o d».Menti. __j Detalhes como alugue!, endereço, etc.
ALUGO aps. Av. Monsenhor Fé-'r\ i i , t ,•-*-/ n-,,_49 - irajá. ciiaves na casa;Deverao ser dados pelo teleíone 31-2717,

seguir Chavas no local. Tratar CIVIA
I52-81M. i149-3533,

ap. 102, D.a Lindalva. Tel.

| TERRA NOVA - Aiugo uma cosa
de madeira, toda arscalhadj e
forrada, coberta de telhai, pin-
tada a óleo, corr. água < íuz,
I qusrro, sa!a, corinha, banhei-
ro dentro de casa e razoável
quintal. Ver na Rua Luiz de
Ca:lro, 27-4. fundos e tratar na
Av. Jcão Ribeiro, 396, Sr. Soa-
res. Aluguel Cr$ 76 750 antigos,

com fiador. /__

:om D. Lourdes.
Favor não oferecer apartamentos que

não atendam aos requisitos exigido:.

NAVIOS — Estão sendo aguardados hoje os se-!
guintés: Giulio Cesare, italiano, procedente de Na-
poles, Gênova, Canes e Barcelona para Santos,Montevidéu e Buenos Aires; Aragon, inglês, pro-cedente de Londres, Cherburgo, Vigo, Lisboa e LasPalmas para Santos, Montevidéu e Buenos Aires;Cabo San Koquc, espanhol, procedente de BuenosAires, Montevidéu e Santos para Teneriíe, Lisboa.Algeciras, Palma Maiorca, Barcelona e Gênova.EMPREGOS — O Ministério do Trabalho está'oferecendo hoje 41 vagas nas empresas do Esta-do da Guanabara. Qs interessados devem passarna Seção cle Colocação da Dslegacia Regional doTrabalho. As vagas: Eletricista de Aparelhos Ele-
trodomésticos — 2; Eletricista Instalador — 8;'Eletricista Enrolado! — 4; Eletricista de Manu-tenção — 1; Bombeiro Hidráulico — 1; Pedreiro— 1; Lustrador — 1: Montador de Rádio — 4;iDistribuidor Tipográfico — 1; Ladrilheiro — 2rJCalceteiro — 2; Lanterneiro — 2: Meio-Oficial deTorneiro Mecânico — 1; Mecânico de Auto — 2;'Serralheiro — 9.
RIO — Dia 11, às 15 horas, no salão nobre do Li-ceu Literário Português, o Curso'de Aspectos His-
tóricos e Pitorescos da. Cidade do Rio de Janeiro
reiniciará ns suas atividades didáticas do corren-
te ano letivo, com a aula Inaugural que será pro-ferida pelo Dr. A. Tanger, adido cultural à Em-
baixada de Portugal, que abordará A tema O Kio
de Janeiro na Literatura Portuguesa. O Curso em
questão c o imico que dá ao aluno um amplo co-
nhécinjento sóbre a evolução histórica, geográficae social do Rio de Janeiro, através de aulas prá-ticas, aos sábados à tarde, visitando museus, igre-
jas. monumentos, instituições culturais e tudo quetenha relação com a nossa Cidade. As pessoas in-
tere-;sadas ainda podem efetuar as suas matrículas
na Av. Presidente Vargas, 2D0, salas 411-12, diária-
mente, ou pelos tels. 38-70S9 e 36-G521.
MEDICINA — Os Serviços de Clínica Médica e
de Cardíologia tío Hospital dos Servidores do Es-tado promovem dia 8 uma sessão clinica, das 10
its 12 horas, no auditório, n.° 1. — A Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Rio do Janeiro realizara
sessão especial, no dia 8, ãs 21 horas, em homena-
gem acs participantes do I Congresso do Colégio
Brasileiro de Hematologia que se realiza atual-
mente na Guanabara. A saudação aos homenagea-
dos será feita pelo Professor Luís Antônio Guillon
Ribeiro — Diretor Científico da Entidade.
E9PEKANTO — O Brazila Klubo Esperanto, en-
tidade filiada à Liga Brasileira de Esperanto e à,
Associação Universal de Esperanto, convida os in-
teressados pela Língua Internacional a se insere-
verem no seu Curso Elementar. As aulas serão
dadas aos sábados das 16 íls 17 horas, seguindo-se*
uma reunião para a prática da língua, na qual os
alunos recebem informações atualizadas sobre as;
conquistas do movimento esperantista. Para os
possuidores do Diploma Elementar, funciona o Cur-
so Superior, que prepara para o emprego da lin-
gua em assuntes técnicos e literários. As infor»
mações poderão ser obtidas na sede do clube, Pra-
ça da República, 54, 2." andar, telefone 42-4357,
no horário das 8 ás 11 e das 14 às 18 horas.
CONFERÊNCIAS — Para êste mês estão progra-
madas, tôdas as segundas-feiras, às 16h30m, na
sede da Associação Brasileira de Educação, à Av.
Rio Branco, 91 — 10.° andar, as seguintes confe- -
rencias: dia 6. Professor Benjamim Morais Filho,
Secretário cle Estado da Educação e Cultura: Pa-
noraina da Educação na Guanabara; dia 13, Mi-
nistro Danilo Nunes: A Cultura Significará Liber-
dade ou Escravidão?"; dia 20, Professor Deolindo
Couto, Presidente do Conselho Federal de Educa-
ção: Aspectos da Educação no Brasil; dia 27, Pro-
fessor Celso Kelly, do Conselho Federal de Edu-
cação: A Universidade no Mundo Contemporâneo,
BOLSAS — A Coordenação do Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), informa que o
Governo da Áustria está oferecendo 25 bôlsas-de-
estudo para aperfeiçoamento nas seguintes espe-
cialidades médicas: Dermatologia e Venereologia,
Ginecologia e Obstetrícia, Laringologia e Otologia,
Clinica Médica, Neurologia e Psiquiatria, Oftalmo-
logia Clínica e Cirúrgica, Ortopedia e Traumato-
logia, Patologia Clínica, Pediatria, Radiologia. Cl-
rurgia Geral e Doenças Torácicas. Os estudos se-
rão realizados nas Clínicas da Universidade ds
Viena, e as bolsas cobrirão as despesas com ta-
xas escolares, livros, instrumentos (exceto este-,
toscópios, oftalmoscópios e espelhos frontais), alo-
jamento e alimentação, e terão a duração de 13
meses, com início marcado para 1 de outubro vin-
douro. Os candidatos a essas oportunidades deve-
rão ser médicos com pelo menos 3 anos de íc;—
mados, possuindo bons conhecimentos de inglês,
língua em que serão ministrados os cursos. Formu-
lários de inscrição, bem como informações adiclo»
nais, devem ser solicitados à Embaixada da Aus-
tria no Rio de Janeiro (Av. Atlântica, 3 804). O
prazo para o recebimento de candidaturas encer-
ra-se em 1 de agosto próximo.
MÚSICA — Para a audição de hoje. do programa
da Rádio Ministério da Educação e Cultura Pelos
Caminhos da Música, Geni Marcondes selecionou
o Concerto Brasileiro dc Violão, de Villa-Lôbos,
na interpretação de Maria. Livia San Marco, com
orquestra sinfônica regida por Armando Belardl
e do gaúcho Radamés Gnattalli, Concerto Cario-
ca n.° 1, com o violonista José Meneses e Orques-
tra Sinfônica Continental, regida por Henrique
Morelembaum. Este programa vai ao ar ãs 17h30m.
— O compositor alemão Ernst Pepping será hojo
focalizado por Edino Krieger, no programa Con-
certo Moderno, da Rádio Ministério da Educação
e Cultura, às 22h5m. A peça apresentada nestai •
audição, Te Deum, estreou em 1956 sob a regén-
cia de Hermann Scherchen. Hoje, os intérpretes
serão: Coro e Orquestra. Filarmônica de Dresden,
sob a regência de Martin Flamig. Soprano Agnes
Giebel. Barítono Horst Guenter.
EXCEPCIONAL — O Instituto de Educação do
Excepcional da Secretaria de Educação e Cultura,
fará realizar, em 1967, nove cursos cle especiali-
zação para professores interessados no campo da,
Educação Especial: Especialização para Professo-
res de Deficientes Mentais. Especialização para,
Professores de Deficientes Visuais, Especialização
para Professores de Deficientes Físicos, Especia-
lização para Professores de Deficientes da Audi-
ção; Especialização cm Teatro para Excepcionais,
Especialização em Terapêutica Ocupacional, Es- ;
peeialização em Terapia.-da Palavra, Especializa- I
ção para Professores de Crianças Portadoras de *
Paralisia Cerebral, Formação de Orientadoras de
Classes Especiais (em 3 anos); Matrículas, 1.*
quinzena de março, das 14h às 17h. Local: Rua
Mata Machado n. 15, Maracanã. Tel. 28-6806.
PAGAMENTOS — A Caixa Econômica avisa que
creditará em contas-correntes, hoje, em suas agên-
cias, os pagamentos das seguintes categorias de
servidores públicos federais; Ativos: Ministério
da Educação — lote 4 — l.a e 2.» partes. Tribu-
nal de Justiça da GB. Tribunal Regional do Tra-
balho. Procuradoria-Geral da Justiça da GB. Tri-
bunal Superior do Trabalho. Ministério da Jus-
tiça. Ministério da Indústria e do Comércio. Míj
njstério da Fazenda. Aposentados: Cia. Costeira.
Pensionistas: militares da Marinha. Civis da Ma-
rinha. Civis da Guerra e Poder Judiciário. ; ;
POSSE — O Desembargador Vicente Faria Coe- .
lho\ toma posse dia 6 na Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral da Gtíanabara.
EMPRÉSTIMOS — O IPEG paga hoje, das 11 ês
16 horas, as propostas seguintes de empréstimos:
código 20. pedidos 2 751 a 2 897. Código 25, pedi-
dos 115 a 120. Código 30, pedidos 2 191 a 2 249.
Código 40. pedidos 102 e 104. •»• Agência n.° 1 —
Campo Grande, código 20. pedidos 100 740 a
100 774. Código 30, pedides 101 056 a 101 068. Có-
digo 42, pedides 100 032. *•* Agência n.° 3 — Ben-
sucesso, código 30, pedidos 300 722 a 300 774. Có-
digo 30, pedidos 300 603 a 300 634. Código 40. pe-dido 300 042. *** Agência n.° 5 — Bento Ribeiro,
código 20, pedidos 500 348 a 500 358. Código 30,
pedides 500 363 a 500 374. Código 40, pedides500 029. *** Agência n.° 7 — Méier, código 20, pe- •
didos 700 714 a 700 748. Código 30. pedidos 700 843
a 700 833. Código 40, pedido 700 .025. ••'* A Car-
teira cle Consignaçõzs da Caixa Econômica rece-
be hoje as propostas de empréstimos de numeres
até 25 000, já informadas pelas repartições a que
pertencem os servidores. O pôsto de recepção íun-
ciona diariamente no Edificio-Sede da Caixa, so-
breloja. entrada pela Rua Senador Dantas, no
horário de 8 às 13 horas. A Caixa adverte quo
continua em funcionamento o pôsto de inscrição
para cbtenção de noves empréstimos, no horário
de 8 às 11 horas, no mesmo local de recebimento
das propostas. Serão chamados, hoje. os portado-
res de contratos de numeres até 8 500, para ííns
de averbarão cm s-.)as folhas de vencimentos nas
respectivas repartições onde trabalham.
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CONCURSO PRÊMIO SERVIÇO NAÒIONÀE DE
TEATRO — O Chefe de Setor Cultural do SNT
está chamando a atenção dos candidatos Prc-
mio Serviço Nacional dc Teatro do corrente ano,
pára os termos do edital referente ao mesmo,"cuja inobservância está causando a devolução da'
quase totalidade dos trabalhos recebidos até ago-ra". Isto porque, segundo a direção do SNT, não
vêm os interessados atendendo ao sigilo no que diz
respeito à identificação de seus trabalhos, bem
como não estão apresentando o número de cópias
necessárias ao encaminhamento à Comissão Jui-
gadora. São'os seguintes os itens do edital que ne-
cessltám ser atendidos, para evitar indeferimento
nas inscrições: "os originais deverão ter a extensão
que permita espetáculo de duração mínima deumn hora e meia e podem ser de quaiquer gene-ro teatral, exceto teatro infantil. As peças serão
dactilografadás em espaço dois, em seis cópias
legíveis. Para que o sigilo em torno da idenlida-
de do autor seja preservado, o texto deverá ser
submetido ao SNT sob pseudônimo e sem titulo.
O título da obra será incluído em envelope sela-
dq no qual se encontrará também a identidade
do autor e seu endereço completo".

BÔLSAS-DE-ESTUDO _ A Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior
está em condições de atender, no próximo ano,
aos pedidos de inscrição para bôlsas-de-estudo
de jovens recém-formados e professores universi-
tários. Um programa com essa finalidade foi es-
tabelecido pela CAPES, com a cooperação daFundação Ford. As bôlsas-de-estudo oferecidas
compreendem o pagamento de passagem de idae volta aos c-.ndidatos aprovados e de mensálidà-
d2 de Cr§ 320 mil para os solteiros e de CrS 380mil. Após cursar um dos Centros de Treinamen-
to, o bolsista poderá candidatar-se a bolsas noexterior. A concessão destas, porém, está condi-
cionada à aprovação p:!o Comitê Científico doProjeto CAPES-FORD. São os seguintes os Cen-tros de Treinamento onde poderão ser feitas asinscrições: Química — Departamento de Quími-ca, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras —
Universidade de São Paulo, Cidade Universitá-na, Caixa Postal, 8105, São Paulo, SP — Institu-to de Química, Universidade Federal do Rio deJaneiro, Avenida Pasteur, 404, Rio de Janeiro,GB. Física — Departamento de Física, Faculda-
de de Filosofia, Ciências Sociais — Universidade
de São Paulo, Cidade Universitária, Caixa Postal8105, São Paulo — Centro Brasileiro de Pesqui-sas Físicas, Avenida Venceslau Brás, 71, íundos,Rio de Janeiro. Instituto Tecnó*ógico de Aero-náutica, São José dos Campos, São Paulo — Ins-tituto de Física, Pontifícia Universidade Católi-ca, Rua Marquês de São Vicente. 209, Rio de Ja-neiro, GB. — Departamento de Física, Escola daEngenharia de São Carlos, Avenida Doutor Car-los Botelho, 1465. São Paulo. SP. Biologia.— Ins-ütuto de Microbiologia, Universidade Federal doR'-o de Janeiro, Avenida Pasteur, 250, Rio de Ja-neiro. Departamento de Bioquímica e Micróbio-1031a, Escola Paulista de Medicina, Rua Botucatu862, Caixa Postal 7144. São Paulo. Instituto daBiofísica, Universidade Federal do Rio de Janei-ro, Avenida Pasteur, 453, Rio de Janeiro. Dep-;r-tamento de Histologia e Embriologia, Faculdadec. Medicina, Universidade de São Paulo, Aveni-da Doutor Arna'do, s/n, São Paulo. Instituto deE.cquimica, Universidade Federal do Paraná Cai-xa Postei, £30, Curitiba, PR. Genética — Institu-to de Genética, Escola Superior de AgriculturaLuis de Queirós, Universidade de São P^ulo Pi-ra.icaba SP. Fldnlcgia Vegetal _ Laboratóriode Fisiologia Vegetal e Experimental, Seção deGeobotamca, Secretaria de Agricultura do Esta-

_° i . ^a„°n_Paul0' Ave"ida Miguel Stefano, CaixaPostal, 4 005, Sao Paulo. Geologia - Departamen-to de Geologia, Faculdade de Filosofia e Letras-Universidade de São Paulo, Alameda Glette,463, Sao Paulo. Matemática - Instituto de Ma-temática Pura e Aplicada, Pontifícia Universida-de Católica, Rua São Clemente, 265, Rio de Ja-
ÍS,-? T ínstit.ut0 cie Pesquisas Matemáticas,
^'*e 

de 
?a° Pa«lo. Rua Maria Antônia--./.si-, Sao Paulo.

(PRECISA-SE senhora ou môça pl COZINHEIRA
giudar uma dccnle. Av. Vieira f.renci

O ENSINO E ARTES © EMPREGOS
Preciso com ro

¦;¦;.':.:_.. „ ¦.'OI -•T.l.fon. Co™™.,"0*"*- 
"° "•W?80 '

AGÊNCIA DÓ

JORNAL DÓ BRASIL em

47-1356 — Ipanema
PRECISA-SE do empregada porh=ra, maior de 54 .nos, para to-do serviço rie um» senhora, Contro - 43-5239.
PRECISO empregada p| todo ter-
[ç°'_Dorme "o emprego — 601

ap.
a R.
301.

70 000 - Trazer refüréncas. RuaArtur Menezes, 211101, 'de fren.
_________°_I____Jto____
PRECISA-SE de uma empregadadaineiti.a que dè bons referên-cias para casa do família - Tra-tar na Av. Monsenhor Félix n.°506 — Irai...
PRECISA-SE empregada,""yo_ô"7èr^
viço casal. Paga-se bem. Praia AvJ
Flamengo, 194, ap. 101. — Te- ani,"r.
lefone 25.3597. COZINHEIRA--~Pr.cl,,.,. ,omPRECISA-SE do empr.gada das 8 Pral'" • reforências. Rua Gonz
às 17h. Não cozinha. Pedem-se!9* Ba!l0' 390 <v'la Isabel).
referencias o documentos. Con- COZINHEIRA - Precisa-se huma ccni referencias, na

Anita Garibaldl
19 — ep. 1 002.
COZINHEIRA" - Fre'clH.,e""a_ 3;.a 45 tines, ccm ótimas referên.cias p| o trivial simples de ca-sai distinto, dormindo no aluguel- Será tratada como pessea da
Su. .o .-5£a"e >'sm- Tra,'ir pit_cl3.:_49..t5__2_ou à noite 36-4983
COZINHEIRA - Preclsa.s,Rainha Elisabeth, 244CrS 70 000. Tel. 47-9843.

J-O/INHcIRA - Pr.«|8,.„- -„„
[•nha experiência da trivial finoboa apresonlarão, e quo .urma no•mprepo. Exigom-so rofarénciasRui Barbosa, 314 — 10"

a
.TOSE MACHADO

seihoiro Lafaiete rKh Ap. 301.
PRECISA-SE — De empregada. Ar"rumar e cozinhar. R. Bambina n.e22-4. Ord. 50|60.
PRECISA-SE - De empregada
para todo serviço para casal. Pe-
dem-se referencias. Tratar na Rua
Afonso Pena . 146 ap. 402.
PRECISA-SE - Empregada. Rua
Belford Roxo 146, p. 802. Telefo-
ne: 376320. _
PRECISO — Empregada meia ida
de p| senhora tratamento. Todc
serviço c coz. Exijo cart. • ref.
Pago bem. Tel.t 25-4335.

ia rão do Flamengo
601.

Rua
22, ap.

PRECISA-SE - empregada, com
prática para cozinhar. Arrumar e
lavar pequenas peças de roupa.
Dormir no emprôgo. Pedem-se
referências. Paga.se Cri 80 000.
Rua Afon» Pena 66, ep. 702 —
Tijuca.

COZINHEIRA 
"^~Pr!cisa^"-- 

douma com pratica. - Paga-r.»bem. Rua Visconde Piraiá, 365- ap. 401.
CR$ 80 000 - Pr.cis.~_itcozinheira trivial fino para ap,de casal sem filhos. E' essen-ciai ter excelentes referencias -Iralar na Rua Toneieros n. 7 -ep. 501.

PRECISA-SE empregada de meia
idade sem compromisso e quedurma no emprego, para um ca-
sal. Rua Carlina, 45 — Olaria.
PRECISO empregada p| casal
americano t| filhos. Ord. 100 mil

R. Pedro I n. 7, ap. 307,

COZINHEIRA - Precisa-se comtrivial fino - Paga-se muilobem — Apresentar-se na Av.
201Atlântica n. 570 - ap. 1Leme.

COZINHEIRA - Precisa-se 
"para

trivial fino, dando referencias.— Rua Constante Ramos n. 67ap. 202 - COPACABANA
COZINHEIRA - PrecisoríO, 70mil. Av. Atlintica, 2 788 ap. 101.Tel. 36-2140, perto de Sta. Cia

PRECISA-SE senhora para tedo
serviço de duas pessoas. Rua Jo-
i>4 Higino 69. Tel. 38-2110.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10136
Largo de..Cascadura
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS; DAS-8 ÀS 11 HORAS

PRECISO troça menor para íim-
peza - Lucídio Lago n. 158 -
Méier.
PRECISA-SE empregada para 

"cai
sal, fazer tedo serviço — Rua
Laranjeiras, 475, ap. 803.
PRECISA-SE empregada ou lava-
deira. Rua Dezembargador Izi-
dro n. A, ap. 401.
PRECISA-SE de uma babá e uma
cozinheira, que more perto do
emprego. Tratar na Ru» Raul
Pompeia, 201, ap. 503, na parteda tarde.
PRECISA-SE p| arrumar e coperar.
Paga-se bem. Rua Professor Gas-
tão Baiana 43-701, paralela a Mi-
guel Lemos. Exigem-so referên.
cias.
PRECISA-SE empregada, referên-
cias. Av. N. S. Copacabana
386, Bp. 402.

COZINHEIRA trivial fino variadoou para lavar e passar c-m pra-tica e documentos, das 8 es 17heras. Ordenado 60 000 a 70 000— gentileza ^elofonar p' 58-9110.
COZINHEIRA - Familia"do"tra.
tamento precisa de cozinheira, detorno e fogão, que durma noemprego. Exigem-se referencias.Folgas as 2as.-fciras. OrdenadoCrS 100 000. Tratar diariamente,
na parte da manhã, até 12 ho-ras. Av. Atlântica, 2 016, 4.0andar.
CÕZÍNHÉÍRA - Precisa-se com
pratica, para arrumar e lavar pe-quenas peças de rcupa. Dormir
no emprego. Pedem-se referên-
cios. Paga-se CrS 80 000. RuaAfonso Pena 66, ap. 702 — Ti
juca.
COZINHEIRA - Admite-se comreferencia na Rua Garcia D Ávila,3-l__ap. 402 — Ipanema.

PRECISO empregadas estrangeí
ras e brasileiras, copeiras, babáse ecrinheiras. Ordenados ató .UO mil, ccm documentos e refs.Av. Copacabana, 534, op. 402
PRECÍ5A-SE de empregada parapequena familia de tratamento.
Rua Sá Ferreira, 44, ap. 1103Copacabana. C. E.

COZINHEIRA trivial fino, passan.do alguma roupa, ord. 70 OOO —
Pedem-st referencias. Telefone: -
27-/486.
COZINHEIRA, Cr? 60 mll,'dorme
(ora, lavadeira a maq., das 8
llh. CrS 40 mil. Ruo MarizBarros, 933, ap. 302.

ARTES
COLÉGIOS E CURSOS

SÍ^f\~ \CAPES lnforma' ainda- «n»as Escolas de Engenharia da República Federalda Alemanha estão dispostas a aceitar jovensestrangeiros que desejem graduar-se nesse cam-
}£tr-ei?tUd£- 

°S candidat°s, Que deverão terentre 19 e 30 anos de idade e o curso médicocompleto, serão submetidos a uma prova delabihtaçao, constante de Alemão, Álgebra, Geome-
etó-lífi?% «"Nl»- Os estudos terão a dura-çao de 5 a 6 anos e serão dados na lin" n alemãA previsão de gastos para manutenção . de apro-simadamente DM 450 mensais. Há possiWUdad.de obtenção de bôlsas-de-estudo, que cobrem tô-das aS deSpeS?s lndusive as de ™ 

*
didos de inscriçfio de bõísas, bem como de maio-res informações dever ser dirigidos à Oa__í__ ..íTf_G__S5?_vv- -,5 Kocln U**Í5_
;_,7 

Alemanha' acompanhados de: curriculum
modelo0!".^ 19 b°P^CÔPÍaS y^tteaí" *™ «cha"moaeio 18 e 19, bem como de quaisquer outros di-&__£<" UM at6Stad0 de ^S na

ARTIGO 99 -
E. Ipiranga.
Vicente, 37 •
47-0442.

Matrículas abertas,
Rua Marquês São< Givea. Tel.: .

APRENDA a dirigir em Volks. eGordini. Apanho e domicílio naZcna Sul. Preparo documentos enao cobro taxa de inscrição —
Tratar 57-7845 - Mauricio.

TAQUIGRAFIA MARTI (E.P _ 1 -Português 30 aulas. Adapt. idio.mas 20 dias. Tel. 37-5514 _ AvCop. 10311201. "

Cursos Téd

ATENÇÃO - Curso de cabeleirei-
ro Ccsme Damião, turma em iní-
_?,,• ,RVa Figueiredo Magalhães,
598, loia 66 — Procurar o Sr.Hélio.

ATUALIZAÇÃO do Português. Re-dacão própria. Curso intensivo.
20 aulas. Av. Cop. 1031201
37-5514.
APRENDA a dirigir em Volkswa-
gen. Instrutor com 20 anos de
práiica e orienta sobre decumen-tação. Tels. 22-0230 e 26-2319.
Atende a domicilio. Correia ouIvo.
CURSOS de Perucas. ProfessorRafael, inform. Salão Lecnor. Rda Passagem 19. Tel. 26-0983 —
Compram-se cabelcs.
COLÉGIO de Brás de Pina precisade professores de português, de-senho e música para os turnosdiurno c noturno e de matem.-íica e geografia para o turno
diurno. Todos com registro noM.E.C. Rua Taborarl, 822.

s
CARLOS DA SILVA

O JORNAL DO BRASIL instalou
orn^ Campo Grando, na Av, Ce-
sário c'o Moio, 1 549, junto à
Guandu Veicules, mais uma agôn-
cia para recebimento d* anuncies
e assinatura.
ENSINA-SE em casa do alunc(a).
Matemática e Português para o
primário a as 4 matérias para o
exame de admissão. CrS 2 000
p/ aula. Sr. Estevam (universi*tário). Tel. 26-1096, p| favor.
GINÁSIO SANTA CATARINA -
Precisa-se de pro/essôres registra
dos Português, Matemática, Ciên-
cias. Geografia, Artes e Desenho

Rua Domingo Fernandes n. 225
Madureira.

GRATUITO - Português curso
de 3 meses Rua Álvaro Alvim24 gr. 601. Cinelandia. Telefo-
n__37._49.
GRATUITO - Inglês e taquigTa"
fia, curso de 3 meses. Cinelân-
dia. Rua Álvaro Alvim n.o 24,
gr. 601. Tel. 37-6249.
INTERNATO MEDIANEIRA - Pri
mário — Admissão — Ginásio -
Para meninos de 6 a 16 anos.Departamento Independente parameninas de 6 a 13 anos. Piscina-_TV_--Esp_rt.s GUnn
excelente, lnf. e Matric. fone:28-4760.

Moços e rapazes que dese-
iam iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, cm
um dos estágios práticos; Dac-
lilografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Eslenografia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)Correspondência Comercial

Secretariado — Inglês (Prin-
ciplantes, médios e avança-
dos). 

_A TÉD é a maior orga-
nização de empregos e en-
sino Comercial prático do Pais,
dando plena garantia de en-
camlnhamento a emprego para
seus alunos. Faça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 52918.» - Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA - Av. Copaca-'
bana, 690 — 6.° — Tel- —'
36-6728; CATETE - Rua" do
Catete, 216 - ,||0ja - Tel-
23-4376; TIJUCA - Conde de'
Bonfim, 375 - s|loja - Tel-'
34-0489; MÉIER i_ Rua Día5|
da Cruz, 185 - s|loia - Tel
49-5068; MADUREIRA - Ma-
ria Freitas, 42 - s|lo|a — Tel •
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 - s|loia - Tel •
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 528 - sjloia - Tel.t -
2-7861. (p

no, 10 anos de garantia, i
prazo sem |uros. — Ouvidor130 - 2.° and. 'COMPRO 1 PIANO - Particular',compra piano, pagando maior ore
ço. Tel. 45-1581 - Chamar Sr.

I.anlra 1959 (93x66). 1 Pancetlioleo. 1 Di Cavalcanti (Figura dcmulher), 83x67. Tel. 37-5891 _
Coleção particular

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AAA PIANOS NACIONAIS NO-VOS E ESTRANGEIROS - Casaespecializada vende bem financiados, por preços de ocasião. -
Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena
ATENÇÃO - Compro 1 piano",cauda ou armário. Mesmo preci-sando reparos. Telefono a qual-quer hora para 36-3652.

PRECISA-SE de uma empregada
para ceperar arrumar em ca-

de pequena família. Paga-sebem. Tralar na Rua Aquidabá,62 — L.'" -
PSECTSÃ-SE
Tratar
58 ap. 201

empregada —
Rua Júlio de Castilho,

P.E.ISA-SE de babá com mui-Ia prelica para bebê. Paga-sobem. Exigem-se referências. Tra-tar à Rua Pinheiro Machado, 103ap. 604 - Tel. 25-1040.

COZINHEIRA - Precisa-se, trivial
simples, só para cozinhar e quodurma no emprego. Pedcm-se rc-ferencias. Ordenado CrS 50 000.R. Joaquim Méier, 506. Telefone
49*5561.
COZINHEIRA - Precisa-se paraserviços de um casal, trivial fi-no. ^ Exirem-se referenev. rucarteira. Paga-se bem. Tratar R.Domingos Ferreira, 180, ap. 503
Copacabana.
COZINHEIRA"^-- Precisa-seTcm
pratica, referencias, durma
emprego. Cr$ 50 000. Rua Gus-tavo Sampaio, 211, ap. 1201. —'eme.

Antônio.

PIANO PLEYEL - 1[4 cauda, cstado de novo. Vende-se motivoviagem. Urgente, lnf. 47-4166.
PIANO Pleyel, cepo de meTaT,cordas cruzadas, 3 pedais. Ven.
,„J!m «'ado de nôvo. NCr$ ..
3900°T°?.-46R869-"t'- <" ^

A CASA MOTTA Pianos, euro
peus noves, Pleyel, Wclmar, Pe.Irof. cauda e armário, a prazomenor proço - 2 de Dezembro,
112_—_Catete.
ACORDEON 80 baixos, vendo 2,marca Scandalli e SilvertonePreço NCRS 170 e 110. VerRua Fernandes Guimarães 33.Botafogo.
COMPRO UM PIANO - De ctuil.
3uer 

marca. Do armário ou cau-a — Solução rápida i visla —
Tol. 45-113OJ
COMPRO 1 

'p7ãnõ~d."Va"rtic_l_-

para particular. Não faço nues-tao de preço. Negócio rápido 1vista. 57-0960.

-MMIWBBM

VENDE-SE piano Otto Halbe emperfeito estado. Preço à vista:CrS 1 000 000. Ver à Rua Barãode Guaratiba, 226 - Gloria.
VENDO pela metade do proço1 guitarra USA com amplifleader,no estoio e 1 amplificador Ipa-me de 8 alto-falantes, quase no-vo. Rua Belfort Roxo, 58/1 207.Copacabana.
VENDEM-SE~2~lío7dêões7~p.r
motivo dc viagem. Um "Paolo"
soprano vermelho, 80 baixos, eoutro "Scandalli" vermelho, 120baixos. Importado. R. Aires Sal-danha, 106, c. p porteiro João

PRECISA-SE na Missão Evangé"lica domesticas práticas. Garan-timos carteira assinada, ótimossalários e tôdas as vantagens
ciais. R. Santana, 98, ].o
PRECISA-SE de empregada ap.
pequeno. Paga-se bem, na Ruatlarata Ribeiro n. 737 ao
602. p
SENHORA - Precisa-se pnra ser-viços domísticos. Paga-se CrS60 000. Tratar Ladeira da Glória163 ap. 602. Telefone: 25-4168.

COZINHEIRA - Precisa-se peq.família, durma no emprego. Av.
Rainha Elizabeth, 758, ap. 501.Ipanema.

COZINH. E DOCEIRAS
A AGENCIA Riachuelo tem cozi-
nheiras, cop.-arrum. babás etc.
Com doe. e infcnnaçÕe.. Talefo-
nes 32-5556, 32-0584.

VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-nanciados, por preços de ocasião.- Rua Santa Sofia, 54, Saenzrena. Casa especializada.

AGENCIA MOTA tem as melho-
res diaristas, cozinheiras, -faxinei
ras, lavadeira» e passadeiras. -
Tel. 37-5533, com documentos.
AGENCIA ALEMÃ OLGA - ..
37-7191 — Cozinheiras, babás e
cepeiras brasileiras e estrangeí-
ras com. ref. e documentos. Av.
Copacabana n. 534, ap. 402.

COZINHEIRA E AJU-
DANTE DE COZINHA -
Precisa-se, de forno e fo-
gão, p| casa de trata-
menfo. Paga-se bem. —
Exige-se referências. —
Tratar na R. Cosme Ve-
lho, 315.
COZINHEIRA - Trivial variado" .
roupa miúda. Só com referências.
Dias de Rocha, 34, ap. 402
Cop^
CASAL a precisa cozinheira. Pou*co movimento. Extgo-s» carteira «referencias. Avenida Atlântica,
2334, ip. 61. 37.2530.

ATENÇÃO — Cozinheira, precisa-mos, ótimos ordenados. Rua Se-
nador Dantas, 39, 2.° endar,
sala 206.

EMPREGADA - Preciso qu* sal-
ba passar • cozinhar trivial fino,
exijo referencias. Rua Voluntá.
rios da Pátria, 43], ap. 801 -
Betafogo.
EMPREGADA - Precisa-se p! coz.
e pequenes serviços. Ord. 60 000.
Conde Bonfim 488 - 301 - Saens
Pena.

BOA COZINHEIRA - Pago NCrS
80,00 per bca cozinheira paratodo serviço: cozinhar, fazer com
pras, lavar na maquina, passar
encerar, arrumar. Apartamento
grande com 3 adultos — Exijo
boas referencias e dormir
emprego — Rua Conde Bonfim
n. 412 - ap. 604.

INGLÊS — Taquigrafia. cursoscemp.elos em trinta aulas. Cen-
tro e Copacabana, NCrS 10,00mensais sem jóias. Av. Treze deMaio -44-A, si 1 204 — 57-0051

Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo-

dia revelados em aulas teári-
cas e práticas. Somente paraadultos: vidência, clarividência,
psicografia, mesas falantes, te-lequinezia, aparições etc —;
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114
I'_'_J___L-____ad___.

\\

CASAL precisa cozinheira _ ...
peira-arrumac-ira, da preferência
estrangeiras, que tenham bastante
prática • referências pelo menos
de 2 anos. - Tratar pelo to_fono
57-2449 eu Rua Joaquim Nabuco,
154, ap. 402, Paga-se bem.

EMPREGADA - Procura-se, quesaiba cozinhar e durma no em-
prego — Exigem-se referencias.Praça General Tibúrcio n. 83
ap. 1 217 - Praia Vermelha._
EMPREGADA - Precisa'.se""parã
cozinhar t passar que durma no
emprego. R. Conde Bonfim, !o3ap. 602. Tol. 34-4366. Tra-
tar somente depois das 13 ho-
ras.
EMPREGADA para cozinhar tri-
vial simples, que saiba lavar e
passar bem. Dorme no emprego.
Cr$ 80 000. Apresentar-se c| car-
teira e referências, na Rua Ba-ráo de Mesquita, 159

COZINHEIRA - De forno • fo.
gão. Precisa-se na Rua Conde de
Bonfim, 577 ap. 801. Exige-se
boa aparência • que durma no
emprego.

Tel.: 25-6185

PRECISA-SE prof. de Matemática
p. Art. 99, turno da manhã. Rua
barão_Mesquita, 519.

HORIZONTAIS _ 1 - COínbate de pouca .^
portância; 9 - pa_£ar para íora. _._,.,_. 1Q _
corrido; 11 _ ladinas; gltanas; 13 _ pal(waingle-a - é; 14 - mulher de harém (nl) • 16- abundância; 17 - que coa; 1Q _ ¦£$£

quantidade; 21 - perereca; 22 - fraco; enf%-
mo; 25 - oceano; 26 _ relativa a serpente;
28 - pena; 29 _ cntr€ 0S romanos, magistrado
que olhava pela ordem pública (pi.); 31 _ íazer
ouvir a sua voz (a rá, o sapo); 32 - trunfo. :

VERTICAIS _ 1 _ sustentado; apoiado; 2 -qua'
está íora; intrcm.tí-Jo; 3 _ caixinha ou ._tôj.
em que se trazem cigarros; 4 - terra arroieada
e própria para cultura; 5 - sorte; casualidade;
6 — fugir das n:6.eas, como o gado; 7 _ 6f.m_
bolo do urânio; 8 _ para os; 12 - alcalóide li-
quido existente no fumo; 13 - solitárias; __p_-
radas; 15 - ave palmipedes; 18 - extraordinâ-
nos; 20 - catálogo dos livros cuja leitura é prol-bida pela Igreja; 23 - elemento que entra na-
composição de várias palavras, e significa ser-
pente; 24 - dar aviso de alguma coisa em alto,
voz; 27 — vento; 30" — aqui.

PROFESSORA primária, precisa-se.Av. Oliveira Belo, 998, Vila daPenha — Tel.t 30-4321.
PRIMÁRIO NOTURNO - Matrlcu-
las abertas, Escola Ipiranga - rl.Marques São Vicente, 37 — Gávea. Tal. 47-0442.
VIOLAO,_ guitarra, canto. Aulas
Ind. Método eficiente, prático,em 10 aulas. Atendo apenas comhora marcada. Tel. 29-2759. Prof..Medeiros.

Secretariado
(CTB)

ÚlTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, Inglês, matemáli

ca, contabilidade, faquigrafia
estatística, dactilografia, cali-
grafia, correspondência, direito
comercial. — Instituto Comer-
ciai Brasil, Rua Uruguaiana,
114 e 116. — Tels.: 52-8997 é
52-8899.

Art. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE
Novas turmas pela manhã,

à larde e à noite.

mí não trabalha quem não quer!
BiMmeB/e is mlhm firmas fa Bh fa Janeiro se/i-
cíIhbi centms fa Imriomrm i TÉB. Seja n fam
hniionàrits pre/innêost, àut/ame/i/e, ea ia fas-jMÃLmMwmm^mMiB-mi.wm/i/0.-
mmum. ummsri mofam por-mim, MiTMími, mm memiim
unusimt
CgRSOS COMPACTOS!
MÉTODO DIRIGIDO!

';¦!•¦-/ ; ÍÇENTRÒ - AÍ Pres ._rgas,: 529-U.' tel.:'43-8.24
¦'¦'- COPACABANA - Av,' Cáporobono, 69Ò-6.- teL: 36-6728'•'.,.'. 

;":CATETE - Ruò.rkÇoiete, 216-s/lòjá -'iàl_ 23-4376
•'..(•':' ..TIJUCA -Çoí-e Bonfim, 375-s/lojo teL 34-0489

Jj£" MADUREIRA - Mario Freitas, 42-s/lojai Cetel 90-1750
^'.'^r; MÉIER - DioVda Crm, 185-sblo 223 tel.: 49-5068
NOVA -lÒUAÇy - Nilo ,P«onlio,:i85-s/lojo t

y',-„ ..,; NITERÓI - Botõo.Aníaionos, 528-s/lojq tel.: 2-7861

COZINHEIRA - Precisa-se pes-soa de responsabilidade que se-
jn^ de ferno e fogão para resi-
dêneta do fino tratamento. Av.
Vieira Souto, 412 C-OI. Paga-se
bem exigem-se referências.
[COZINHEIRA - Precisa-se forno
e fogão — Rua Barão de Jagua-
ribe, 232, casa de família. Exi-
gem-se referenciai. Paga-se bem

Fone 27-9647.
COZINHEIRA - Precisa-se pessoamôça cozinhando bem e lavando.
Paga-se bem. R. Visconde C
ravelas n. 57, ônibus 154 — 136.
COZINHEIRA do trivial fiSo",
competente, cam referencias —
Preciso-se para casal tratamento- CrS 80 COO. Xavier do Sil-
veira, 118 - 801 - Telefone ,,36=5239.

EMPREGADA para cozinhar, la-var pequenas psças de roupa —
Preci.a-se com documentos na R.Almirante Tamandaré n. 50
ap. 602.
EMPREGADA - Precisa-se p. co.zinhar e ml serviços casal. Exg.ref. - Jnf._tel._27-6103._ _lEMPREGADA que saiba coilnhar
para família três pessoas. Jar-
dim^ Botânico. Exigem-se refe-
rências. Ordenado a combinar
Tel.: 46-8963.
EMPREGADA - Precisa-se, quesaiba cozinhar, na Rua AntônioVieira 18, ap. I COI, no Leme -
Tel.: 36-0994.
NECESSITO cozinheira com priti-ca e referências. Aceito eom
criança. Tel. 26-4890.
OFEREÇO ótima cozinheira deforno e fogão. Copeira-arruma-
deira. Ótimas referencias. Agên-cia Alemã Olga - 37-7191.

COZINHEIRA^ - Precisa-se paracasa de família com pratica t
referencias. Pagam-se Crí ....
100 000. Rua Francisco Otavia
no n. 132 - Tel. 27-4566.
COZINHEIRA - Precisa-se para

icozinhar « lavar para 1 casal,
j competente, ótimo ordenado. Exi-•gem-se ótimas referências. Av.
Uoão luis Alves 154, Urca. Tele-
fone 26-3889^
COZINHEIRA - Pracisa-se da
forno e fogão pira uma casa d»
campo am Migual Pereira no Es-
tado do Rie. Paga-se multo bem.
Tratar com D. Antonièta na Rua
7 de Selembro, TB6 loja.

OFEREÇO ótimo 'cozinheira detodo serviço. Ótimas referencias
e docum-ntos. Agência AlemãOlga - 37-7191
OFEREÇO cozinheira, cop.-arru-
madeiras etc. Com doe. e infor.
mações. Tel.: 32-0584

Ag. Riachuelo.
32-5556

OFERECEMOS cozinheiras do va-rias categorias, com ótimas re-ferencias e documentos. Telefo-ne 52-4604.
PRECISA-SE de cozinheira de forno e fogão trivial fino. Ccm carteira e referências, paqa-se bem.Tratar na Rua Paula Freitas, 42,

PP- 301 — Copacabana.

Dactilografia
O Centro Taquígráfico Bra

sileiro está recebendo matrí-
cuias. Currículo: .Port. Taqui.
Dact., Mat., Prática de Escrit.,

e, Relaçõís Públicas - Inicio Em um mês, curso comum,15|3. Turmas especiais de Port., rápido e aperfeiçoamento.
Taqui., Dact., Inglês, Matem., Diplomas ho fim do cursoEscrituração Merc c Relações |„,tifu». Comercial Brasil -Publicas - Aperfeiçoamento ta-Rua Uruguaiana, 114 e 116
S__'í. T qUa-'qUer, mé" Tel5-' 52-8997 • 52-8899todo (turmas homogêneas), nas
velocidades de 20 ató 140
ppm. Aulas das 8 às 22h. Tur-
mas especiais de Taqui. <¦
Dact.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

COZINHEIRA - Precisa-se, uma
para casa de família de tratamen-
to. Exigem-se referências, R. Gu-
rupi, 159 - Grajaú.

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
FAMIUA estrangeira precisa ..„-pregada clara, todo serviço, comrofercncias. Pompeu Loureiro n."77 ap. 801 - 57.1539.

COLEÇÕES
aos sábados, pela ma-jCAlUAS AULETE - última edi'nha. Direção geral do Prof.fao ~ Enxula, NCrS 150. Telefo-

PAULO GONÇALVES, Prara riü 
"* Nove lm.._..

riano, 55 - 12.° (CineíàndiaV0 J°RNAt D° BRASU instalou
Tels, 52-2972 1 SW^Z.J^''^-* »• C<

—-,. -1 549, junto iGuandu Veículos, mais uma agên-cia para recebimento dt anúncios1a assinatura,

MOÇA CLARA não muito iovemcom referencias, competente —
Precisa-se para serviço casal detratamento. Infs. tel. 36-3575.
MOÇA - Precisa-se boa eoarên-
cia para tomar conta de 2 crian.cas. Que possa dormir no em.
pri.-go. Tratar Estrada do Sapé,
623- ¦— Rocha Miranda.
OFEREÇO cop.-arrumadelras, co-zinheiras etc. Ccm referencia edec. Tel. 32-0584. 32-5556. Ag.Riachuelo.
OFERECESE arrumadeira e passa-deira diarista. Ótimas referên-
cias - 36-7551 e 25-0521.

OFEREÇO 2 portuguesas - Uma<-opeira, babas e cozinheiras -Agencia Alemã Olga — 37-719]— Av. Copacabana, 534, ap. 402
OFERt___L- a Missão Evangélicadomésticas especiais, preparadas,orientadas e amparadas social-mente. Tratar pessoalmente naRua Santana, 98, l.o.
OFEREÇO babi profissional, portuguêsa, 6 anos ref., 52870a —
Ei -l__?__°f e m "n a jc ido.
WI-fcRECEM.E.2 ótima», .mWgadas com boa saúde, documen-tos e referencias, sendo babá clmuita prática e copeira-arrurna:
.í'í™?u ,odo *crviS° d« «wl.jo-1294.

COZINHEIRA - Precisa-se de
uma de boa aparência que saiba
o trivial fino variado para ca*
sade família de tratamento —
Exlgem-se muiras referencias e
durma no emprego. Trítar de
10 horas em diante na Rua Sá
Ferreira n. 196 - Não se aten.
de por telefone.

PRECISA-SE cozinheira c| refe-
rências. Praia do Flamengo, 194op. 401.
PRECISA-SE de cozinheira paratrivial variado e que lave para4 pessoas: 37-8316. R. Dominqos
Ferreira, 149 (801).. Com infor-
mações.

COZINHEIRA - Precisa-se paretrivial variado. Exigem-se referên-
cias. Paga-se bem. Tratar Rua
Barata Ribeiro 535, ap. 301
COZINHEIRA - Precisa-se paratrivial variado. Exigem-se refe-
rências. Paga-se bem. Tratar com
Sr. Carlos, Av. Copacabana 620.
COZINHEIRA - Precisa-se dê
uma, com prática e boas refe-
rências. Ordenado: Crt 90 000Rua Pompeu loureiro 148, ap702. Tel. 57-0522.

PRECISA-SE de uma cozinheira -
Pago CrS 40 000. Run Torres Ho
mem, 321,_ap._201, Vila .Isabel.
PRECISA-SE ce.inheir. d. forno
e fogão para casa da alto trata-
mento, uma folga semanal tom.
pleta, tem aiudante, dormir no
emprego — Paga-sa muito bem.
Tratarei D. Daura. Tel.: 46-8180.

COZINHEIRA - Precisa-se. Podedormir no emprego — Rua Uma-ri n. 51 (transversal 1 R. pe.reira_da_S|lva)_—_Uraniei.-as.
COZINHEIRA-- Precisa-se™ plTatraba nar em casa de pequenafamília. Exigo-se que saiba re-
aim.nfe cozinhar e que dê re-
ferencias. Ordenado CrS 80 000^- Tel.: 46-2444.

PRECISO môça, para pensão, com
prática de cozinha. Dormir no
emprego^ Rua_Haddock Lâbo 85.
PRECISA-SE de 2 empregadas...
uma para cozinhar e lavar, ou-tra de 14 ou 15 anos serviçosleves, eom informações. Telefo-ne 42-5232 - R. do Passeion._70, ap. 612.
PRECISA-SE de boa cozinheira —
Paga-se bem na Rua Rcoúbllca
doPeru n. 101 - ap. 50Í.
PRECISA-SE - Cozinheira. TrivialFino, com referências no mínimoo moses. Ord.: 70 000. Tel.: . .27-9B87. Av. Ataulfo de< Paiva
_M- "t»»rtun 01 ,_. teblon.
PRECISA-SE - Cozinheira compe.

PRECISA-SE empregada, todo ler-,viço, que saiba cozinhar, pl ca.
yl^ua_da_Gliria, 190-602.
PRECISA-SÉ arrumed.
se bem. Tel. 27-4081

COZINHEIRA - Precisa-se, qu.durma no emprego. Tratar t R.Andrade Neves, 456 — Tijuca.
pc.:-.-.;. ., -_ (COZINHEIRA - Precisa-se na R.'^-ÇISA.E arrumadeira - Pega.|Paule Freitas, 21, ap. 301

37*1354 — Copacabana.
Tel.

lente com mais de 30 anos para
casa de tratamento. PecWse ra-ferencias. Tratar Rua Santa Claran." 383.
PRECISA-SE empregada domésli-ca para o trivial comum e quefaça o serviço de caia - Paga-se bem. Tratar Honório de Bar-ros. 18,403 - Flamengo.

TT„tf 
"'""«l»-»""!* (ioWmann informa que a
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'!'" A,f!"ft üa" Confederações dos Em-

í', r ,"n'S l1"'"m'"" '"» «'"«tituto de psicologia d.mercado n fazer ...» levimlamento, pela amostra-
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"il lmw!m "ue °s empreende.
c„_e„„ ;'". ""'í:'"r ° rM«"a<lo foi surpre-
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norma, de comportamento <lo hom.irt"
A declaração de que "o empreendedor 6 ho-mem de ação" — seguido o articulista alemão —

ç acompanhada de reservas quanto ãs teorias oJdcolog as econômicas e sociais. Os proprietários,-.ptíQlalmenle os das empresas médias, sentem-se.cercados por Iodos os lad.» pelo listado, pelos im-postos pela burocracia, pela concorrência desleale explicam a sua situação pela imagem: "Estamos
presos numa teia de aranha que se torna mai_cerrada com as_ tentativas de restabelecer a nossaliberdade de ação". A.s qualidades consideradas es!
£j",a 

«.empreendedor - acrescenta HansGoldmann - sao muito complexas: Coragem paraassumir riscos, talento para interpretar pela in-
_» S2« tSe"VOlVÍ-me,,lt0 c as fut,,r:ls necessidadesdo mercado; capacidade natural para conduzir ho-mens c impor-se com autenticidade; atitude bási-ca.de ot.mismo moderado; inteligência prática
?,"eh-COmpnee.n?a 

com raPite «s acontecimentos .sa.ba analisa-los na sua interdependência; vonfa--e de transformar idóias cm realidade c alto sen-so de responsabilidade social.
Nas respostas à pesquisa faltou a citação ps..pontanea da solidariedade na classe empresarial eas perguntas complementares neste sentido foi „c!gado que ela exista. As entidades representativasdas categorias econômicas e seus dirigentes Ito

^siderado, 
como um mal necessário com o qi'anao ha idcn.ificação emocional p<_0 esnrit diicorps. Essa reserva enfraquece a posição do em-preendedor porque a identificação dos empregadoscom as suas entidades de classe atinge uma altaperceba em ou(ras pcsquisas re"aliza^salt*união tirou da pesquisa duas conclusões para umaacao de profundidade e imediata: a) conquistadaconfiança dos dirigentes das empresas filiadas naação das entidades representativas; b) intensificar

na _S5__ -w- ™ ™ins moilernos ** penetraçãona opinião publica para vencer a antipatia contraa classe empresarial, cuja atividade c considerada,
£^ 

«peeialmenle pela juventude unívér-
_mW—n 

0.freSU,tad0 de ut"a pesquisa no meiownivcrsv.ano, ficou evidente que o pagamento de
dors°-neterd cVí"C,ndUS 

* eon^^ Pefa metad.dos interrogados, como um ato sem legitimaçãomoral, econômica e social, o que tem de ser rva-iiaüo corno um fenômeno assustador.

TRABALHO DA MULHER _ oS artigos 374 a 37ada Consolidação das Leis do Trabalho, que disci-Punam o trabalho da mulher e que íoram objetos
v>M«rUeS dccretos assinados polo Presidente da1-vepublioa, prescrevem, entre outras determinações,que a duração normal diária do trabalho da mu-iner poderá ser, no máximo, elevada de duas ho-Jas, independentemente de acréscimo salarial, me-
do TOitfr?1^11^0^ aÍÔrd0 COletiV0' nos t£rnl°»do Título VI da CLT, desde que o excesso de ho-
Sf' _irf™m_ ' S^3a comPensa«ío pela diminuição.em outro, de modo a ser observado o limite da48 horas semanais ou outro inferior legalmente
fixado.

Os Artigos 374 a 379 e seus parágrafos tra-tam, igualmente, de outros assuntos que dizemrespeito ao trabalho da mulher, o trabalho notur-lio que pode executar, o conforto que lhe édevido pelos empregadores, o local apropriado e-ob vigilância que tem direito ho período de ama-mentação. a produção da trabalhadora grávida aoexercer atividades no período de quatro semanasantes e oito semanas depois do parto e também
Stror qt^t^? pocie e <leve ser Prestada pe:o
™í?Í,™_: ' LBA e outras enfades públicas.MÚSICOS — Na próximas horas, serão conhecido,os nomes que integrarão a nova Junta Governati-va da Ordem dos Músicos. Os membros da JGalem da administração da entidade, deverão inte-grar um grupo de trabalho que se encarregará deelaborar a legislação específica sobre a Ordem dosMúsicos do Brasil.
NÔVO SINDICATO _ O Diretor do DepartamentoNacional do Trabalho assinou despacho reconhe-cendo o Sindicato da Indústria da Construção odo Imobiliário do Leme, em São Paulo. Em con-seqüência, excluiu aquele município do âmbito dajurisdição do Sindicato da Indústria da Constru-çao e do Imobiliário do Estado de São Paulo
EdUôrIüiT° °A TEI,ÍRA ~ A MABRI -araria
7„, m__f t 

a' ~ a?_ba de !a"Sar a seeunda edição(aumentada e melhorada) do Estatuto da Terracomentado de J. Mota Maia. Encontra nesse livroos textos da legislação, as remissões a toda a le-gislação e atas administrativos, de interesse de
S»Síárl0S de terra' nao Proprietários, simples¦parceiros ou arrendatários, trabalhadores agríco-
riaJoffri . Omo_' adv°Satlos e magistrados. Algumas
?"f tetee decretos: Emenda Constitucional n°iu, de 10 de novembro de 1964; Lei n.° 4 504, de30 de novembro de 1964; Lei n.« 4 947. de 6 doabri de itU; Lei n.o 4 891, de 9 de de_em.ro de
ívL?6«o6» n° 58 197' de 15 de abril de 1965:
?r %\ tv 5D 889, Decret0 a" 55 891> Decreto n.ò
tr„P__' ^Cret0 n-° 56 79- e outros' além de Ins-truções, Atos e Portarias.

____S__?h_"Í: 
°f, 

^eeados-eleitores das entidades
taran ^, Pr?fissionais liberais e autônomos vo-
_?í„ihif?„f 

cateeona: econômica nas eleições para
Revisar, _» 

"P"?™^" classistas na Junta de
__?* Va ?revlden«a Social. A informação édo Sr Artur Lopes da Silva Júnior, Delegado Re-gional do Trabalho, autoridade encarregada de
%ST*Z' 

e-reaIizai- o pleito. As eleições terão lu-
d_í d°ndpa ii ?° „UdÍtÓrÍ0 Snlgad0 F1Ih0 tato an-dar do Palácio do Trabalho). As categorias eco-nonucas votarão às 9 horas, e as profanais às
tL^mant0,estas teráo representan™ 33ièn-
^1 

S>, a?uelas vqtarao P°r intermédio dos dele-gados-eleitores de 14 organizações. Cada federa-çao estadual terá direito a três votos; se d. _m-bit. nacional, terá direito a dois votos; cada sin-
1„?_Í° n nal\?uand0 nâ0 houver federação da
^gT^crespectlva' tera d'reito a um voto.MÉDICOS — O Departamento Nacional da Pre-vidência Social baixará, nos próximos dias, nor-mas regulamentando o credenciamento de médicospelo Instituto Nacional de Previdência Social ín-formações do DNPS acrescentam que há médicoscredenciados que estão cobrando uma taxa suv.7-mentar, alem daquela estabelecida pelo INPS Isso
lCf °Ã°^^Í° em varlas cidades d0 «terior doPaís. O DNPS considera um abuso e pretende coi-bi-lo com todo o rigor da Lei.
POLÍTICA SALARIAL - Prevista para as próxi-mas horas nova reunião do Conselho Nacional dePolítica _Salarial. Vai delliberar sobre os processos
vereiro - aC°rd°S salariais terminados em íe-
SINDICATO RURAL — O Ministro do Trabalhoassinou despacho reconhecendo o Sindicato Ruralde Leopoldina, em Minas Gerais. 33 entidade dacategoria econômica, do plano da ConfederaçãoNacional da Agricultura.
INDUSTRIAS ELETRÔNICAS _ a Associação da-?Industria. Eletrônicas e Similares do Estado daGuanabara, formada o nno passado e presididapelo Sr. Antônio Alberto Sabóia Lima, acaba deaprovar a sua transformação em Sindicato dasIndustrias Eletrônicas e Similares do Estado daGuanabara, devendo, nos próximos dias. encami-nhar seu pedido de reconhecimento ao Ministério
Sre^alho. Segundo o Cadastro Industrial daFlEGArCIRJ, existem no Estado da Guanabaracerca de trinta empresas industriais desse ramo,inclusive algumas de grande porteMARÍTIMOS _ Demissões em massa, no LóideBrasileiro e Costeira Foram atingidos mais detres mil servidores. Os estáveis íoram colocadosem disponibilidade.
JORNALISTAS - Instalada, no Sindicato dos Jor-nalistas, a comissão de sindicâncias, que vai íazerum traba:ho de revisão nos recentes processos deexpurgo do quadro social. Integram a comissãocinco jornalistas, indicados pelas lideranças dastres chapas, que, recentemente, concorreram àseleições no sindicato.
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per
Foram perdidos e se encontram & disposição

de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
cia RADIO JORNAL DO BRASIL, os documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana
Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C. Siiva, Al-
varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade, An-
tônio Francisco Gonçalves Araújo, Antônio Go-
mes da Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir Couto,
Alexandre Nepomuceno Dock, Agenor Batista
Franco, Artur José de Freitas, Antônio Francisco
Félix, Armando de Magalhães, Adilson do
Sousa Mendes, Alberto José Martins, Antônio
Mesmolia, Adélson Muguel, Adriana Leite, Alva-
nedo Peçanha, Aniva Pereira, Antônio Francis-
co, Abelino Lopes da Silva, Alcino dos Santos,
Antônio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
Aurelina Luz da Silva, Altair Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik,
Carlos Alberto Gomes de Almeida, Félix da Con-
ceição, Célia Maria Francisci, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, Célia Gomes de Matos, Cassildo Lare-
do Reis, Cecília de Cotovitz, Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Néison Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Cleoní-
dio Soares, Clóvis Rodrigues dos Santos, Campa-
nha Filantrópica em prol das Crianças Para-
líticas, Diogo Pinto Sabugueú-o, Delfim dos San-
tos Almeida, Dejaniro . Mendes da Silva, Dílson
Neumann da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-
des Correta Barros, Eduardo Brunoro, Edemil-
son Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna Maria da
Melo, Enoque Natlvidade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos, Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranis, Eduardo Marques de Campos Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Bragan-
ça, Fausto Roberto Guido Braga, Francisco Mi-
randa Filho, Francisco Gama Pinheiro, Fernan-
do Gonzaga da Silva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barros, Gil-
na Auxiliadora Lopes Faias, George Marcondes Go-
doy, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima, Hilã-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-
lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos, Idemar Dantas, Isaias Pinheiro, Iran
Guerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, Joáo Cor-
reia de Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújão,
José Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira,
José de Gouveia Júnior, João Evaristo Borges, Jo-
sé Luís Vilas-Boas, José Carlos de Castro, José
Luís d-AJmeida Campos, José Augusto da Cruz, Jo-
velino Ferreira Dias, João Vieira Franca, José Ma-
chado de França, José Lino Gurgel, José Salva-
dor Jasmim, José Luís, Joaquim Loureiro, José
Rocha Lima, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-
deira, José de Barros Mota, Joseía Virgina de
Medeiros, Joaquim de Oliveira, Jorge de Oliveira,
José Soares, João Adelino da Silva, José Paulo
da Silva. José Fernandes de Sousa, Jorge Teles
dos Santos, José Válter da Silva, José Ronaldo
da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,
Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
dss ds Oliveira Brilhante da Costa. Luís Martins
da, Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaie.e Augus-
to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-
cimento, Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo Farias
Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-
nio Moutinho dc Almeida e Melo, Marilia do Car-
mo Ribeiro de Moraes, Maurício Bastos Almeida,
Milton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz,
Manuel de Oliveira Campos, Marli Matias de Car-
valho, Manuel S. Dutra, Maria Paula de Figueire-
do, Maria Teresa de Almeida. Ferraz, Maria Cor-
reia de Lima Gomes, Marcelo Geiger, Mário Nata-lino Jordão, Márcio Nunes de Miranda, Marcos
Fernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira deOliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel
Anuindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penlia,
Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Míl-
ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro daSilva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurília Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Néison Serra de Castro, Néison Matias, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Nc-
lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves Carvalho,
Odelita Cerqueira, Octavlano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia.

PRECISA-SE de um oficia! de co.
zinheiro na Rua Visconde Piraiá
n. 152.
PRECISO cozinheiro, asrviço de
casal. Paga-se bem* Raimundo
Corroa 41 - 1 004
PRECISA-SE de cozinheira de for-
no e fogão e pequenos serviços,
para casal, com folga todos os
domingos. Paga-se bem e exi-
gem-se boas referências. Rua Bo-
livar 135, ap. 403. Tel. 36-6750.
PRECISA-SE cozinheira, referên-
cias. Bartolomeu Mitre 613, gr.
201.
PRECISA-SE de uma cozinheira
para o trivial — Rua Joana An-
géllca n. 31, ap. 301.
PRCCISA.SI 2 mocinhas. CrJ 50
mil. Para ajudar em casa da fa-
milia. Tralar à Rua Sousa Lima,
170 ap. 802_Pôsto 6.
PRECISA-SE empregada com prã-tica de cozinha. Ótimo ordena,
do. Trazer referencias. Aires
Saldanha n. 66 — 802 — Copa-
cabana.
PRECISA-SE da senhora boa apa-
rencia, dando referencias, paracozinha e demais serviços. Tra-
lar na Estrada da Barra da
Guaratiba 9 815. Pegar ônibus
em Campo Grande.
PRECISO 2 cozinheiras mensalls-
tas, uma de 110 000 a outra de
60 000. Av. Copacabana, 534 -
ap. 402. Trazer documentos.

LAVAD. E PASSADEIRAS
PRECISA-SE de uma lavadeira e
passadeira. Rua Cupcrtino Durão,
|35 — leblon.
EMPREGADA passar e cozinhar
para 4 pessoas. Tratar até òs
13 horos, Rua Montevidéu n. 21
«8P- 201 — Ipanema
E_MPREGADA - Precisa-se c| refe-
rencias, lavar, passar, cozinhar pa-ra um casal. Rua Itabaiana, 204
Grajaú. Tel. 38-5968.
LAVADEIRA - Precisa-se que la-ve e passe, com perfeição. Exi-
Sem-se referencias. Rua General
Mariante, 392. Laranjeiras. En-
trar pela Rua Pereira da Silva.
MOCA SOSSEGADA, lavar, pas'«ar a arrumar. Dorme no em.
. ru°00- íi. mf. K' En«- P«"«
Chaves 128. Tel. 46-5199.
. ASSA_blRAS - Precisa-se tin-turaraia. Rua Haddock Lôbo. 53.
Tel. 48-8580.
PRECISA-SE empregada por hora
ou eletiva para lavar e arrumar— Av. Atlântica 1 880, ap. 1001.Tel. 57-0677. V

O JORNAL DO BRASIL Instalou
cm Campo Grandt, n» Av. Co-
sirio do Melo, 1 549, junto £
Guandu Veículos, mai. um» agên*
cia para recebimanto da> anúncios
e assinatura.
PASSADOR, tinluraria precisa, que
saiba lavar. R. Dr. Bulhões n. 9-B
— E. de Dentro.
PASSADOR HOFFMAN - Preci-
sa-se de efetivo, Senador Ver-
gueiro n. 123-J.
PRECISA-SÈ de um bom oficial
do barbeiro — Tratar na Rua
dos Arcos n. 63 — Salão Sil-
vestre.
PRECISA-SE de uma lavadeira
para pensão, pouca roupa e aju-
dar na cozinha pois a roupa ê
pouca, c| pratica. Rua da Al-
fândega n. 120 — l.o _ Cen-
Iro. ^^^
TINTURARIA - Preciso-se passa,
dor de máquina. R. Laranieiras,
347-H. '
TINTURARIA - Precisa-se de 1
passadeira no Rua Correia Du-
tra n. 81B - Catete.

JARDINEIROS
JARDINEIRO - Precisa-
se, c| prática. Paga-se
bem. Exige-se boas refe-
rencias. Tratar na R. Cos»
me Velho, 315.
OFERECE-SE iardineiro fax. solt.
p| efetivo, prático casa familia.
Doímir no emprego, lava carro,
vidro, encere. Boas refs. Telefo.
ne 38-0581.

DIVERSOS
CASEIROS - Preciso da casal
para tomar conta da caia no
Alto da Boa Vista, lia para cui-
dar do iardim a horta a «li paratrabalhes domésticos. Exigem-se
reforênciai. Telefona para .
58-3403.

ASSISTENTE DIRETORIA c| prati-
cs contabilidade e serviços gerais
escrit. com ótimo poit^guês. --
400 000 p| Gamboa. Av. Rio
Branco n. 151, slloja, s]09.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, (mô-
ça) — Precisa-se que saiba es*
crever a máquina c tenha boa le-
tra para trabalhar em Benfica —
Tratar nn Rua Couto de Maga-
IhSes, 235. com o Sr. Armando
ou Sr. Ml Ido.
DACTILOGRAFA FATimiSTÃ 

"pl 
o

Jacaré, pratica, 170, outra aux.
escrit. Dep. pessoal p| Man-
queira cj red. 250 — Av. R.
Branco n. J51, slloja, s'09.
ESCRITÓRIO DE."CONTABILIDADE
— Precisa de um empregado pa-
ra serviço interno e externo, de
12 a 14 anos de idade, correto
e trabalhador. Av. Pres. Vargas,
446,2.° andar. _
FATURISIA"'- Pracisa-se" d» «xí-
mio datilografo faturista (rapaz),
com grando prática na extração
áo duplicatav. Indispensável boa
caligrafia o segurança nos cál-
culos. Cariai para a Caixa Pos-
tal n. 35C8 - Rio/GB.
FATURISTA - Precisa-se de um
com bas.ante pratica em c.e.
notas fiscais, bom dactilografo,
bca letra e referencias e do
preferencia que resida nas pro*
ximidades. Rua Néri Pinheiro .
373 - ESTACIO DE SA'.
FUNCIONÁRIOS da «.critório qua
tonham competência e conhecimen-
tos de contabilidade, para tra-
balhar em empresa de ônibus. —
Exige-se referências. Tratar Rua
Marechal Floriano Peixoto. 2574.
N. I. Evanil.
MOÇAS PARA AUXILIAR DE ES-
CRITÓRIO — Pracisa-se da mocas
de boa apresentação e que te-
nha prática dos serviços gerais
de escritório — Apresentar-se ao
Sr. Sílvio Cunha, na Av, Barío
do Tefé, 34, com documentos.
MOÇA até 16 a. Precisa-se com
muito boa letra, para esc. de
contabilidade. Tratar na Rua Ado!-
fo Borgamin! n. 216. Eng. de
Dentro.
OPERADOR FRONT.FEED/RUF~
NCr$ 2301280,00, 3 rapazes co-
nhec. contab., 2 pi Ruf. In-
tracnnti — Sen. Dantas n. 117
- n. 223.
PRECISA-SE do auxiliar de escri-
tório, que seja dactilógrafa e co-
nheça arquivo — Tratar na Rua
Álvaro Alvim, 21, s| 1109. Das
8,30 às 11 horas.
PRECISA-SE de moças compoten-
tes para trabalhar em escritório
de empresa de ônibus. Tratar R.
Marechal Floriano Peixoto, 2574,
Nova Iguaçu. — Evanil.

BALC. E VITRINISTAS
BALCONISTAS - Precisa-la de
moças para casa de modas, com
prática e boa aparência. Av. N.
5. do Copacabana n.° 442.
MOÇA — Balconista, loja de se-
nhoras com prática, boa apre-
sentaçíío. Rua Siqueira Campos,
43, sola 432.
PADARIA - Precisa-se dc rapaz
menor, para balcão, com prática.
Rua Engenho Novo 123 — Sam-
paio.
PRECISA-SE de caixeiro c| prati-
ca de armazém, à Rua do Cate-
te, 211. De preferencia que mo-
re_perto do trabalho.
PRECISA-SE ds balconistas com
pratica em armarinho na R. fl-
gueiredo Magalhães n. 121-A
Loja.

DACTILÓGRAFAS - NCrS 1B0 .
220,00 — 0 mósas prat. gina:.
semana 5 dias — Sen. Dantas
n. 117, g, 223.
DACTILOGRAFO SECRETARIO -
Ótimo c| muita pratica escrit.
geral exp. mínimo 4 anos 400
p| Gamboa — contabilidade. —
Av. R. Branco n. 151, sjloja
- .109.
DACTILOGRAFA - ume c| in-
glês fluente, 300 p| Cenlro e
outra pratica escrit. 150. Av.
R. Branco n. 151, slloja, s|09.
MOÇA do boa apresentação, dac-
tilografa e desembaraçada, preci-
so pj secretariar {irmã tmebilia-
ria. Trate c| Bueno Machado. R.
Barão Mesquita, 398-A (pela ma-
nhã).
PRECISA-SE dactilógrafa recepcio-
nista, meio expediente (manhã).
Visconde de Pirajá, 371, sl.
RIOBRAS — Precisa-se. Moças. Se-
cretaria bilíngüe. Recepcionista c]
inglês. Aux. contab. 180. Aux.

Eessoal 
150. Rapazes. Aux. conta*

ilidade, 150-180. Av. Prat. Var-
gas, 529, s| 410.
SECRETARIA - Boa datilografa,
boa letra para dormir no local
do trabalho, descontando do sa-
Irio o valor do aluguel do quarto
— Copacabana, Posto 5 — 56-0425

VENDEDORES -
CORRETORES
CONFECÇÕES FINAS do senhoras
e crianças — Precisa-se de ven-
dedor nesta praça — Ótima co*
missão — Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 219, ap. 913 - Urgente.
ATENÇÃO — Precisa-se de mo-
Cas e senhoras para trabalhar —
Paga-se bem. Tratar no local. Av.
Brasil, 23 295 sala 2 — Gunda-
lupe,
PRECISA-SE vendedora com bas-
tante prática para casa de mo-
das. Tratar: R. Visconde de Pi-
ra|á, n. 11 l-B, com a gerente,
às 9 horas.
RELAÇÕES PÚBLICAS - (Moça .u
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil Cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga 227-315.
MOÇAS desembaraçadas, ativas,
boa aparência, para rei. públicas- F. Roosovolt n. 39, sala 601
VENDEDOR de gabarito - Gran-
de firma industrial procura elo-
mento c/ vasta pratica cm ven-
das. £ condição esssencial possuir
automóvel. Salário fixo de 500
mil e ótimas comissões. Procurar
Sr. Renato na Av. 13 da Maio,
23, grupos 614 o -613.
VENDEDORAS p| produtos de
beleza p/ venderem o que pude-
rem e aonde quiserem. Comissão
altíssima. Tel. 27-5934.

PINTOR — Preciso um pnra al-
guns dias, pago 7 000 por dia
de serviço, não pago dias de fil-
qa. Rua André Cavalcanti, 175.
PRECISA-SE de ajudante ae pin-
tor. Rua Conde de Bonfim n.
605.

PRECISA-SE do ropuchador de
alumínio, na Rua Buenos Aires
n. 266.
ELETRICISTA ENROLÃDOR (MO.
TORES) - Precisa-se na Rua Aris-
tides Lôbo n. 53 — Rio Com-
prido.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
CHULEADEIRAS - Precisam-se
com prática de e..lças cie senho-
ras, Rua Santos Rodrigues, 255.
2.° andar. Estácio.
CALCEIROS(AS) para fábrica, com
muita prática, preferência bolsei-
ros (Salário mais prêmio do pro-
dução. Semana de cinco dias. —
Rua Roberto Silva, 145. Est. Ra-
mos.
ALFAIATE — Precisam-so oficiai:
paletó, calças, buteiro, aiudante
aprendiz, ad. meças. Rua Fran
cisco Serrador, 90. Gr. 204.

ACABADEIRA - Chulear o ca
sear a mão — Alfaiate — Av. Co-
pacabana, 70911105 - Tralar c
Chames. __
BORDADEIRAS — 

"Precisamos 
do

muitas. Paga-so bem. Rua Ban
deira de Gouveia, 205, Estação
Riachuelo. __
COSTUREIRAS - PreclM>.so dê
ovorlequistas e cortadeirat para
malharia. Av. N. S. Copacabana
n.° 442.
COSTUREIRA - Preciso-se com
prática em camisas sociais.. Pago
Bem. Rua Rodolfo Dantas n.
40-C. Tel. 37-6751 - Copacaba

PRECISA-SE de costureira com
pratica em roupa de criança e
que saiba cortar e costurar, Rua
Senador; Vergueiro n. 36-A.
OVERLOQUISTÁS" - Precisãm-se
também para máquinas de bainha
para malharia. Av. N. S. Copaca-
bane, 442.

BARBEIROS - MANIC.
ACADEMIA do cabeleireiros Gu-
edscop. Agora com novo meto-
do das escolas de São Paulo, lhe
dará mais garantia. Há modelos
suficientes. Tel.: 26-4254. R. 19
Fevereiro 65.
BARBEIRO — Precisa-so de um quo
trabalhe bom, para ficar efetivo.
Rua Chavos Faria, 11. Cancela.
BARBEARIA — Precisa-se urgente
do barbeiros efetivo. Rua Miguel
Rangel 419 — Cascadura.

PRECISA-SE çle balconista para
casa de laticínios com pratica •
Tratar na Rua Buenos Aires n.
250, das_8 às 12 horas. __
PRECISA-SE det um 

"balconista,

com pratica de varejo de calça-
dos na Rua Senador Pompeu n.
240 — segunda loja.
PRECISA-SE~de moças de boa
aparência que saibam fazer as
quatro operações para trabalhar
em balcão de doces — Tratar na
Rua da Passagem n. 83, loja D
depois das 13 horas.
PRECISA-SE de rapaz -
Marilyn — Rua Real" 

308.

Sapataria
Grandeza

PRECISA-SE de moça p| bntcao
c| pratica de artigos de limpe
-a, na Rua Profa. Ester de Me-
Io n- 226-A - Benfica.
PRECISO balconista para pecas pj
automóveis. Rua Mar. Floriano
Peixoto, 1558. N. Iguiçu, da 16
às 18 horas. Só se apresentar com
prática.

CONTADORES
AUXILIAR CONTABILIDADE -
Moças maiores e menores ou ra-
pazes com boa letra, sabendo es.
criturar livros fiscais. Av. Subur-
bana, 6.570, »| 403 - Pilares.
CONTADOR - NCrS 6501700,00

2 p| chefe escritório, conhec.
contab. mecanizada, legis. tra-
balhisto, 35|45 anos - Sen. Dan-
tas n. 117 - gr. 223.
RAPAZ — Precisa-se para limpe-
zas e saiba tomar recados. Exi-
ge-se referencias, dorme no alu-
nuel, ordenado 60 mll cruzeiros
- Tratar na Rua Des. AlfredoR^i.iL?..6-__LeÍlon- _
DACTILÓGRAFAS -
ESTENOGRAFAS -
SECRETARIAS

VENDEDORES - AtonçSo - Pre-
cisamos como bico ou horário in-
tograll — Nao há limites de ida-
de, des 17 aos 87 todos servem.
Nossos clientes refazem seus cpn-
tratos uma ou duas vêiot por ano.
A comissão terá sompro sua, por
tanto seu ganho será crescente.
Em tempo, avisamos quo nno se
trata de vender mercadorias,
ações, quotas, livros' ou terrenos.
ê bom mesmo e Iodos precisam,
alé vc*}. Para sua facilidade
atendemos das 9 às 16 horas. —
Lembro-so que estamos organizai
do agora esta seção, não fique
índociso. Esperamos você na Rua
Alfândega, 65 — 2.° and. (esq.
Av. Rio Branco). ______
VENDE"bãR~"E~VlNDEDORA tra
balhar n/ produto Laboratórios —
Drogarias — Comércio — Indús-
tria. Ordenado e comissão. Rua
Riachuelo 44 2.° and. Reginaldo.
VENDEDORES - Distribuidora de
Produtos Farmacêuticos, Populares
e Perfumaria, precisa de pracis
ta e viajantes. Paga-se ordenado,
ajuda de custo e comissões. Zo-
nBS fechadas. Só admite-se com
Conhecimento do ramo. Apresen
tar-se para entrevista dia 3-3-67
das 8h às 12h e das 14 òs 17h.
Rua Conde de Bonfim, 377, Gru-
po 505, Sr. Cruz.
VENDEDORES - Precisamos para
a Guanabara — Fábrica de Doces
Regina. Telefone: 2-1965 — Ni-
terói.
VENDEDOR - Para ramo de con-
fecção — Paga-se bem, um só
expediente — Infs. na R. Leo-
poldina Rego n. 422 — Olaria
VENDEDOR DE SABONETES. Pre-
cisa-se com prática no, ramo. —
Tratar na Clavel Ind. Químicas

.A. Rua Jrão Rodrigues, 60

BARBEIRO p| sexta e sábado
pode ficar efetivo — Rua 24 de
Maio_ n. 947.
BARBEIRO — Precisa-se para sá-
bado - Rua 20 de Abril, 37.
BARBEIRO EFETIVO - Precisa-se
com urgência para salão de gran.
de movimento. Paga-se 50% em
tedo o serviço. Av. N. S. de Fá-
tima n.° 67 — Loja B — Salão
Míriam.
CABELEIREIROS - Precisa-se de
ótima aparência — trabalhe mui-
to bem.. Rua Gago Coutinho n,
66 — Parque Guinle.
CABELEIREIRO (A) - Precisa-se
com freguesia, para salão no
Centro - R. Assembléia, 93, s/
402.
CABELEIREIRA E MANICURA -
Precisa-se de duas, no salão, à
Rua Carolina Santos 20-A — Lins
— Dona Olga.
CABELEIREIRO ajudante, c/ pra-
tica, precisa-se. Conde Bonfim,
795 - L. A.
CABELEIREIRO - Vendo melhor
oferta, baso Cr$ 4 000, Motivo
doença. Alug. CrS 30. R. Ta-
deu Kosciusko 61, sob. • Fátima.
OFERECE-SE meça de cur para
ajudante de cabeleireira, telefo-
ne 38-5337, Lourdes.
MANICURA ~
balhe bem,
313 sob.

— Precisa-se que Ira
Rua Frei Caneca n.°

PRECISA-SÈ - Ajudante cnbeloi-
reiro. Sua Paissandu, 111 -B. Tra-
tar com Sr. Victor — Flamengo.
PRECISA-SE de manteure na Rua
lricume,_ló — Brás de Pina.
PRECISA-SÉ de cabeleireiro (a)
profissional — Rua AboliçSo n
688.

BORRACHEIROS - Precisam-so
par., inicio imediato. Apresen-
tar-se na Av. Itaoca n. 360 —
Bcnsuccsso.
CONSbUTADOR - Precisa-se, com
pratica de consertos para oficina
de reenuchutagem de pneus. —
Apresentar-se na Av. lUoca, 360
— Bensucesso.
CHOFER - Precisa-so, para casa
de familia, preferível ciue durma
no emprego, do meia-idade. Exi-
çcm-se referencias. Tratar na R.
Quitanda, 67 s| 401, depcis de
rMhsra^.
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
Precisa-re à Rua Dom Moinrndo
n. 15, antiga Rua da Quinta. São
Cristóvão,
ELETRICISTA P/ VOLKSWAGEN
— (P! trabalhar em Viccnto da
Carvalho). Firma estrangeira adm..
to cj prática p| iniciar imediata-
mente. Ótimo ordenado. Tratar no
Contro, na Av. 13 da Maio, 23,
salas 614/3.
LANTERNEIRO - Precisa-se, com
competência, para todo .serviço
em automóveis. Rua" Campos da
Paz, 174 — Rio Comprido.

|ijj A CIA. CERVEJARIA BRAHMA filial RIO, necessita de: U
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LANTERNEIRO - Hoje, urgente,
precisa-se, Rua Sousa Franco, 107,
Vila Isabel.
LANTERNEIRO competente - A
Gelyar precisa de um para ar
condicionado e paga bem. Rua
do lavradio, 118 — Centro.

MOTORISTAS — Precisamos para
completar nosso quadro. Mctoris.
tas comi prática do serviço de
ônibus, várias vagas* Salário de
CrS 12 340 diários — Rua Viana
Drumond n. «15 — Vila Isabol.
MOTORISTA — Empresa de trans
portes rodoviários precisa com
pratica para serviços de coletas e
entregas — Tratar na Rua São
Januário, 1057.
MOTORISTA com pratica de
anos morando na Zona Sul
Precisa-sa para casa de fcmflia
— Paga-se bem. Tratar na Av.
Guiihermo Maxwell n. 390, com
SERRA — Exigem-se referencias.
MECÂNICO VOIKSWÃGEN.
Precisamos de menores c| prati
ca dc preferencia que tenha tra-
b<.!h<.do em especializada. - Tra
tar na Av. Brás do Pina n, .
2 155 - V._Alegro - Irajá.
MOTORISTA PARTICULAR.'" Bair-
ro Laranjeiras — Precisa-sa. Tel.
32-0535, após 14 horas.
MECÂNICO - Preciso com pra
tica comprovada de mecânica
em caminhões Mercedes Benz
óleo — Tratar c| Jorge de 8 às
11 horas, na Av. Presidente Var-
oas n. 5-12, 8.° andar, sala 609
MOTORISTA — Prccisa-so para
caminhão — Tratar Av. Alm
Barroso n. 2]2-A — com o Sr
JAIME.
MECÂNICO - MOTORISTA.
Precisa-se para caminhões Inter-
national — Rua Ccnde de Azam-
buja n. ¦449 — Maria da Graça

MOTORISTA — Particular preci-
sa, mínimo 5 anos carteira, rofa
rõnctas casas em quo tenha tra
baldado. Não ie apresentar quem
não estiver condições exigidas,
Praça Pio n. 15, 11.° andar,
Sr. Jaci.
MOTORISTAS - Precisa-se pare
trabalhar em ônibus. Tratar das
B às 10 hs., cem Sr. Acióli, à
Av. Guilherme Max well 210 —
Bonsucesso.
MOTORISTA com pratica de ma
feriais de construção. Rua Cardo
so de Morais 380-A — Bonsu-

MECÂNICOS
empresa de
Mariana, 210

Precisa-se para
ônibus. Rua Santa

Bonsucesso.

VENDEDORES - Precisamos para
venda de aves abatidas. Ajuda de
custo mais comissões. Av. Ema
ni Cardoso, 191, das 6 òs 11 ho
ras,_Sr. Jaime.
VENDEDORES 

"~OU 
VENDEDORAS

PARA AUTOMÓVEIS - Pracisa-se
am Copacabana à Av. AtISntica
esq. da R. Djalma Ulrich
23-A - loja - Pôslo S.

RECEPCIONISTAS
TELEFONISTAS

AGENCIA LINK: Dactilógrafa c)"icns conhec. de inglês e outra
I inglês, faturamento e caixa —

México, 21-10,0.
BÍCO - DACTIlOGRA"FÕ~(AJ~_:
Bancário ou funcionário — Rua"osario 

n. 105, l.o _ D. Pau-

DACTILOGRAFA - Precisamos de
uma ótima dactilógrafa. Apresen-
tar-se na Avenida Rio Branco 131
gr. 1 302, a partir de 91).
DACTILOGRAFA - Precisa-se c|
pratica mínima de 2 anos com
conhecimentos de escrilório a Vi-
draçaria Lenita Ltda. na Rua
Leopoldina Rego n, 576 — Oia.

RECEPCIONISTA - Precisa-se dl
moça de boa aparência, para Io
ja, que saiba escrever à maqui
na. Salário e comissão. Rua Ba-
rata Ribeiro, 339, das 9 às 12
horas.

DIVERSOS
BOY — Preciso, que more ....
Grajaú ou perto, trabalhar com
advogado, R. Barão do Bom Re-
tiro n. 2 614, ap. 303. Tel.
58-7182 — Exigem-se: curso pr|-mario e menor 18 anos.
COBRADORES - Precisamos com
prat. p| vários setores da GB e
Est. Rio — Tratar na Av. 0e-
mocraticos n. 627 — sala 301 -
Bonsucesso.
MOÇA, boa apar., 21 anos, ofe-
rece-se pl trabalhar em qualquer
serviço de escritório ou comer,
cio. Sabe ler e escrever. SI dac-
tilografia. Tel. 47-9674.
MENOR com curso ginasial, -
Tratar na Rua Sanlana n. 116,
sil. c| Sr. Paulo.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTARIA E M. D'AVILA LTRua Garcia D'Avila n. 173-A

Ipanema - Precisa-se de ofi-
ciais para todo o serviço. Paga
te bem. Favor não se apresen
tar quem não fôr competente.

TÉCNICO DE TV - Precisa-se p|todas as marcos, a domicilio. —
Ordenado ou comissão. Ãv, Co-
pacabana, 1250, ap. 804.

PRECISA-SE de um marceneiro e
um caldeireiro na Rua Almirante
Ari Parreiras n.° 454-A. Esl. do
Rocha.

MOÇAS, senhoras claras p| cllní
cas: 6 domesticas a 1 servente e
1 rapaz 17 anos p| limpe;a. R.
Jose Bonifácio, 143, Méier.
PRECISA-SE empregada limpeza
geral 1 dia semana — Tratar ,
tarde. — R. Afonso Pena 67, ap
407 — Tijuca.
PRECISA-SE de garoto desenvol-
vido, boa aparência, com prati-ca para casa de família. Refo-
rencias e acompanhado com o»
responsáveis - Rua Conde de
Bonfim n. 597.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de moca maior, boa
dactilógrafa. Salário NCrS 120,00
trabalha sábado até meio-dia —
PAUL NATHAN ARTES GRÁFICAS
LTDA. - Álvaro Alvim n. 33Í37

AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO -
Precisa-se de moça c| conheci-
mentos gerais para casa de mo-
das. Av. Copacabana n. 1 319— Posto 6 - Tratar c. o Sr.
JORGE.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-cisa-se para admissão Imediata,rapaz com prática de máquina econhecimentos de seção de pes-soai. Semana de 5 dias. Tratarno sábado das 8 ás 11 horas, naRua do México, m^JTjo.n.t.,
AU. ILIAR DE CONTABILIDADE"
Precisa-se de um profissional sa-bendo escriturar livros fisesij ccomerciais com pratica, para es-critório de Contabilidade - AvErasmo Braga 255, grupo 702'

AUXILIARES DE CONTABILIDA-
D- — 1 rapaz classificador livros
2C0 - eutro p. Crist. 150 000- Av. R. Branco n. 151, a.lo-
Ia - s|09.
AUXILIAR DEPARTAMENTO PES-
SOAL — Moca dact. ótima com
prática p. Mangueira, atualizada
200 - Av. R. Branco n. 151 s;
lo.a - s:Q9
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Conhecedor profundo departa-
mento pessoal, leg. trabalhista
a registro de livros fiscais pelonovo sistema - Tratar na RuaPinheiro Machado n. 83 — de-
pois de 12 horas.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se meça menor de 15 a 17
anos, com alguma pratica de es-
critório a datilografia. Tratar áRua Santa Luzia 776, sali 601
Das 14 ás 18 horas.
AUXILIAR Esc. Dat. Moçs-Rapaz
150. Cont. Dat. 200-230. Op.
Ruf. Rap. Sal. 200 mais Op.
Front-fecd. Moç. 200 mait Rap.
Aux. esc. prat. p/ auto. .Moça.
Dat. Secrt. 200-250. Bov, Est.
Gin._Av._P. Vargas, 435, s. 605.
AUXILIAR ESCRITORJÒ""Necer.
suamos urgente com conhecimen-
to de pagamentos e ficha de es-
tcque, datilografa e boa aparên.
cia. Tratar Sta. luzia 173-1 102
Foto e ref.

CARPINTEIRO ENCARREGADO
Precisa-se de um carpinteiro de
fôrma com muita prática a om-
petente, que conheça plantas' e
saiba marcar obra para trabalhar
a dirigir serviço — Paga-se bem
— Rua do Resende n. 144 —
MARIANO.
MARCENEIROS - A Fábrica la-
mas; precisa oficiais acostumados
a bom acabamento — Rua Melo
e Sousa, 102,
MARCENEIROS com prática em
móveis e armários embutidos. —
Ver Rua São Cristóvão, 779 com
Sr. Aníbal.
TUPIEIRO — Precisa-se, para obras
de estilo e conhecendo plantas —
Necessário quo saiba trabalhar em
champion a seja perfeito. Fábri-
ca da Móveis Lamas. Rua Melo
Sousa, 102.

GRÁFICOS
ENCADERNADORES - Precisam-
se para livros em branco — Rua
Jo.s6_v.i-en.l.e'__Bo' (Pfaça Verdun).
COMPOSITOR E IMPRESSOR ps
ra rraquína Minerva — Precisa-st
na Rua São Luís Gonzaga n.
442.
IMPRESSOR DE MINERVA.
Píecisa-se. Tratar na R. Santa
na n. 156- s.l, com o Sr. Cás-

i_
TORNEIROS - FRESAD
- AJUSTADORES
TORNEIRO MECÂNICO - Precisa

competente. Tratar Rua Tei-
xeira Rlboiro, 101 — Bonsucesso,

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
ESTUCADOR - Dá-se revestimen
to de empreitada a metro. Ruo
Santa Luiza, 167 — Maracanã.
MEIO OFICIAL PEDREIRO - Sa-
bendo fazer remendo de rrassa

Sobe no andaime — Rua Pais-
sandu n. 48 c/ Odilor.
ESTUCADOR - Dá-se revesti
mento de empreitada a metro

Rua Santa Luisa n. 167. —
Maracanã.
PEDREIRO - Precisa-se para
trabalhar na obra da Rua Santa
Luísa n. 167 — Maracanã.
PEDREIROS - Precisarr-se na
Rua General Roca n. 235.
SERVENTE - Precísa-se para
trabalhar na obra da Rua San-
ta Luísa n. 167 —_ Maracanã.
SERVENTES - Para úbras"~Ãv.
Paulo de Frontin 646, com o Sr,
Pingüin.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
RADIO-TÉCNICO - Para conser-
to. Precisa-se. Siqueira Campos,
7 — Copacabana.

PRECISA-SE da oficiais da Iornal-
ro • soldadores com prática em
solda alálrlca • oxigênio, R. Ca-
chambi, 709.
FRESADOR -
to n. 13B-A.

Rua do Livremen-

TORNEIRO E SOLDADOR - Pre-
cisa-se na Rua Tubira n. 19-A— Leblon.
TORNEIRO - Rua do Livramon-
to n. 138-A.

SAPATEIROS
PESPONTADOR (A) precisa-se p/
fábrica de calçados. Praça Por-
tugal, 31. P. Circular. — Tele-
fona 30-5953. Souza.

DIVERSOS

PRECISA-SE de manicura para sa-
lão de cabeleireiro, cem fregue-

— Tratar na Rua General
Belegarde, 156 — Eng. Novo.
Alan-Car Cabeleireiros Ltda.
PRECISA-SE de uma boa aju
dante ou cabeleireira — Av. Ed-
son Passos n. 15, loja B. Usi-
na - Tel. 38-7668.
PRECISA-SE manicura. Rua São
Gabriel, 647-A — Maria da Graça.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

ENFERMEIRA - Oferece-se falan-
do Alemão e Português pj cuidar
de doentes particulares. Tratar
pelo tel. 45-2356. 7 às 11 a 18
às 22 horos.
ENFERMEIRA - Pessoa pralica
oferece-se serviço domicílio ou
consultório. 5Ó-075Ó.
PRECISA-SE de moça cem pratica
de enfermagem,( para trabalhar
em Casa de Saúde, que durmn
no emprego. Rua Condo de Bon-
fim, 497.

MOTORISTA com carro parlicu
lar Gordini 66. Oferece-se para
todo serviço no ramo — Cha-
mar Sr. Silva. Tol. 43-0349, de" 

às 12.
MECÂNICO DE VOLKSWAGEN -
(P/ trabalhar em Vicente de Car-
valho). — Firma estrangeira admite
c/ prática comprovada — Ótimo sa-
lário — Tralar no Centro, na Av.
13 da Maio, 23, snlas 614 a 613.
MEIO-OFICIAl - (P/ trabalhar
om Vicente de Carvalho) — Firma
ostrangeira procura rapaz c/ prá-
tica em poças do Vclkswagen. —
Otímo ordenado. Tratar na Av. 13
ds Maio, 23, salas 614 a 613
(Contro).

MOÇAS E SENHORAS - Precisa-
mos. Pagamos bem — Almoço e
condução por conta da firma —
Tratar Rua Acre, 47, s| 810.
MENOR — Procura-se, trabalhar
tarde o noite. Tratar Rua Barata
Ribeiro, 739-E.
MOÇAS CORRESPONDENTE com
pratica uma p] Botafogo, 200 —
outra Cenlro c| inglês, 300 —
Av. R. Branco n. 151, slloja
- SÍ09.
PRÉCISÃ-SE caixeiro .de padaria,
prática — Rua Bolivar, 150.
PADARIA precisa caixeiro com
pratica. Rua Angélica Mota n."
23-A. Olaria.
PRECISA-SE de empregado cem
pratica de armazém. Rua Barão
do Bom Retiro, 1 277. ,
PRECISA-SE de rapaz para limpe-
za e pequenos serviços de rua
Casa c comida, CrS 35 000. Rua
São Francisco Xavier, 591.
PORTEIRO-^-~OíeTeceTse 

"porteiro

com pratica e referencias. Cartas
para a portaria deste Jornal sob
n.Q 347 716. Ordenado_ a comb
PRECISA-SÉ padeiro mestrinho. •
Conde Bonfim, 913-B.
PADARIA — Precica-se Caixa com
pralica e referências na Run
Marquês de Olinda, 86 — Bola-
fogo._
PRECISA-SE empregado para su>
permercado. Rua 22, Quadra L,
casa 1 — Guadalupe — Deodoro.
PRECISA-SE caixeiro cl prática
armazém. Rua Graúna n. 70
Vicente Carvalho.
PRECISA-SE de uma moça c| prá
tica, para trabalhar em café ex-
presso e copa. Ruo Buenos Ai-
res 275.
PRECISA-SÈ de empregado par.
bilhar com pratica na Praça Ti
radenles n. 87, 1.° andar.
PRECISA-SB de confeiteiro com
pralica - Av. 28 de Setembro
n. 296.

PORTEIRO eferece seu serviço
casal sem filho. Tcl. 26-7810^
Sr. Ozalr.
PADARIA - Precisa-se de um
caixeiro cem pratica, R. Paula
Brilo n. 470 - Andarai.
PADARIA - Precisa-se de moça
para caixa com prática e caixeiro
para balcão. Rua Bolivar, 92.
PRECISA-SE da servidores que
tenham o curso primário com-
pleto — Apresentarem-jo muni-
dos de documentos — Rua Pto-
fessor _Gabizo n. 250.
PRECISA-SE-de' um chaveiro, R~.
Bambina n. 85, tel. 46-1135 —
Botafogo.
PRECISA-SE um caixeiro para bai-
cão de padaria. Rua Barão do
Bem Retiro, I 276.
PRECISA-SE de 1 servente para
limpezas e entregas. Apresentar-
se com devidos documentos na
A Noiva Tapeçaria. R. Constitui-
ção n.° 22.
PRECISA-SE de moças para traba-
lhar em caixa de açougue. Tra-
lar na Av. dos Italianos, 468-B
— Rocha Miranda.
PRECISA-SE de cortadores para
açougue. Tratar na Av. dos Ita-
llanos, 468-B - Rccha Miranda.

MECÂNICO esp. e Volks-, com
multa prática em câmbio e nm.
tor. Paga-se bem. Rua Fernando
Soledade, 39 - Realengo.
PRECISA-SE lavador de aulom6-
veis ti prátic. Av. Suburbana, 105
— Benfica.

SERVENTE - Precisa-so de moça
até 30 anos, para trabalhar cm
Casa de Saúde, com pratica e
durma no emprego. Conde de
Bonfim, 497.

GARÇONS
COZINHEIRO - Precisa-se no
Restaurante 'Barra Mar na Ave-
nida Sernambetiba n. 7S0-A —
Barra da Tijuca
COZINHEIRA com prática paralanchonete, precisa-se. — Av. 28
de Setembro, 327.
COZINHEIRO - Precisa-se com
prática de pizzas e wlgadinhos

Av. 28 de Selembro 50-A
Vila Isabel.
BAR — Precisa-se de copeiro cl
muita pratica, na Rua Buarque
de Macedo n. 20 — Flamengo
COPEIRO LANCHEIRO com pra-tica — Precisa-se na Av. 28 de
Setembro n. 327.
COPEIRO - Precisa-se para lan-
chonete, com prática. Av. 28 de
Setembro, 50-A. Vila Isabel.
COZNHERO - Rest"] íaríchonele
necessita c| prática. Avenida do
Exército, 17-C. (Campo de São
Cristóvão).
BOTEQUIM - Precisa-se da um
senhor com pratica na Rua SSo
Francisco Xavier n. 474
CAFÉ E BAR, precisa copeiro e
garçonete cem prática e boa apa-
rência. R. S. Cristóvão, 1 183 —
Guanabara.
GARÇOM com pratica, precisa-se
para hotel. Rua Ferreira Viana,
Bl - Catete.
CAIXEIRO — Precisa-se para bai

Sete de Setembro n. 36.
LANCHONETE - Precisa-se co-
zinheira com prática. Rua Vinte
de Abril. 28-E.
IANCHEIRO - Precisa-se sr. dc
responsabilidade, d muita prati-
ca. Folga domingos. Travessa
Ouvido rji. '
PRECISA-SE copeiro para café —
Rua Voluntários da Pátria, 341.

PRECISA-SE lubrificador • Apre-
sentar-se, na Av. Suburbana, 855

C. C. P_.J-_n.Sr' .Mario.
PRECISÀ-SE mecânico com com-
provada competência em carros
nacionais, cem idade até 30 anos
o quo traga referencias de firma
que tenha trabalhado; favor não
se apresentar quem não estiver
apto — Rua Rodrigo do Brito 39D
— Sr, Rômulo,
PRECISA-SE mecânico especiali-
zado cm freio de todos os tipos
de automóvel. R, Cardoso do
Morais, 328, Bonsucesso. Telefo-
ne_ 30-1057. ¦
PRECISA-SE de motorista para
FNM, que moro zona da Leopol
dina. Tel. 43-9555.
PRECISA-SE motorista qu» tenha
pratica para entrega de casa de
móveis - Praça 11 200-A.

PRECISA-SE de um motorista pro-
fissional que tenha o diploma do
Ministério da Educação e Cultura
para chefiar uma escola dc mo>
torista. Rua Correta Dutra, 166,
loja 2.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
ciso, competente. Avenida Lon-
dres 470. — Bonsucesso.
PRECISO motorista copeiro, ord.
250 mil ou casal, 300 mil. R. Pe-
dro I n. 7, ap. 307.
PRECISA-SE de mecânicos compe-
lentes em Scania Vabis. Finosa só
aparecer quem tiver capacidade
Tratar Rua Marechal Floriano Pei-
xoto, 2574, Nova Iguaçu.

PRECISA-SE de eletricistas e lan-
torneiros competentes para tra-
balhar em emprê.a de ônibus. -
Tratar Rua Marechal Floriano Pel-
xoto, 2574, Nova Iguaçu — Eva
nil.
PRECISA-SE de borracheiro com
pratica. Rua Montevidéu, 206-B
— Penha.
PALMAR S|A - Precisa-se para
admissão imediata de piloto de
provas com conhecimento de car-
ros Willys.
PRECISA-SE de lanterneiros es-
pécializados em Volkswagen. —
Tratar à Rua Uruguai, 148. Tijuca.

DIVERSOS
AÇOUGUEIRO — Precisa-se com
prática — Rua Delfim Carlos, 186,
Olaria.

PADARIA - Preciso do Mestri
nho que entenda de massas ama
relas e pão francês. Rua Caroli
na Machado, 1 962 — M. Her-
mes.

Colocadores
De papel e plástico, precisa-

se- com prática. Tratar à Rua
Barata Ribeiro, 96-B, c| D. Ana
Maria.

Esfucsdores
Precisa-se de bons profissio-

nais para tarefa diária, duas
massas, obras no Flamengo,

Botafogo, Copacabana e Leblon
— Paga-se bem. Tratar à Rua
do Carmo, 27, grupo 604|5,

com o Sr. Ronaldo. (P

Empregada
Precisa-se para todo servi-

ço de um casal. Paga-se bom,
Fiimília estrangeira. Exigem-se
referências, documentos e que
durma no emprego. Tratar í
Rua General Clicério, 407 ap
703. Não se atende por te-
lefone.

Gerente
de Hotel

Precisa-se de gerente para
holcl de veraneio em Petró-
polis, com parque e anexos.
Iratar na Avenida 13 de Maio,
23-D, com o Sr. Rogério.

Alôças
Precisa-se de 3 Assistentes de

Relações Públicas para contra'
tos externos de Publicidade.
Desembaraçada e com boa
apresentação. Tratar à Rua Ge-
neral Dionisio, 63 — Botafogo,
com o Sr. ENIO.

RAPAZ forte, precisa-se pj eer
viço externo, com referencias c
documento. Avenida Copacaba-
na n. 1250.
RAPAZ MAIOR - Precisa-se pa-
ra trabalhar vareio de laticínio

prática. Trat. Rua do Carmo,
6, 12."
Wilson.

andar. 1210 Sr.

RAPAZ até 20 para zelar ap.
Copacabana e recados pequenos

Precisa-se — Cartas para o n.
321 607, na portaria dêste Jor-
nal.
TINTURARIA - Precisa-se de um
caixeiro com pralica. Barão de
Mesquita, 605-B, tel. 38-5265.

- Bico - 3 a 4 ho-
R. General Cald-

TRICICLISTA
diárias,

well, 241.
TÉCNICO DE MÀNUTENÇACTDE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -
Oíerece-se p[ fazer carreira em
Cia. Americana c| pralica em
equipamentos eletrônicos de co-
municação e navegação aérea em
VHF. Técnico em eletrônica e
vestibulando de Engenharia com
bastante energia e dinamismo —
Telefone para 28-1919 R 3 - D.
LAURA das 12 às 17 horas.

Auxiliar
de Contabilidade

Precisa-se de rapaz com co-
nhecimentos gerai* de escrito-
rio de firma construtora, com
alguma prática de contabilida-
dc. Apresenlar-se à Av. Bei-
ra Mar, 216, s| 204.

Motorista
Precisa-se particular para car-

ro americano de preferência
morando na Tijuca, que seja
idôneo e tenha referências —
Cartas para 322866 na portaria
dêste Jornal.

Admite-se, com prática na função.

Apresentar-se à Rua Bruno Seabra,
186 — Jacaré — (Transversal à Rua
Viúva Cláudio). (P

hefe de Seção de Pessoal
Precisa-se com bastante prática. Paga-se

bem, sábado livre. Cartas com pretensões para
a portaria dêste Jornal, sob o n.° P-79 313 (P

Excelente oportunidade
Para ganhar bom dinheiro vendendo merca-

doria de grande saída, própria para moças ven-
dedoras que já possuam freguesia de perfumes,
roupas e jóias. Marcar entrevista Mme. Gyl, 6.°,
sáb. e domingo, das 10 às 12 horas. — Tel.:
36-5774.; Exige-se apresentação carteira identi-
dade. (P

Engenheiro ou arquiteto
Precisa-se, conhecendo projetos de instala-

ção comercial, manutenção, instalações elétricas e
hidráulicas, p,pra assistente no Departamento Téc-
nico de grande companhia comercial e de Smbi-
fo nacional. Necessário viajar. Propostas, conten-
do posições ocupadas e pretensões salariais, pa-
ra a Caixa Postal n.° 1240-ZC-OO, Guanabara. —
Garante-se sigilo absoluto. (P

Precisa-se
De uma arrumadeira e de

uma cozinheira com documen-

tos. Paga-se bem. Tratar na

Rua Senador Euzébio, 6, ap.

2 (transversal à Rua Osvaldo

Cruz). (P

Pracista
Precisa-se moças ou rapazes

R. Vise. de Inhaúma, 115,
1.° and. sala 3.

Casal

PRECISA-SE de empregada para
trabalhar em café — Tenente Pos-
solo 49 - Bar.
PRECISA-SE de copeiro com prá-
tica de cozinha — Av. Suburba-
na, 10 033 - Fiel Big Bar Ltda
PRÊCISÃ-SE empregado para tra-
balhar em bar, com prática. Rua
do Senado, 19.
PRECISA-SE cozinheiro, salgadl*
nhos e minutas. Rua General Ca-
nabarro, 119-A.
PRECISA-SE copeiro com prática
tirar chope. Rua Marcílio Dias,
54.

PRECISA-SE de topógrafo com
experiência de rodovias e pavi-
mentação. Apresentar-se na Av.
13 de Maio 13, 5." andar. Dr.
Miranda, das 9 is 11 horas.
MOÇAS — Procixa-t* d» moças
menores, psra serviços em fábri-
ca de babidis. Tratar na, Rua Do-
na Clara, 157, <| o Sr. Lima.

FERRAMENTEÍRO de plásticos in-
jetados, precisa-se, competente,
cem pratica minima de cinco ane:
(5). Paga-se bem. Tratar na Rua
Conselheiro Agostinho, 171 — En-j
genho de Dentro.
PAGO mensal 120 OOO, que sai-
£a íazer pastas e tiracolo, fabri-
ca, R. Isolina, 57, fundo* — Sr.
Raul — Méier.

PRECISA-SE de copeiro c| prati-- R. da Assembléia n. 76-C
PRECISA-SE de cozinheira c| pré-
tica de restaurante. Quem nao
fôr competente, não deve se apre-
rentar. Rua Barão de São Félix,
108.
PRECISA-SE copeiro menor, com
pratica. R. Dia* Ferreira n. 679
— Leblon,

CHOFERES E
MECÂNICOS
AJUDANTES DE MECÂNICO -
Precísa-se com prática am ônibus
Diesel. Rua Viana Drummond n.
45. - Vila Isabel.
BORRACHEIRO, com pratica, pre-
cisa-se. Rua D. Zulmira, 11-A..

AJUDANTES - DEPOSITO - R.
Leopoldo Bulhões n. 1650, Sr.
Ângelo ou Denílson.

Precisa-se de um mordomo
e de uma cozinheira para resi-
djncia de diplomata. O casal
deve falar francês ou inglês.
Exigem-se referências. Favor
escrever para a portaria dêste
Jornal, sob o n. 322561.

ATENDEMTE p.' escola, mocinha,
prcelsa-se das 16 és 20. Metade
do salário m. Tratar Av.' Copac.
5B1, sl. 529.
AÇOUGUE — Pr-jclsa-se de um
rapaz com pratica na Rua da
Gamboa n. 127.
AJUDAN1E do mesa para poda-
ria, precisa-se, Rua Conde di
Bonfim, 25.
CAIXEIRO cem prática de bete-
quim. Rua Capitão Félix. 28 —
Tratar na Rua 16 — Loja 11 —
Mercado de Sio Cristóvão.
CAIXEIROS - Precisa-se na Rua
Arquias Cordeiro n.° 346, com
prática de balcão de confeitaria.
CAIXEIRO — Precisa-se para bar

mercearia na Rua Vilela Ta-
vares n. 117.

EMPREGADO - Comércio - Pre-
csa-se que tenha alguma expe-
riáncia no ramo de tintas. Àv.
Ernâni Car.-Joso._64.
FAXINEIRO para loja fina, que
tenha referencias, boa apresen-
tacão, que tenha carteira. R. Ba-
rata Ribeiro, 473-A. 
FISCAIS — Adminitimos pessoas
idôneas, c] auto, p| setor rura!
do Estado do Rio. Ganhes iK-
mitades após seleção. R. Cel.
Gemes Machado, 174, Gr. 121
— Niterói, das 14 às 18 horas dc
2." a ...

Casal

Precisa-se
A Rua Assis Carneiro, 80 —

Piedade — Eletricista Manulen-

ção, que enrole motor. (P

Para pequeno hotel no Esta-
dc do Rio. Precisa-se para co-
zinhar e administração. Exi-
gem-se referências. Tratar com
a Sra. Florípes à Rua General
Dionisio, 63 — Humaitá.

Praticante
escritório

Precisa-se, moço (a), maior,
ginasial completo, escrevendo
à máquina. Av. Rio Branco,
128, 15.° andar — Empresa

Sino. De 9 às 11 horat.

Gráfica Editora Livro S/Â.
Precisa LINOTIPISTA e PAGINADO-

RES para o dia e a noite.
Rua Tapirapé, 74 — Jacaré (saltar à

Rua Lino Teixeira, 180 e seguir Bráulio
Cordeiro).

Lanterneiro - Pintor
Mecânico para caminhão

Precisa-se. Tratar: Rua Barão da Torre,
27 — Ipanema.

PROJETISTA DE MATRIZ

FERRAAAENTEIROS

T0RNEIR0S-MECÂNIC0S
Precisa-se. Tratar com o Sr. KISHIDA.

Rua Pedro Ernesto, n.° 44.

Técnico em refrigeração
amorna

Chefia
Escritório

Preci:a-se moça com conhe
cimentos gerais de escritório

para ocupar chefia. Apresen-
lar-se à Av. Rio Branco, 14,
15.° andar ao Sr. Jonas Silva.

Representantes
Firma industrial desta praça

em fase de expansão, especia-
lizeda em máquinas para cons-
trução civil, deseja nomear re-
presentantes com boa expe-
riência nesse ramo, para
principais praças de S. Paulo,
Suntos, Brasilia, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, e demais
Estados. Cartas para a porta-
ria deste Jornal, sob o número
321054.

CHRISTIANI-NIELSEN precisa para tra-
balhar em uma obra a 150 km do Rio. j

- Apresentar-se com documentos, à Av.
Rio Branco, 311 - 9.° andar. (P

Secretária
Iniciante precisa-se culta, bca

cparência, até 32 anos, servi-

ços gerais, lugar calmo, se-

Vendedores
Indústria desta praça, espe-

cializada em máquinas para
conrtrução civil, admite ven*

leto, salário entro 100 a 210 e dedores com experiência no
bnche. Rua da Quitanda, 67,1 remo. Ordenado e comissão.
í.° Grupo 603]5 — Aten-1 Cartas para a portaria dêst»
ce-se também sábado alé às Jornal, seb o n. 321053.
12 horas. .
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CLASSIFICADOS - Jornal do BrasU, 6.°-feira, 2.3-67

UTILIDADES

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compra*» inóveii
usados %lo vital dormitórios mar*
fim, caviúna, Império L. V. jaca-
randá, rústicos dormitórios chi*
pendale » coloniaii. Paga-so bem,
Alondfl-iB «monta sm leda Cida
de. Tel.: 354IH.
ATENÇAO — Compram-se movois
usados do salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império l. V. ja-
carandá. Rúiticos, dormitório*
Chipendale Colonial. Paga-se bem
Alendo-5» sm toda a Cidjdtt. Tel,:
22-0967. _
ATENÇÃO — Compram-ie movais
usados, precisa-se de grande

3uantÍdado 
dormitórios • salas

e jantar chipendale, pau marfim,
<aviúna. Luix XV, rústicos e co-
loniaís. Paga*se o valor máximo
• atnnde-sa rápido em qualquer
bairro. Tcl. 48-0148.
ANTIGÜIDADE - Vendo, molivo
viagem, belas peças dc uso úo
mestiço, perfeitas. Rua Russel n.
344, bloco B, sp. 102.
ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Tel. 48-4119, que com*
praroi dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império e
solas conjugadas, claras • mo-
«tornas • Império — Paga bem
• 'tendo rápido. Tcl. 48-4119.
ATENÇAO — Vendo urgente dor-
mitório de casal, rústico, 98 míl
e uma sala de jantar em estado
cie nova, 60 mil. Av. Sa Ivndor
de Si n. 184.

ATENÇÃO *- Compram-s* móveis
usados, precisa-se de grande
quantidade de dormitórios, salas
«do jantar Chipendilc, pau mar-
íim, caviúna, lula XV, Império, „.,,„, cc , ¦ ,,.,.., , ,, ,
jac.r.ndi, r&.liío. «loniaL P. ÍVS?!'5!.?} ±!,!f.U.% ???£'
ga>se • máximo. Atende-se iu

SALA CE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em est,ido de
novo. Vendo por Crí 150 mil.
Rua Haddock lôho, 303-C.
VENDE-SE lustre de metal com
4 br.iços, muilo original. Baratís-
simo. Tralar Iel.: 25-6357;
VENDO dormitório* salas, col-
chões, molas, camas e várias ou-
tros peças, avulsos, citado de no-
vos, vdo. barato. Pres. Vargps
2_963-A._ ,_
VENDE-SE um dormitório rústica,
casíil, ern ótimo cslõdo, por 90
(nít cruzeiros, para desocupar tu-
gar. Rua Haddock Lobo, 181.
VENDO g. vestido, ;. jantar, so-
fá-cama, bateria c, 7 píiças nova,
espelho dec. Tel. 58-3501.
VENDEM-SE mobílias de quarto
de casal e sala de jantar, em ja»
carandá, de estilo. Rua Barata Ri-
beiro, 726, ap. 404.

TÉCNICO - De gplodejr», or con-
dicionário, todas as marcas e
pintura no local, c| garantia. Njo
cobramos visita. Tel. 

' 
27-75u9 —

Antônio. ''
líiCN.CG de geladeira, ar condi-
cionndo, conserio no meimo dia
e local. Com gorontta. Telefone
23-3652.

Âr Condicionado
FRI-AIR
Gibmet» aço Inox. garanti-

do 10 anot. Atiiitèncii lícnl-
ce direti d» fábrica. Facilita-
lt. 22-177» - 42-4881 -
30-3024. -

O UTILIDADES DOMÉSTICAS O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O ARMAIS E AGRICULTURA

Equipamentos eletrônicos
Venclem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

VENDEM-SE dormitório c snla do
iantar. Tudo por 120 000. Ver
Rua Pará, 262, caso 7 - Praça
da Bandeira.
VENDÉ-SE sala d. iantar pau
marfim (8 poças). Praia das Pi-
tangueiras, 117 — I. Governador,
VENDE SE dormitório folheado,
em perfeito estado e 1 escriva
ninha. Ruo Guobs, n. 233, Vi
cente do Carvalho.
VENDEM-SE — Móveis avulsos co
lonial, imbuía e outros, foqueiros
etc. Tratar 26-9288.
VENDE-SE grupo estofado, arma.
no, aeparaçao, cômoda, decapê,
secretária decapé, tapetes, çiela-
doira pequena, cebine,. vestiário

espelho cristal. Aceitam-se
ofertas. Motivo mudança. Av. Co
pacabana, 605, s. Ó10.-

Iior». - T.I.: 4B.45J8.
ATENÇÃO — Compro dormitórios
modernos e de estilo. Pngo bem,
Telefone 22-4517.
ALÔ compro dormitórios -claros
eu escuros. Atendo rápido tel.:
S2-9B35 - Sr. Antônio.
ATENÇÃOI — Vendo urgente: íala
de jantar luxuosa, corn mesa e bu*
fê com tampo de cristal e 8 ca-
delras estofadas, 230 mil; dormi-
fórlo, fabricação Laubisch, 100
mil; grupo de sofá de 4 lugares
» 2 poltronas, 140. mil; dormitó-
rio de solteiro, laqucado, comple-
«o, 100 mil; estante de 3x2,80
mts.,^220 mil; cama de casai com
iColchSo de molas, cômoda c
mesinhas, 120 mil; armário de A
portas, 90 mil; 2 berços muito
tons, 50 mil cada; TV Philco Pre-
dieta, 300 mil, cama Patente, 15
mil., camc-beliche, 35 mil., arma-
rio, 3 portas, 35 mil; mesa fór-
mica console com 3 cadeiras, 50
mil etc. Av. Princesa Isabel, 386,
casa 16, ap. 101.
BARATISSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de nôvo,
por Cr$ 150 mil e umo sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório 

"para

cssnl em estado novíssimo, por
proço baratissimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
Iuntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
CHIPENDÃLE - Dormitório d"õ
casal, muito bonito e cm ótimo
estado, por Cr$ 150 000 e uma
aala de jantar no mesmo estilo.
Cr$ 100 000 juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo 181.
DORMITÓRIO Rúílico para casal,
mesmo estilo, vendo. Preco Cr$
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Chipandale para
«sal, sala Chipendale. Vendem-
ts barato, desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 20ó.
DORMITÓRIO rústico, para casal.
Venrio Crf. 100 000, marfim, pa-
ra casal CrS 150 000, sala mer-
fim CrS 80 000, sala Chipendale
completa CrS 130 000, ouarda-rou-
pa Chipendale, 2,80 m. claro. —
Prep; barato. Rua Santana 198.
DORMITÓRIO - Particular vende
urqente, nôvo sem uso, em ca-
viúno legítima, por apenas 200
mil. Desocupar lugar. R. Catete,
46, ap. 1 de segunda < sábado
«qualquer hora.

melhor oferta, móveis sala e quar-
to colonial. Av. Copacabana n.
748, ap. 904. Tel. 57-4896.'

VENDE-SE por qualquer preço,
um conjunto de móveis de sala
Chipendale, um guarda-roupa e
uma cômoda, à Rua Tuiuti, 75.
São Cristóvão, motivo de mudan
ça para casa menor.

RÁD. - FONÓG. - TVs

ALTA FIDELIDADE mod. 67 mi^
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
fantes, novo, stereo, custou 1 380.
Vendo 300 rnil. Avenida Cooa-
caban», 1 299-108._Tel._ 27-8.139.
ALTA FIDELIDADE. - Novinha, a]
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 - Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4 — Copaea-
na - Tcl. 37-7350 - Qualquer
hora. ___
A DINHEIRO - Compro I TV
stereo é uma geladeira. Atando a
qualquer hora. T«l. 37-1215.
ALTÃ-FiDElibÁDÉ, picfcup Stan.
dnrd Eletric, nno 67, lindo mó-
vel 4 alto-falnntes, mais 2 ba-
flinhos Independentes, estrondosa
sonoridade, transfiro garantia,
aceito oferto, levo em casa, faço
qualquer negócio, urgentemente,
fei.: 37-7350.

VENDE-SE uma ràdiovitrola. Pro.
curar Darci. Delgado de Carva-
lho, 40, Tijuca.

À. VISTA — Compro, pago hoje
1 televisão • 1 geladeira, qual
quer marca, telefona a qualquer
hora, 36-3652.
ATENÇÃO - Vendo TV 23" 6ti-
tno som e imagem nos 5 canais,
180000, urgente. Rua Lavradio 70
ap. 301.
ATENÇAO — Compro televisão da
qualquer tipo, stéreo • Hi-Fi
Negócio hojo « vista — Telefo*
no 57*1596 o geladeira.

VENDEM-SE móveis usados de sa
Ia e quarto, de todos os tipos
e peças avulsas, Kua GenercI
Artigas n. 325-D. — leblon.
VENDÊ-SE umn aala de jantar co
lonial, com 12 peças. 150 000. -
Rua Barão de ítembi n. 61, ap.
60-1. — Bolafogo.

VENDO Chipendale dormitório
de casal, 170, e linda sala ma
ciça, 65 mil, juntos ou itpara-
dos. Rua Aristides L6ho n. 128
Rio Comprido.

VENDE-SE urgenie motivo viagem,
instalação compl. sala jantar, dor-
mitório casal, cama beliche, cor-
tinas, porcelana, talheres, qua-
dros fogão gás, etc. Tudo citado
de nôvo. Inf. Rua Acre, 47 sala
8M. Sr. Frederico, ès 9 ou das 12

13 horas.

Super Synteko
Com garantia Praço Fio-

riano, 19, sala 64. Telefones:
52-0316 c 30-7051 — "Facili-

tomos pagamento".

Super-Synteko
PINTURA EM GERAL

Aplieadore/ autorizados. Da-
mos ref. e garantia. Orçamento
s| compromisso em todo o Est.
da GB. Tel. 49-9592. Facilita-
mos.

ATENÇAO — Compro • pago ft
vista uma TV, uma geladeira, um
•stéreo a um ar condicionado —
T.l. 37-5774.
AMERICANA - Vendo TV e 1 ro-
diovitrola de pilha. Todas a» ro-
tações. Trator tel. 46-9418.
COMPRO - 1 t.l.vlior, 1 g.la.
deira, 1 ar condicionado, pouco
uso - S7-2539.
GRAVADORES North American 6
transistor — Tobi Sonic — Denon
— Hitachi e outras marcas a par
tir de NCrí 150,00. Vendas a
pro2o. Míssel Eletrônica. Rua dr.
Assembléia, 28, sobrado.
GE Vorsalette 1965 19", semino-
va, ótima imagem, urgente, 275
mil. R. Figueiredo Magalhães 28,
apartamento 904. j^-.._,

GRAVADOR SONY TC-102 - Ven.
de-ce itcvo nn embalagem NCr$
300,00. Ver na Rua Joaquim Na-
bucoí_V71, ap. 302.
PHllCO Precjjda, tubo Í14°, corn
1 ano de garantia. — Aceita-se
oferta. Rua São José, S4, 2.°,

9 ns 19 horas.

Antenista -
Tel. 52-0022

Instalações e revisões efe on-
Icnos de televisões. Atende-se
diariamente todos bairros in-
clusive domingos e feriado:
com garantia * honestidade —

Tel.: 52-0022.

Ternos
usados

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)
ENCERADEIRA ARNO - Semino-
va, pouco uso, uma escova
R. Souto 401 — Cascadura.
MAQUINA DE LAVAk ilENDIX
Autom. Func. bem. NCrS 150,00.
Eua Esteves Júnior, 70;202.
Praça São Salvador.
MAQUINA do l«v»r Bendix auto-
mítica, seminova, 180 mil. Rua
Edmundo Lini, n. 38, ap. 303,

próx. Siqueira Campos, Copaea*

MÁQUINA DE COSTURA - De 5
gavetas, estado de nova, costura
e bordo, urgenie, por 55 mil. Run
São luis Gonzaga, J028-A. — São
CristóvSo.
MAQUINA DE LAVAR BENDIX -
Superautomática Eeonomat, Eco-
nornat, moderna, estado de novo,
urgente por 235 mil. Rua São
Lui3 Gonzaga, 1028-A. — São
Cristóvão.
MAQUINA DE COSIURA Elna co-
mo nova._Sr ._Salei. Tel. 96-0314.
VENDE-SE por' 100 ü"Õ0,0O uma
máquina "Hlns" em perfeito es-
tada ce conservação. Ver e tra«
lar J Rua Reiedá n.° 5 - Lagon.

VESTUÁRIO

ALÔ REVENDEDORA - Compre
malharia S. Paulo a praro — Ven-
das p| atacado - ABC MODAS

Av. Rio Branco, 156 - 10.°
and. — Fone 42-4'598 — Centro

Estr. Portela, 29 - 2.° «nd.
Madureirii,

PHILCO novas — na embalagem
— garantidas pela fábrica. Pre-

inferiores às liquidações —
Modelos B 118. 119; pararlex
16" e 195 controle remoto -
Menor preço do Rio — Rua das
Marrecas, 43 - ici. 42-4774.
RÀDIOVITROLA automtlca, .ótimo
som, 9 valv. 2 nltos-íalante, bom
pre;o para revenda. Rua Souto
UO I — Cascadura.
RADIO PILHAS - Calça Lee, no-
vidades p| presentes, cam. v,
mundo cam. Tergal, saiBs, blusas
vestidos, sabonetes. Preços p. re
venda. Rua Aléxico, 45, 2." «n-
Jar, sala 205.
RADIOFONO Grunf.ld slér.o,
Hi-Fi, móvel ultra moderno. V*n
d» urgante, 300 mil. Rua Edtnun
da Lins, 38 .p. 303. Próx. Siq
Campos, Copacabana.

DORMITÓRIO - Moderno p| ca-
aal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, Igualzinha a nôvo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vsntajosfsstmo, juntos ou separa-
doi. Rua Haddock lobo, 303-C.

DORMITÓRIO marfim c| 5 peças,
3 portas, cômoda c| espelho gra-
vado, NCr$ 180,00, fabricação
própria. Estrad. Vicente de Car-
valho 19-A - Vaz lobo.
DORMITÓRIO marfim 5 peças, es-
pelho na cômoda para noivos -
130. Vende-se. Av. Edgar Ro-
mero, 591. Madureira.
ESTOFADOR a praro - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c| perfeição. Botafogo.
Tel. 47-0730.
ESPELHO DE CRISTAL - 180x70,
moldura dourada a ouro, toda tra-
balhada. Custou 480, vendo por
75. Tel. 36-4951.

ESPELHO PAREDE - Moldura
dourada, nôvo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana. 1 299-108. Jel. 27-8439.
FÓRMICA — Móveis. Conjuntos
de 5 peças para copa e cozinha,
mesa e 4 banqujnhos. NCr$ 50,00;
mesa e . cadeiras, NCrJ 68,00.
Única fábrica que vende direto ao
consumidor. Rua Frei Caneca, 117.
GRANDE variedade de peças,
vendemos avulsas, assim muitos
g.-roupas do solteiro e casado,
Aristides lobo n. 128, próximo
H. Lobo.
MÓVEIS quarto casal, coniugado.
Cimo, perfeito estado, 500 000
cruzeiros, 1 cadeira do papai,
Drago, Cr5 100 000. Av. Copsca-
bana, 1017/504. Tel. 560923.
MÓVEIS - Vdo. 2 dormitórios
novos Chipendale e marfim. —
Preço baixo, motivo do viagem.
Rua Passagem 163. casa 2. —
Botafogo.

//.OVEIS ¦ ¦— Fabricação própria^
por motivo de obras urgentíssl-
rnas, Jiquidamos todo estoque de
móveis modernissimos por preços
abaixo do custo, para desocupar
lugar com máxima urgência. Mo-
dernfssimo dormitório completo
do 680 por apenas 380 — Colchão
de molas para casal de 180 por
«penas 90. Conjuntos de sofá:
estofados em legítimo vulcrom c
pura espuma. Móveis de fórml-
ca dos últimos modelos e milhare:
de peças avulsas pelo menor pre-
50 do Rio. Sem competição. Com-
pre já para não se arrepender —
Praça dos Nações,-394-A — Boii-
sucesso. Tel. 30-7646.

MACIÇOS — Vendem-Te-dorinf.
trio e sala de jantar Chipendale,
estado de novinhos, por qualquer
preço, para desocupar. Av Sal-
vador de Sa n. 184. Estácio.

Super-Synfeko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

lTDA. (AP1ICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS

Fone: 29-6851

RÁDIOS, gravadores marca Sharo,
trolas, fitas gravadoras, Study.

¦ Av. Copacabana, 1 072, lojo 11
— Tel. 47-0467 — Traga anúncio.
RÃDróVÍTROLA de alta-fldelldade,
3 móveis luxuosos, som inigua.
lá vel, funcionamento perfeito.
ainda com garantia da fábrica.
Preciso vender urgente tel.: ..
37-7350, atendo qualquer hora.

FOGÕES - AQUECED.

MILITAR TRANSFERIDO - Vende
fogão Cosmopolita, sem uso, 4
bocas, gár. de rua. Tratar telefo-
ne 23-0788.

GELAD. - AR CONDIC.
ATENÇÃO - 5Õ~gêíõdeiras seTãõ
liquidadas urgente, desde 150 000
— As marcas mais af amadas do
mundo. Multo golo. Rua da Re-
lação, 55, túrreo.

AR condicionado Westinghouse,
quase nôvo, ótimo funcionamen-
tc. Rua Senador Dantas, 19, sala
205. Tel. 22-5700, 450 cruzeiros
novos.
ÃR CONmciÓNADÒ 

~^~V.nd.m.

so 2 Admirai, 2 HP, modelo 1965,
sem uso, 220 volt*. Ofertas por
escrito para Garente if« Aoropor*
to — Bua, Av. Rio Branco, 251-B.
Nista. _
ATCNÇAÕ — Compro geladeira,
ar condicionado • máq. <U lavar.
— Atond» a qualquer hora. Tal.
37-5774.
COMPRO 1 g.lad.ira - 1 TV, 1
ar condicionado — Pouco uso —
57-2539.

COMPRESSORES selados novos ' e
recondicionados de 1|8, 1J6 e 1
HP de várias marcas aos melho-
res preços da praça. Molores ele-
tricôs e demais acessórios o.ra
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tel. 32-2655.

TELEVISÃO moderna, pé palito,
ainda na garantia. Vendo. 290
mil. Antune* Maciel, 318, c/ó —
S. Cristóvão.  ^ _ 

¦

fcLÉVÍS~ÃO~Philco, Phlllpi, Admi-
ral. Standard, Electric, GE t ou-
trás de 18, 21, 23 polegadas, &
partir ds 120 mil func. Av. Go-
mes Freire 176 sala 902.
TELEVISÕES para técnico. Entre-
go por qualquer preço, Zenith
17" Semp 21", GE e Philco, Ruo
Souto 401, Cascadura.
TV SEMP 23" ótimo -funciona-
mento, Cr$ 270 mil. Avenida Co-
pncatfana 610, loja J. 
TELEVISÕES Standard Jóia c| 11"
garantia, na embalagem, Cr$ 370
mil — Av. Copacòbcno 610 —
Loja J.
TELEVISÃO Philco, 19", recém
importada. TV GE, 14", Cr$ 180
mil, urgente. Rua Barata Ribeiro
n.o 185, ap. 601. Praça Arco.
verde. \

MARFIM e caviúna — Vendo
«ala e quarto de casal em estado
perfeito, por qualquer preço pa-
ra desocupar. Rua Aristides Lobo
n. 128, Rio Comprido.
PAU MARFlM -'DamilõrkT^i
casal, cm bom estado, por Cr$
150 000 o uma sala pau marfim
CrS 120 000. T-ambem separados.
Rua Haddock Lobo 206.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de nôvo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sa-
Ia de jantar também pau mar-
fim, coni. por Cr$ IOO 000, juntosnu separados. Rua Haddock lobo
li. 181-B.
PERSIANAS KIRSCH - Vencfcrí
se, motivo mudança. Metade do
preço. Inf. 47-4166.
QUARTO DE CASAL - Muitíssimo
barato, guarda-vestídos de cinco
portas. Tratar 26-8987.
SALA OE JANTAR - Vende-se
com mesa, 6 cadeiras, cômoda,
toda em belíssima fórmica jaca-randá. A vista 250 mil. Urgente- Tel. 46-0475._
SAIA DE JANTAR" - Chlpendale'
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua Haddock lobo, 181

GELADEIRA Brastemp, 10 pés
olimo estado. Motivo de viagem.
Rua Haddock Lobo, 376, ap. 205.
GELADEIRA RETILINEA - 7,5 pés,
estado de nova. Uraente. 7elefo-
ne 36-5310.
GELADEIRA BRASTEMP - 71|2,
ainda tem 1 ano de garantia. Rua
Edmundo Lins, 38, ep. 303, pró-
ximo A Rua Siqueira Campos. —
Copacabana.

GELADEIRA K.lvlnator im.rlcana
motor original. 8,5 pás, galando
bam. Vando urgente 240 mil. Rua
Edmundo Uns, 38 ap. 303. Prox.
Siq. Campos. Copacabana.
GELADEIRAS Frigidaire, GE, Ge-
lomatic e outras marcas, 7, 8 e
9 pés, ótimo funcionamento, n
partir de 120 cruzeiros novos, ur-
gente. Rua Senador Dantas 19,
s_ala_205. Tel, 22-5700.
GELADEIRA- Vende-se Admirai,
de 9 pés, estado de nova Reíilí-
nea. Preço Crí 250 000. - Rua
João Afonso n. 15.
GELADEIRA Climax, usada, não
gela bem, NCrí 85,00. Ver Pres
Vargai 463, 12° and. Só sexta-
feira e sábado.

TELEVISÃO — Vendemos várias
marcas: Emerson, Phillips, Tele-
funken e outras, de 17", 21" e
23", todas funcionando muito
bem nos 5 canais e ao preço de
ocasião. Rua da Conceição 145,
sobrado, eo lado do Colégio Pe-
dro II.
TV GE, 21", importada, tipo
Consolete, cinema nos 5 canais.
175 000, urgente. Clarimundo de
Melo, 371-F. op. 102.
TELEVISÃO PHILCO - 23", tela
ray-ban. Verdadeiro cinema.
Custou 850, vendo por 250. Co-
pacabana, 387, op. 209. Telefon*
36-4951.

CASACA — Vendo nova. Confec
ção Torre Eifcl. Tel.: 36-4198.
ENXOVAL PÁRA BEBÊ - Roupl
nhas finas, bordadas a mão. Pre
Ços convidativos. Rua Aires Sal-
danha 10o, ap. 302 — Copaea-
banV. ' 
PERUCAS — Scçaites, as ufama-
das, preço de liquidação, rabej,
meia e leão. Meia a partir de
40 000 e inteira a partir de 120
mll. Tel. 57-8375. Mine. Lúcio.
Rúa Barata Ribeiro, 74 — 105
PERUCAS, rabos, Í.2 perucas
Preços d. «brita. D. 40, 50, 60
• 70 cm - 46-3845.

Calças, sapatos, rádios e to-
dos objetos usados de valor.
Atendc-se fi domicílio. Tel.:
54-4551.

JÓIAS - RELÓGIOS
BRILHANTE - Compra-sc de 5 o
10 Kit:. De particular a particular
— Bronco purc. Tratar Dr. Jor-
ge. Trav. Ouvidor, 11, 6.°, g.
601, dos llh às 13h e das 14h
às 17h.

ÓCULOS - CINE-FOTO
COMPRO projetor de cinema usa
do. Negócio rápido, à vista, ?
domicilio. Tel.: 57-0222.
FILMADORA YASHICA - B mm,
automático. _Tel._47-4935.¦rOLTÉÍFLEX 

2.8 Planar. 450 míl.
leica 3. 3,5 lumoron 350 mil —
Renato 32-9780.
VENDO laboratório fotográfico.
Jase 400^__Tel. 34-4303._
VENDE-SE um ampliador fotogrú-
fico De-Jur Versntile I. — Tel.
25-1091, do» 15h30m Js 18h30m

-Dnuberto. P| médio NCrS ..
170,00.

DIVERSOS
À VISTA — Compro, pago heje,
televitão, galadeira, ar condicio.
oado, míquina lavar roupa, st*-
reo ou Hi-Fi. Telefona a qualquer
hora para 36-3Ã32.
A~VÍSTA - Compro. 1 TV, lo«-
ladeira moderna, stwoo — Pago
melhor preço a qualquer hora. —
37-6517L _'
ATENÇÃO - Compro TV, ç.la-
deirac modernas. Hi-Fi, sttrto,
pianos. 7*!. 57-1596 — Negócio
ripido, hoje a qualqu«r hora.
COMPRO utilidades domésticas e
I eufo. Pago c/ terreno de 8
milhões em Magé. Caixa Postal,
292- ZC-OO- - Rio.
VE"NDÉ-SÉ lindo vestido de baile
uma chocadeira de 60 ovos, um
gravador de pilhas japonês e uma
bicicleta Hércules aros IB — Tel.
26-0887.

cia para recebimento de anúncios
o assinatura.
BAR - R. Marli a Borros. líH
fór. 2 5Q0. só bebidas, entr. 8.
Tr. R. Alfândega, 111, ;. 405. -
Valérlô — Carlos — Emp festo.
BAR no contro — Casa lucrativa
em ruo de grando movimento)
contraio novo, ferio oc. de 3
enl. 9 rest. 130 ver Rua da
América, 44
Edscn.

Tel. 30-3056

O JORNAL DO BRASIL initaloulCABELEIREIRO - Vendo salão
«tn Campo Grande, na Av. Ce-jem loja c/ contrato novo S _nn_.
íirlo d. M.io, 1549, junto 1 Taco qualquer ncç;ocio. Motivo
Guandu Veículos, maic uma Bgèn- particular. Tratar na R. Monte-

vidéu, 1297, loja F, cm frenfe
á esta.no di Panha. Te!._30-S791.
DEDETIZAÇAO - Sinteco - Ven-
do negócio no Leblon. Alugue
barato* contrato recente 5 anos
telefone, bombas, máq. calr,f.-,te
bicicleta, material íscritório corn-
plelo. Tratnr 47-6567. 
ESTACIO — Vende-se, nes3a rua,
ótimo prédio paro comestível
móveia ou qualquer varejo. 600
m2 de área coberta. 31-0807 -
Creci 22B.
EM JACA"REPAGÜX vendo loia 

"d:

tintds, borrrichü3 e acessórios
pars automóveis, única no bair-
ro. Entrada NCrf 8 000,00. Ver
^venida_GorcmérÍo Dantas, 328.
FARMÁCIA - Vende-se' em bom
ponto comercial e ótimo contrato
Tel. 29-6076.

FARMÁCIAS, bRÕ"GÃ"Ü IAS -
Quer comprar ou vender? Visite
MINERVINO, 14 is 17 h. -
22-8801. Av. Rio Branco 108
sela 603.
LOJA DÈ MODAS em Cõpãcãbã.
na. Base 32 000 000, contrato
nôvo, aluguel barato, pode mon-
tar qualquer negócio. Rua Ani
Ia Garibaldi, 16. Tel. 57-2630.

BAR — Penha, mor., 2 quartos,
fér. 2 COO, ent. 3 500. Tr. Rua
Uranos, Ç99, aob. Ramos.

BAR — Vende-se, ótimo local, boa
instalação. Aiuguel 3 mil, con-
trato de 7 anos, restam 3, féria
2 milhões. Entrada 6 milhões ô
combinar. Ver e trotar com o
proprietário na Ãv. Antenor Na-
varro 640-C. B. de Pina.
BARBEARIA - Vendo bom con-
trato, motivo doença. Rua Padre
Januário 209-A. Jnhaúma."BARBEARIA" 

- Vende-se~com mo-
radia. Ver e tratar no local na
Rua José dos Reis, 525 ou lei.
49-9256 - Mírio - 9 às 12.
BARBEARIA c;' seis cadeiras. -
Vende-se, Praça Saenr Peno, par-
te de um s6cio. Tratar 48-3998. —
Mnnolo.

BAR E LANCHONETE - Vende-se,
urgente, por motivo de viagem,
ótima lanchonete em Copacabana.
Contr. nóvo, boa casa para reven-
da. Oportunidade para ganhar -40
a 50 milhões em 6 meses. Inf.
52-8100, Hélcio, das 14 às IB hs.
BAR CAIPIRA - Vende-se em
boas condições, contrato bom, fé-
rios convidativas, horário comer-
ciai, mal trabalhada, boa copa.
por descanso, facilita, à Run do
Ouvidor, -43, ou c| o G. Livres.
Av._Pres. Vargas, 446 - 2o. and.
BAR, CAFÉ E LANCHES no 

"melhor

ponto de São Cristóvão, contrato
bom, férias 11 milhões; chopp
Brahma, peíí;queiras, bern Instai
cia e r melhor copa,. Vende
a]uda mais acs seus amigos ¦
Antônio Queirós — Pres. VargE»,
446 — 2a. andar.

LOJA — Vende-se, bazar, contra-
to de 5 anoi, bom ponto. Rua
Campo3 Sales 59, esquina Praça
Afonso Pena — Tijuca.
LOJAS DE CALÇADOS - Méier,
duas, vendo urgente. Base Cr$
20 000 e grande loja pj ind. e
com. 250 m2, em V. de Cir-
valho, nova. Trat. Av. Amaro
Cavalcante, 1 871, sob. E. de
Dentro.

PERUCAS - Não i chamarii
venham ver para ertr. Rabos 4
perucas inteiras a parlir da ..
NOS 120,00 — Tamos m.ia l
partir d. NCri 40,00 - Facilita-
mos o pagamento — Rua Gen,
Polidoro n. 185, ap. 701. To
l.fono 46-9731._
RABOS"" DE" CABELOS NATURAIS
— Vendo do 40 até 1 metro com
entrada • part* facilitada. Tol.
57-3213 — Dona Ros».
VENDO vestido de noiva, cetim
seda pura cf capa. Maneq: 44,
140 000. Tratar pelo tel. 29-4526,
D, Lígia, das 9 às 12 e das 15
às 20 horas. Não atendo tos
domingos.
VENDE-SE vestido do noiva. Dio-
rlssimo. Manequim 42. Todo
bordado na barra e mangas. Ce-
lina. Tel. 32-4713. Rua Oriente,
221, ap. 102 - Sta. Teresa.

Revendedores
e boutiques

Salas, blusas, vestidos, ílock:
maios, conjuntos, artigos finos
das melhorei fábricas, com. v.
mundo, cam. tergal, capas, pre-
ços p| revenda. (Trocam-se mer-
cádorias). R. México, 41 aa-
l,i 604.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.

Pago melhor que qualquer

outro.

VENDE-SE cama do casal nova,
cm marfim, com colcháo a um
fogão Cosmopolita, 3 b6cat, lu
do nôvo, por Cr$ 200 000. Rua
Djalma Ulrich. 217, ep. 306
VENDO í' ventilador, 7 motor
Arno para máquina de costura
e 1 rádio de cabeceira. Tudo por
65 mil. Tel. 34-5257.
VENDE-SE uma geladeira-OE, 7
pés e uma TV GE, 23, marfim,
mod. 65. Av. Mtm' de Sá, 253,
ap. 307.

BAR CAIPIRINHA no Centro, con-
trato nôvo, férias convidativas,
loja edifício, muita bebidfi, vita-
mines, salgadinhos, boa clientela,
progressiva, vende ccm 10 mi-
Ihoe^ .iz_ comprüdcr«3 — Antô-
nio Queirós, Pres. Vargas, 446,

o^

AR,--CAFE, LANCHES, no me-
lhor ponto do Catete, contraio

ano;, aluguel rei., féria* 10
IhBeSy progressivas/ choppo,

salgadinhos, vitamina;, ótima
oportunidade, vnt-à. a aluda mala
-- Antônio Queirós. Pres. Var-
gas, 4J6 - 2.".
BÃR . CAIPIRA no melhor ponto
da Rua Haddock Lobo, contrato
bom, férias: 4 milhões, progrea-
sivni, bem Instalada, niuití> bs-
bida, ¦ podendo fazer o dobro.
Vende, Rua Haddock Lobo, 67 ou
Av. j>res. Vamas, 446 - 2.° and.
BÃR E 

"CHURRASCARIA," 
localiza-

da no centro da cidade, parte
industrial, faz contrato direto e
nôvo à firma. Aluguel: 70 mil,
boas férias e progressivas, lu-
crativa. Vende e ajuda. Antfiniffi
Queirós. Pres. Vargai, 446, 2.°
andar.

BARES? — Catas comerciai»...
Para comprar ou vendar... An
tônio Queirós... «, nada mais...
Eficiência s rapidez... Av. Pras.
V.rg.l, 446 - 2.» .ndar.

VENDE-SE IV americana, GE, de
17" (usada), maquino fotográfica
alemã, Cantina Il-A, 35 mm e
projetor de slides manual. — Tel
23-0551 ou 43-6648 - Sr.; Ary.
VEN0E-SE barato, \\str\B máquina
costura de 5 gavetos, Singer, 1
guarda-roupa pequeno, 1 cama
com colchão de crina para sol-
teiro, 1 mesa, 1 Didonâria Lei-
lo Universal estado nôvo, a quem
interessar venderei até 1 peça,
R. Duarte_ Teixeira, 228, Quin-
tino Bocaiúva, subúrbio do Cen<
trai.
VENDO cortinas seda e renda de
Muaré e brocado novas. Um aspi-
rador Arno e 3 tapete» orientais
perfeitos. Tel. 25-4967.
VENDO TV Standard • Philips,
movais d* quarto «te., tudo «m
bom estado.
Sr», Elil.l*.

Tratar tal. 45.1399,

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tope-
tes, porcelana, biscuit, móveis
cristais, prataria e piano.

Compram-se
antigüidades

Moedas, prata, bronies, por-
celanas, cristais, tapetes etc. —

Amaury — -16-4309.

LANCHONETE em Madureira, pró-
ximo ao Ginásio do SENAC. Ven-
de-se. Contrato 5 anos. Aluguel
20 mil. Rua Capitão Couto Me>
neses, 6.
MERCEARIA - Por motivo de
outros negócios. Vende grando
mercearia tipo organização, com
todo estoque, tem grande mora-
die, paça aluci-jel 25 000. Faci-
litado com 40% de entrada. Rua
Joté Bonifácio, 89B — Todos or
Santos.
MERCEARIA;- Vende-se. em bom
ponto e com moradia. Nno aten'
de por telefone. Rua B. Bom
Retiro, 634-A.

MERCEARIA"""-'Vendo"'bem"gran
de, bem montada e bem estoci
da, tipo rnercadínho, melhor
oferta. R. Senador Vergueiro, 80
loia_0 — Flamengo.
MERCEARIA - Vende-se loia 

"dã

quina, balcão f. c] novo, boa
féria. Av. Gereremário Dantas,
339-t) — Jacarepaguá.

VENDE-SE uma quitanda no Ru;
laranjeiras, 133. fundos, frente
para u Rua Ipiranga.
VENDE.SE avlárlo, peqüeriã Zn-
\rò.iü e bastante financiado. Av.
Oliveira Belo, 1 2S4, Vila da
Penha.
VENDE-SE farmácia na Penha.
E-,lcque novo. Teleicne p. favor
30-2629. Sr. Djalma. _
VENDE-SE quitanda, aves e ovos
aluguel 30 000. Contrato í anos
R. Barão de Guaratiba, n 7 -
Catete. 
VENDO, por motivo d7"díenca a
Confeitaria e Pastelaria Admil-
son. A mais bem situada da Vila
Kennedy, Rua Eduardo Souto, n.
54, com serviço de restaurante e
lanchonete. Organira-je buffet
para feitoi. Tratar com o proprie-tírio, de segunda • domingo, no
local.
VENDO boa casa, bar e quitan-oa, com moradia, contrato novo
5 anos. Rua Col. José Ricardo
5-'-.?°.-_?JÍ.Gí!í.-_E!,._do Rio.
VENDO bar na Rua Caialbã n.»
120, Padre Miçjuel. Visla ou fa-
ciMtado. Tratar com Nei.
VENDE-SE um armazém na Rua
Rio Grande do Norte, tiquina cle
Rua Ce.irí, om Muriqui. Ramal de
Mangaratiba. Tratar com o dono
no local.

3 a 100
milhões

Emprestamos sob hipoteca cu
retrovenda de imóveis. Solu-

ção cm 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala
1516 - Te-!.: _42-91_38_._

TELEFONES

Telefones
VENDO AS UNHAS

í7*<7  Crf 2 500 000
£7x37x36x56 Cr$ 2 300 000
25x45  Cr$ 2 000 000
23x43  Cri 2 000 000
30 Cr$ 2 000 000
29x<!9  Cr$ 1 800 OOO
S'i*34  Cr$ 1 800 00Ü
53x38  Cr$ 1 800 OCO
22x32x^2x52 . Cr$ 1 300 OOO
26x46  Cr$ 1 600 000

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação em

VENDE-SE ótima farmácia. Tore
sopolis. Várzea, informações tel.
48-4059 ou 3577 ou 2220 Tere.
sópolis.
VENDE-SE um aviário comlófa,
melhor ponto, vendemos 15 engr.
por «emana, 10 milhões i vista.
Não aceito oferta. Rua Amaro
Rangel n.° 1 - Jacarezinho.
VENDE-SE churrascaria e boate.
Aceita-se troca. Iccal: Teresó-
polis. Telefone CETEL 2191. -
Av. Presidente Roosevelt, 1 320.
Sr. Freitas. Barra Imbui.
VENDE-SE um cabeleireiro situa,
do a Rua Figueiredo Camargo n.
e03, Loja D-]. P. Miguel. Preço
Cr$ 1 COO 000 à visla.
VENDO urgente mercearia, qui-
tanda * aviario, Motivo outro
negócio. Tratar no local. Rua
Sul América, 414-A — P. MI-
guel (Ponto Chie).

MERCEARIA c| copo, botequim etc,
Tem moradia. 10000 OOO. Existe
mais em mercadorias e maguin^

R. Navnrro da Coita n.o 2
— Marechal Hermes.
PASSO contrato de loja com of,-
cina de roupas profissionais, es-
porte etc, na Rua Souja Franco,
perto da Av. 28 de Setembro. 8
milhões bastante -facilitados. —
Tratar pelo tel. 52-7534 — Apó
18 horos.

BAR CAIPIRA no coração da Ci-
nelándia, loja e edifício, contra-
to nôvo, férifls ds 12 mirhhões,
chopp, salgadinhoj, moderna,
progressiva, lucrativa, vende mo*
fivos especiais e ajuda mnis -
Antônio Queirós. Pre:. Vargas
446 - 2..
BAR CAIPIRA ; em loi» de» cen-
tro, em grande esquina de ediff-
cio, contrato 7 anes. Aluguel qua-
se de graça. Férias 30 milhões,
clientela seleta. Aproveitem, ven-
dn t ajuda maís, Antônio Quei-
rós. Preí. Vargas, 446 — 2.°
andar.

BAR CAIPIRA no centro, conlrato
bom, férias: íí milhões, bem ins-
talada, tudo a base de bebidas,
lucrativa, chopp Brahma, rarís-
sima oportunidade, vende # aju-
da mais boi seus amigos. Antô-
nio Queirós, Pres. Vargas, 446.
2.° andar.
BOTEQUIM - Vende-se os móveis
e utensílios do mesmo. Geladeira
máquina de café, registradora, «tc.
Todo o estoque, mnis detalhes A
Rua Marquês de Sapucai, 138,
das 9 is 1) horas com o Sr.
Conrado
BAR CAIPIRA' copi¦ fi:6,5-c| 5
novo, alug. 90. Apenai 25. do
comprador. Caipira cop. f. 12,
isicjridinhcs e chope cj 5 elug.
150 apenas 55. do comprador.
Trot. c[ Artur: Rua Alcindo Gua-
nabara, 17, sala 1303 — Cine-
Ifindia,
BARBEARIA - Vendo-se urs. com
duas cadeiras. Tratar domingo
até 12 horas. Rua Carolina Ama-
do J46-B.
CAIPIRA"- Em Botafogo - F. 3Í5

Com 7 dos cempradorer. —
Contrato nôvo. Fênix informa. —
Rua Alvaro Alvim n. 21, 7.° an-
dar — Cinelândia — Cj Amaro
Maoalhães.
CAIPIRA - No Centro - Horário
comercial. Chopp da Brahma. —
F-ll — Com apenas 45 dos com.
pradores. Fênix informa. Rua Al-
varo Alvim n. 21, 7.° andar —
Cinelândia — C[ Amaro Magalhães.
CAFÉ E BAR — Vendo urnentí
oarte na sociedade, boa fória.
Ver o tratar do Sh as 12h. Rua
Stc. Cristo, 239 - Manuel.

POSTO DE GASOLINA - Loca
tirado no melhor ponto de Vila
Isabel, contrato bem, farias con-
vidativas, grande pista, muitas lu-
bríflcaçôes, raríssima oportunida-
de, vende e ajuda rrwls Antô-
nio Queirós. Pres. Vargas, 446,
2.0 end.
PENSÕES - Temos 2 boat casas
para vender np centro, bons con-
trates, oluguéíí relativos, boas
freguesias, aomente almoço. Mo-
tivo descanso, vende e ajuda —
Antônio Queirós. Preí. Vargas n
446 - 2.0 and.

PADARIA - Zona Sul, fér. 20 c]
nôvo alug. baixo edifício entrad.
50 do comprador, uma outra f.
2lí ej 9 alug. baixo, outra pa-
daria no Estácio f. 19 ap. 45
do comp. Trat. c| Artur — Rua
Alcindo Guanabara, 17 sala ..
1 30.1 -_~_ Cinclfindia.
POSTO DE" 

"CASÒIÍNÂ 
VENDO

— Um dos boni postos da GB.
Centr. 7 alg. barato; litr. HO
mil, 400 lubrif. 4 000. óleos ,n-
lat. íar; sup. a 40 000. Negócio
pl 4 iodos qu« queiram ganhar
dinheiro. Pr.co • .nlr. <j J. Cas-
tanh.ira * Cia, "Rei dnt pos
Ins • paragens". R. Haddock
tôbo, 75, sob. Auxílio técnico •
financeiro. T.I.: 46-9405.

VENDO café e bar com insta-
lação nova, bca féria, bem si-
tuado, com contrato. Ver e tra-
tar no local. P.ua Frei Caneca,
255.
VENDE-SE Torrefaçãd Moagõni
Café Sorridente Ltda. R. José
Eugênio n. 34, com locnl pró-
prio de 10 m, 47, tudo livre <•
desembaraçado.

ALÔ, COMPRO linha 31, 23 • 43,
pago na hora. Rui. 42-6646.
ATENÇÃO -""Tel. 57 - Vendo,
NCrS I 000,00 ou troco por 27-47
s| intermediários. Cartas port.
dêsle_Jornal_para_o_n. 305J249.
CETEL — Compro urgente dois te-
lefones sendo um comercial e ou-
tro residencial, à visla. Tr-íar
pelo tel. 90-1448, qualquer dia.
CETÊL"- Compro um telefone da sua residência, firma ou in-
CETEL. Serve qualquer estação, dústria. Dou referências (Jc
Cago na hora. Tratar pelo tele- __rvlco_ crestados ncçta» 'nn.
fone 90-2490, qualquer dia. -erviços prestaüos nesta., .on-

rirei \TZ.Ü~r~Cr~ i—PS dições. Tratar. Av. Rio Bran.CtttL - Vendo telefones da CE- _ - , i „„
TEL - Estações 90, 91, 92, 93, c0/ '/ 3- *n°*r . 352 — Sr.
9.1, 95. 96, 97, 99. Tr. Telefonei Jucá. Tel.: 43-7270. \
90-0508 - Qualquer dia e hora.
CEDO...- 22, 52, 58, 3~2, 42, 37
e 57 — Preciso 23, 43, 25, 45, 29,
49, 27 e 30. Av. P. Vargas, 529
s| 710. Sr. Caldeira - 43-8134.
PARTICULAR troca telefono 26
ligado, urgente por 37 ou 57;
recado Da. Lolte. 46-9028.
PRECISO tel. -43-23; 26-4Ó,-' 29-49
e 28; 48; 54j_34 - Tel.; 54-2658.
TELEFONE' - Vondo todas as"" li-
nha:, inst. rápida, pegócio ho-
nesto, com garantia. Tambim
compro. Sr. João, Tel. 29-4735.
TELEFONE 

"29-49, 
compro" hoie.""-

Pago em dinheiro, na hora. Sr.
João, tel. 29-4735. _
TELEFONE - Compro 25|45, 26]
46, 27|47, 37J57 e 36156. Paga-
mento na hora, em dinheiro. 5r.
João. Tel.i 29-4735,
TELEFONE" -""Saia Centro - Ce-
ds-se uma extensão linha 23 a
quem arràn[ar salct no Centro para
urn laboratório de prótese den*
tá ria. Com gás c água. Tratar
com Oliveira pelo lei. 23-2487.

VEND£-SE armarinho e lô pat a ria
com pequena moradia. Entrada
do Quitungo n. ] 568 - Vila da
Penha.
VENDE-SE posto de gasolina com
bor e restaurante, borracheiro,
pista com 120 m. Ver Est. Ama-
ral Peixoto K 61, Sampaio Cor-
reia. Est. do Rio.
VENDE-SE um bar pela melhor
eferta, com moradia. Tratar Rua
Fanor Complido 1 288 — Éden.
VENDE-SE ótima quitanda, cen
trato nôvo, Av. Eras de Pina,
1 308-A. V. da Penha - Tra-
tar no local.
VENDE-SE uma mercearia. •
Caconde, 5. Bento Ribeiro.

Rua

VENDE-SE - Oficina de conser-
tos o fábrica de sapatos, contra-
to 5 anos — Aluguel CrS 35 000,
Ver e tratar na Rua Eliseu Vis
conti n.° 47-A.
VENDE-SE Bar e Reslaurante, con
trato nôvo, aluguel 30 000, ern
frente ao Cinema Siío Pedro.
Avenida Brás de Pina, 21-A, Pe-
nha, no local, Sr. José.
VÊNDE-SE uma. lanchonete, Rua
Leopoldina Rego, 52-A, Ramos
Trotar no local c| Sr. Artur.

PASSA-SE loia de confecíoes ou
vende-se toda instalação, máqui
na de costuras, casear, cortar,
mesa de cortar, moldes, balcão
etc. Tel. 48-1319, b noite - Rua
Sousa Franco, 37S — Vila Isabel.
PAPELARIA na Tiiuca, próximo
da Praça Saenr Pena, perto de
vários colágíos, casa com grande
movimento, com telefone; vendo
urgente, por não peder tomar
conta. Tel.i 38-1949, chamar
Jarvis. 
PADARIA - Vo~n"de-se mídííido"
ra Princesa — Bom estado. Rua
Marrecas, 15.
PADARIA - Vendo 35 000,00T"nstalações, 

máquinas, forno,
prédio novo, fazendo 9 000,00
mensais. Grande futuro, trata-se
de negócio novo, melivo dono
nSo poder tocar. Tratar direto
proprietário Andrade — Rua S.
João, 59 - Niterói.
PADARIA — Forno, 

"lenha,-feria

7 milhões. Preço 45 cl 12. Con-
trato 5 anos, alug. 120. Inf. na
Rua Daamar Fonseca, 77. Tele
fone 29-9886. Madureira.

TELEVISÃO PHILCO - 21" - Per-"
feita. Urn cinema nos 5 canais.
Ocasico. CrS 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira, 187, ap. 37, 4.°.
TELEVISÃO Phillips, 14". Ven.
do cj peq. def., CrS 100 000.
Ruj^Souto^ 237, c| 17. Cascadura.
TV EMERSON 23" fórmica, niíí.
fim, funcionamento excelente. —
Vendo 300 mil. Rua Edmundo
Lins, 38 ap, 303. Prox. Siq. Cam-
pos, Copacabana.
TELEVISÕES Standard Electric. GE
Philco, Semp, Emerson e outras
marcas, de 17, 21 e 23 pol. e
portáteis. Vendem-se a partir de
150 cruzeiros ínovos). Senador
Dantas 19, sola 205. Tel. 22-5700.
TELEVISÃO Cibeal Widevison 23",
Admirai 19", jóia. Perfeitas nos
5 canais, urgcnteJ_Tel. 36-5310.
TRANSMISSORES 

"PORÍATEIS~

Vendem-se duas estações igual:
e completas cle 40 W. aprox. pa-ra funcionarem ern 12 volts,
usando dinamotores NCri 800,00
cada. Orlando, Sta. luisa, 173-101
— Domingo e segunda. Não tele-
fone.
TV 23'' Sibeal Widevision semi-
nova, imagem de cinema. — Pre-
;o 300 000 - Tel. 36-5310.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Vencia etc.)
ATENÇÃO — Vende-se tipografia.
Del Rio Impressos. Rua Visconde
de Pirajá 621 Loja 7.
DEPÓSITO - Passa-se cf frlmi
p| a Av. Brasil, no Realengo,
c| boa área coberta, muito ter-
reno livre e entrada pl cami.
nhões. Aluguel barato. 31-0807
- Creci 228.
GALPÃO - MÉIER - Vendo, 320
m2, força, cisterna 20 m, 28 mil
a vista. Aceito oferta. Telefone
29-5210. Nilton.
GALPÃO — Caxias. Passo contra-
to novo p| peq ind. com tel. Fôr-
Ç».-T«l.a»52»0.— Nilton.
INDÚSTRIA - V.ndi-s. um. toda
equipada para Confecção d. rou-
pas. - Tratar p.lo t.l. 32-«414,
com o Sr. Romualdo.

ARMAZÉM • bar. Vende-se. Con-
trato nôvo, prédio próprio. Ver
e Tratar Rua Carlos Soura Fernan-
des, 330, Olinda, Est. do Rio.
ARMAZÉM c| boa renda, prédio
nôvo, único na região. Próx. do
Rio. Vendo tudo. Inf. c| Gon*
iaga: 52-0071.

AÇOÜGUE^^^D.Tmancho^íO 
~ihS

neladas da carne por mês. Tel,
29-3291 - Alberto.
ARMARINHO - Vende-se, ótimo
ponto. Estrada dos Teixeiras
n.o 3 980. Praçl dos Esportes,
ônibus 744, em Cascadura, jal-
tar na porta.
AÇOUGUE - Vendo na Rua Ba-
rão de Ubá n. 247. Tem mora-
dia. Motivo outros negócios.

GELADEIRAS GE. Brastemp Phil
co, Coolerator etc. funcionando.
A partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire 176, sala 902. _
GELADEIRA Clímax 

'-" 
Vendo ur-

gente, motivo viagem. Cr$ ....
250 000, estado nova. Barata RI-
beiro, 801904. Copacabana. •

GELADEIRA Kelvinator 10 pés
retilinea, seminova, 280 000. Ven
do urgente co 1.° que' chega/*
com o dinheiro na mão. Motivo
ter que pagar um cheque. Av
Gomes Freire, 740, ap. 902 —
Da. Iram.

SOFA-CAMA — Direto da fábrica,
liquidação total. Sofá-cama a par-
tir 5! 00CO. Rua Móxico, 41, sala
c604._
SINTECO - Preço-lõõr~ÃÃ27~cr$
3 000. Raspagem de tecos . ca-
tafetação, preço por m2.: Cr$ .,
1 500. - Tel. 26-8758, Sr. Hcber
Rei» Lima..

GELADEIRAS de ocasião. Veja sem
compromisso as mais lindas e me-
lhores da Cidade, desde 150 000.
Rua da Relação, 55, térrerx
GELADEIRÃ^FrFgYdaÍÍe" De 9
pés, seminova, perfeita, porta úlil,
Urgente, por 285 000. Rua São
Luís Goniaga, 1023-A. São Cris.
tóvão.
GELADEIRA Brastemp Conquista*
dor, c| garantia. Vendo hoje.
130 000, aceito oferta. Rua Jogo
da Bola, 44, perto da Praça
Mauá. Sr. Cezar.
GELADEÍRA Cônsul 5,5 c| garan-
tia — CrS 250 mil — Avenida
Copacabana, Ó10, loja J.

TELEVISÃO Mullard (Philips) 21",
marfim, períeito, excelente esta-
do, 110 n 220 V, vondo por 150
mil - 57-0222.
TELEVISÃO 17 p.. ótima, 150 mil,
urgente. Rua Chaves Farias, 220,
fundos, ap. 301. S. Cristóvão
TELEVISÃO SONY-7, 1967 -
Vendemos na embalagem justa-
mente corn pilha e estojo, po*
dendo ser vista mesmo em hora
de racionamento. Tel. 47-4935.

PEQUENA INDÚSTRIA - Vendo
func. há 18 anos, c/ tel. estoque
il dividas. Base 7 milhões ou
passo loja c/ telefone. Atendo
somente no endereço Vol. Pa-
Iria, 329, loja G, Sr. Andrade,
PASSA-SE contrato galpão, 400
m2, serve oficina ou depósito cl
l.l.j fòrsa, lux, no Estácio, V.r .
tratar na Rua Níri Pinheiro 247
cj Orlando.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda ete.)

VITROLA PORTÁTIL - Motoplay
— Vende-se NCrS 60,00. Rua Ba-
rão de Mesquita 965, ap. 

~ni.\T__i_i_T,Tr—y'-cr
v.r hnt. nal» m.„t,s |AKMAZEM — Bares

ATENÇÃO MERCEARIA -" Ven-
do c| féria de 4 000 alug.. 50.,
conlr., 5 «nos. entr. 6 000 li a
comb. - Tratar Av. Braz de
Pina, 1 459-A -AL. Bicão -
V. Penha .- Bebiano.

Ver hoje pela manhã.
TELEVISÕES de 21
130 mil, de 23" ,i partir de 250
mil, ai melhores marcas, cinema
nos 5 canais, garantidas. Rua do
Senado 322, entre Av. Mem de
Sá e Rua Riachuelo.

. . „ mercea-
|nas, vendo na V. -Penha e ad.

partir _de|iacencias. Tratar Av. Brai de
Pina, 1 459 - L. Bicão - Vila
da Penha — Bebiano.

TVS STANDARD ELECTRIC • Ze.
nith, 23" • 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia d. fá-
brica .Aceito troca, facilito o sal-
do. Tel. 46-5102.

ALõ? — Casas comerciais,',", pa-
ra comprar ou vender... Antônio
Queirós... ., nada mali... Efi-
ciência • rapidex... Av. Pres.
Vargâsí_446r_2;« and.r.
AVES E OVOS - Vendo depó-
sito, bom movimento, varejo e

,,,,,,,.-.,, ¦-.,. •— .. -• - —.atacado, corn um caminhão. Pre-
TELEVISÃO 21 p marfim, c| pe ço _ vista 5 milhões. Estrada
palito, moderna. Vendo urge.-.lis- do Sa. é, 623. Rocha Miranda
simo - 160 000 - Rua Taylor, 31, 

~

ap. 624 - Glória.
TELEVISÃO PHILIPS - 21", estado
de nova, ótima imagem em todos
os canais com antena, urgente, p|
255 míl. Rua São luis Gonzaga,
1028-A - São Cristóvão.

AÇOUGUE no Graiaú. Féria 16
milhões, cont. nôvo, aluguel ba-
ratfssimo, c. apenas 15 milhões
doa compradores. Tratnr R. Car-
mo, n. 38, 8. 401. Sr. Lopes
ou Agostinho. Tcl. 31-0522.

A MERCARIA estT no melhor
ponio do Rio Comprido. Tem
resid., te!., bom estoque. Preço
10 milh. c. 5 milh. de entr.
Vendo portas odentro. Trate c.
Bueno Mcchado. R. BarSo de ffiei
quita, 398-A. CRECI 986. Tel.i
34-0694 e 58-3233. (Teme. outras
casas comerciai» à venda.)

CAIPIRA cm Copa, féria 20, c|
chopp Brahma,- Caipira em Bo-
tafogo, ¦ casa de esquina, feri,
11; Caipira próximo lgo. Ma-
chado, féria 21, tudo em pé;
Caipira no Catete, féria ó, cn
trada muito facilitada; lanchone-
tc no Catete, n| paga aluguel,
vendo abaixo da féria; Lancho-
nete no Centro, horário comer-
ciai, pronta p| Inaugurar, ven-
do pequena entrada; idem em
Botafogo de baixo de prédio, fé-
ris 7, v?ndo pequena entrada;
Hotel no Centro cj tel. em to-
dos aposentos; Loja Centro Co-
mercial Mayer, 6m x 2óm. Temos
diversas casas de todo ramo em
t| GB. Informações Rua Catete,
274, ep. 309, c| Pepe ou Gui
llermo.
CAFÉ' E BAR na Tijuca. Féria 3,5
— Bom contrato. Grande negócio
Com apenai 7 dos compradores
Fênix informa. — Rua Alvaro Al
vim n.° 21 7.° endar - Cine-
Ifindia com Amaro MagaIhães.
CAIPIRA em Copacabana. F. 6,5
— Bom contrato. Apenas 17 dos
compradores. Fênix informa. Rua
Alvaro Alvim, n.° 21 7." endar.
Cjnelândifl com Amaro Magalhães.

PASSA-SE uma oficina de rádio
e TV localizada no melhor ponto
do Jardim América luca», 3 li-
nhas de ônibua. Ponto final da
linha 774. Ótima oferta. Ver e
tratar diariamente no horário co-
marcial. Rua Cristlano Machado n.
821-B.
POSTO de gasolina — Na Tijuca.
Negócio de ocasião. Vende-se.
Marcar entrevista 28-5010, com
David.

VENDE-SE uma churrascaria em
Nova Friburgo • casa com tudo
de primeira e boa féria, motivo
do viagem. Tratar tel. 27-78.
Almeida.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ACIMA de dois milhóes ati quin
ie milhões, empresto eob hipo<
teca ou retrovenda de imóvoi*.
T.l. 57-0638, Olímpio.
ATENÇÃO — Dinheiro — Empres
tamos de 3 a 100 milhões sob
hipoteca ou retrovenda de imó*
veis. As melhores taxas. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. Trazer escritura. - Av.
13 do Maio, 23, 15.» andar, sa-
Ia 1316 —_T»I._42-913B.

ATENÇÃO hip. retrovenda, faço
aci rna 5 milhões de casa e ap
Tratar tel. 47-3664. Sr. Pontes,
das 10-18 horas,
COMPRO promissórias vinculadas
à vendo de imóveis na GB. So-
lução rápida. Traqa doctos. Av
Rio Branco, 183, s. 810, Passos.
CAUTELAS de jóias e mercado-
rias, prats, mesmo quebrada.
Compro na hora. Rua Paissandu,
273, c| 1, Tel.: J5-2366.
CONTAS DE LUZ - Não jogue
fora suas contas de luz. Rece-
ba até 15% do IMP-U, Rua Bue-
nos Aires n. B4, )* onder.
CAUTELAS, jóias, brilhantes, pra-
taria» — Pago mais. Rua Uru*
guaiana, 104, sala 509-A. Tet.
32-6111 — Atendo a domicílio.
DINHEIRO X.AUTOMÓVEL - 10
até 15 meses. Acima de NCrí
1 000. Resolvo hoje para comer-
ciante e industrial. F. 42-5924.
DINHEIRO,
milhões

Empresto de 2 a 20
hipoteca ou retroven-

TELEFONE - Compro 27, 47, 36,
37, ií, 57, 25, 45 - T.nho di-
varsofi para trocar — Telefone:
43-1464 - Sr. Gomas.
TELEFONES 

~2S 
oü 45. Compro

um ligado, pago adiantado até
Cr$ 1.500 mil, som intermedia.
rios. Tratar c; Araújo, na Rua Uru*
guaiana, 118, sala 308. Telefono
43-7274.

Telefones
Compro desligado, pago

Cr$ 1000 000. Escritório Av.
Rio Branco, 9, 3.° andar s]

352. Sr. Jucá - Tel. 26-6643.

TÍTULOS E SOCIEDADES

TELEFONE - V.ndo 32, 42, 23.
43, 37, S7, 27, 34, 29 • 30 -
Sr. Gomes. Tcl. 43-1464.

CADEIRA Perpétua Maracaná —
Setor B, Fila 3. Ótima colocação*
Vendo. 48-3!95_-L Manduca.
NOVA" FRIBURGO COUNTRY CLU.
BE, vendo titulo proprietário —
Preco à vista 1 300 000. Tratar
tel, 42-5734.
PENSÃO. Aceilo sócio ou (a). —
Negócio de futuro. Tratar Ben-
to Lisboa^ 149. das 9 ès 14 h.
PARTICULAR — Compra" de par-.
ticular título do late Clube. Dr.
Ha ns 23-5615 ou 36-7259.
SOCIO (A) - Procura-se çx,m
firma de iiníeco, c/ 2 milhões
ou um milhão e um carro. Tra-
lar c/ Sr. Mauro, Rua Luiz de
Brito, 71, ap. 101 - Maria da
Graça, _cj_as_J7_òs 21 h — Hoje.
SÓCIO ou sócia — Preci =o ccm
capital grande cu peq., pera as-
sociar-sc à instalação de casa da
cernida ou confecções. Telefona
48-0980._Antonio.

SÓCIO capitalista — PI firma de
salpdos, frÍ03 e lactlcfnios, parai
ampliar negócios, peciendo tra-
balhar cu não. Possuímos ótima
freguesia, quadro de vendedores,
4 veículos de entrega, depósito.
Também moderna loja de varejo.
Ótima oportunidade no ramo ata-
cadista, para homens de visão.
Tel. -49-344*1, p[ entrevista, cons
Carlos cu Caiu.
SOCIO .'. poqueno capital, preci-
so cc um ri1 «scritório de corre-
tanens, administração etc, qu«

tenha carro. Tratar Rua Saruê,
TELEFONE 29 ou 49 - Dou 8ÕÒI '* aP- so' (Goniagí Bastos, 153>

TELEFONE 57|36 - Passo hoje,
em seu nome, antet de ir p; sua
casa etc. Inst. «m 10 dias. Cr$
2 100 mil. Mauro, 23-8910. - P.
Vargas, «'TlA^s/J^OÜ.
TELEFONES - 25, 45, 57, 48, 28.
34, 54 — Compro hoje, pago i
vista, na hera, a] intormediirlc.
Mauro, 23-8910. P. Vargas, 417-A
sl 1 308, 9118,30 horas.
TELEFONE - 25, 45, 27, 47 -
Preciso p| hoje. Pagto. ni hora,
«I Intermediário. Mauro, 23-8910.
P. Vargas, 417-A s| 1 308, 9 is
10,30 horas.

TELEFONES - Vendo e
troco, qualquer estação,
passo de nome na hora.
Tel. 43-1464, Sr. Gomes.

(B

200 mensais. Hrje, dos
9,30 às 11 horas - 22-1717._
TELEFONE - Vendo - 54,""46, 34^
2fi, instalado em seu nome com
todas as garantias, por Cr$ 1 500,
Tralar Sl. Viana, tel. 28-3714 -
42-7506.
TELEFONE - Compro linhas 54.
34, 48, 28, pagando imediata
mente Cr$ 1 300. Tratar Sr.
Vianna. Tel. 2B-3714 - 42-7506.
TELEFONE - Compro linha 30,
pago à vista, no ato da instala.
ção e transferência de nome. lr&-
tar com Sr. Nilo, 46-9404.
TELEFONE - 27 - 47 - Vando.
Hugo — Rua Uruauaiana, 55, sala
719 - Tel.t 23-357B.
TELEFONE - 25 - 45 - Compro

Hugo — Rua Uruguaiana, 55,
sala 719. Tel. 23-3578.
TELEFONE 30 - V.ndo - Hugo

Rua Uruguaiana, 55, gale 719
Tel.: 23-3S78.

TELEFONE 31 - Compro - Hugo
Rue Uruguaiana, 55, sala 719

Tol.: 23-3578.
TELEFONE - 26 - 46 - Compro

Hugo — Rua Uruguaiana, 55,
tal. 719 - Tol. 23J578.

TELEFONE 23, 48, 54, compro p|
meu uso. Pago atá 1 500 em 3
parcelas de 500 mil. Tratar tel.i
23-5528.
TELEFONE 37Í57. Pago adianta-
do, hoje, 1 700, .6 serve que es-
feja ligado. Serve também 36|
56. Tratar diariamente ató lóh.
Sr. Araúio. 43-7274.
TELEFONE — Compro, vendo, tô-
das as linhas, tenho diversos
pera permuta. Negócio honesta.
Tratar cl José - Tel. 46-2882.

da, c. Pinto. 23-5466 - 30-2550.
DINHEIRO - Preciso, 2 500. Tra-
tar diariamente com o Sr. Nél
sen. Largo de São Francisco, 26,
sala 618.

PENSÃO bem instalada. Vendo
a minha parte por 4 milhões.
Ver na Rua Silva Pinto n. 84.
QUITANDA 

"-""Vendo"" 
c"( «ria de

1 800 mal trab. contr. novo, 5
anos. Alug. 50, cj balcão, frig.,
oeladeira, copa e vaíilhames, —
Entr. 3 000, prest. 50 - Trat.
Av. Braz de Pina, 1 459 - L.
Bicão — V. Penha — Bebiano,

QUITANDA — Tiiuca c| moradia,
boa féria em bebidas * frutas,
muito lucrativa e| 5 nóvo alug
130 apenas 13 do comprador —
Trat. cj Artur. Ru« Alcindo Guo'
nebara, 17 íala 1 303 — Cine-
ISndia.

CAIPIRA em Botafogo - F. 3,5
— Horário curto. Bom contrato.
Com apenas 9 doi compradores.
Fênix informa. Rua Alvaro Alvim

21 7." andsr - Cinelândia
com Amaro Magalhães.

BAR CAIPIRA - Centro - F. 4
só copa, casa muito mal trabs
lhada cont. c instalações novas,
ai. 05. Vendemos, por 38, entr.
18. Ajudo à compr^ Rua da Con
ctitão, 105,310 - Antônio.

BAZAR - _. Nôvo - Bom esto
que. grande movimento, mal tra
bolhado. Entrada 22 ou aceito
sócio. Rua Alcindo Guanabara 24
sala 702. CORREIA.
BAR — Lapa, sem projeto, tele-
fone, fírla 4 500 lucrativa - En-
trada 15. Rua Alcindo Guanabara
24, sela 702. Clnelindia — Cor-
reia.

AVES E OVOS e artigo de qui-
tanda e mercearia, residência pe-
queno entr. iroco por automóvel
Av. Brigadeiro Lima e Silva 20

BAR.CAIP1RA Ipanema, ótimo
ponto, aluguel 50, feri» 3 300,
enlrids 12. Rua Alcindo Guana-
bara 24, sola 702 - Cinelândia.

BAR - Centro, telefone, fecha
dorninçoi, aluguel 55, feria 4.
Entrada a combinar. Rua Alcindo
Guanabara 24, sale 702. — Cor-

pt-rto da Casa da Banha, Avenida
Nova Iorque 115-A Bonsucesso

TELEVISÃO Emerson, 23 p. 114
graus, tubo nô/o, na garantia de .HOJE - 50 neladeira) serão h-jl ano. Papel na m5o, toda nova'Lel- 38-4443. Davi.

quidadas desde 150 000. Multo|300 mil._ Tel. 58-5663. R. Silva AÇOUGUE.-r ,(_nü_', 
"bom 

movi-Intento. Telefone 23-0991.

BAR — Inst. nova ,t-m resid., tel.
feria 3 m. Entr. 6 m. - A. C.
Dias - Av. Amaral Peixoto 350.

_ __ N. 
'Igòagu. '

Jardim 25 de Agosto - Ct.JaAR -"5. CriítivSo, morídle, tal.
fér. só bebidas, entr. 8, tr. R.
Alfãndsga. 111, :. 405 - Vale-
rio — Carlos — Empresto.
bazar" 

""

xla:
AÇOUGUE inaugurar, vende-se

fiélo. Rua da Relação, 55, térreo.iPinto» 45,

Venço cj alumínio, if-r-
rcrens, brinauedoi. ^ríigns esti-
larei, próximo colégios. Tratar R.
Alvaro Alvim n. 21, 7° and. - Tel. 31-0522.

AIPIRA na Tijuca — Contrato
nôvo. Ótima féria feita em pé
e em mercadoria; muito lucrati-
vas. Lugar de ^futuro. Facilidades
na entrada. Fênix informa. Rua
Alvaro Alvim n.° 21 7.° endar
Cinelfindia com Amoro Magalhães.
CABELEIREIRO. Vendo, bem ins-
talado, loja com duas entradas,
ponto antigo, finando. Rua Gon-
zaga Bastos, 20, lj. C.
CAIPIRINHA - Cent. Olarie.
Fér. 1500, ent. 2 OCO. Tr. Rus
Uranos, 999, tob. Ramos.
CAIPIRINHA" - Centro - R. «ri
lucrativa, mot. retirada, entr. 6
m. Tr._ R. Alfândega, lll, 5. 405
— Valérlo r- Carlos — Empresto.
CAIPIRA e..i Copacabana, féria 8
rniihÕes, contrato nôvo, alugue!
barato com apenas 33 milhões
dos compradores. Tratar R. Car-
mo, 38, i. 401, Sr. Lopes. Tel.:
31-0522.
CAIPIRA EM COPACABANA, fé-
ria 12 milhões, contrato nôvo em
edifício c. apenas 40 milhões
doi compradores. Tratar Rua Car-
mo, 38, s. 401 - Tel.: 31-0522.
Sr. Lopes.
CAFÉ, bar, e caldo de cana, com
moradia e contr. nôvo, dá para
dois sócios. Rua Cabuçu. 127 —
Lins.
CAIPIRA EM IPANEMA - Féria
7 5C0 OCO. Conlrato nôvo. Alu.
quei barato, com apenai 25 ml-
hões dos compradores. Caia

muito lucrativa. Tratar R. Carmo,
38, s. 401. Tel. 31-0522. Sr.
Agostinho.

RESTAURANTE de alto luxo, ven-
de-se em plena Avenida Atlânti
ca, em funcionamento, por meu
tivo de viagem, ótimo contrato,
baixo aluguel. Tratar pesioalmen-
fe em nosso' escritório, na Rua
da Quitando, 30, sala 209, 2.o
andar, c| Fernandes — Creci 400
— das 9 às 18 horas, telefone
52-2899.

SÂLAO DE CABELEIREIROS - t)l
iuxo — No melhor ponto de Ipa-
nema. Ar refrigerado. Vendo tu-
do ou parte do negócio. Tratar
pelo tel. 47-91CO - A',arcelino.
SALÃO DE BELEZA - Vende-se
na Rua da Passagem n.° 146,
boxe 7. Botafogo.
TINTURARIA. Vende-se c. nôv
à firma. F. acima 1 500, 90%
balcão, toda maquinizada. Tratai
1:1. 29-6590, e. Abel.

DINHEIRO I, 3, 5, 10, 50 mi-
lhões. Empréstimos seb hipoteca,
retrovenda lojas, aptos., casas.
Leblon, M. Hermes. Tragam do-
cumentos. Operações rápidas —
H. Silva Rua Gonç. Dias, 89 s|
405 - Tels. 52-3886, 52-3840,
29-8903 - Rua fanafório, 61
s| 204 - Creci, 648. 
DINHEIRO - Preciso de 1 ml-
Ihão de cruzeiros velhos ou
mais, dou garantias. Pago bon*
juros, prazo a combinar. Tele-
fone 48-0980, Antônio.
DINHEIRO - Adianto até 500
mii cruis. velhos a quem ofe-
recer garantias ou cautelas da
Cai*;t. Resp. pj a portaria dês-
te Jornal tob o n.o 305 085.
DINHEIRO - Hipoteca" - Preciso
25 milhõe! para 3 boas hipote-
caj. Uma 14, outra ó e outra 5,
para 1, 2 ou 3 capitalistas. Aguar
do comparecimento meu escrito
rio interessados. Corretor oficial
Antônio José Cepeda. Atenção:
35 anos especializado em hipole
cas. Informações grátis, sem
compromisso. Av. Graça Aranha
n.o 174, sala 807. Tels. 42-0789

32-2395.

TELEFONE 25-45 compro, urgen-
te. Pngo à vista até 1 500. Tra-
tar com José, tel. 46^882^
VENDO telefone 58, 26 e 28"
Preço a combinar, c. Pinto -
23-5-166 - 30-2550.

dns 20 horas «m diante.
SÓCIO pl armarem no interior,
perto do Rio. Base 6 milhões. —
Inf._cj_ Gonzaga. Tel. 52-0071.
TÍTULOS. Vendo - América, In.
temacional, Club Comercial, Ln-
goinha e Riveira Country Clui»

Tratar c. João Carlos, tels.:
30-7792 ou 30-0460.
TÍTULOS - Vende-se. Sírio Li",
banes, por 200 mil crs. liqui-
dos, ou troca-se por ações da
Willys. Montanha por 200 mll
crs. líquidos, idem Leblcn, iden»

Tratar à Trav. Ouvidor, 11-
ó.«, sala 601-2.
VENDO - M. Líbano, Cl. Federal,
Jóquei, late Jardim, Gurilândia,
Hosp. Silvestre, Tijuca Tênis —
Compro Caiçaras, 32-8215. Jus-
nita.
VENDE-SE um título patrimonial
Clube Regatas do Flamengo nu
valor de CrS 150 000. Tratar na
Rua Sacadura Cabral, 313 — Sr--
Celestino Agra. Tel. 43-2264.
VENDO título do Monte Líbano
e Clube de Regslas Guanabara.
Tratar com Dr. Lotário, telefon»
32-353Õ. i

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

ATENÇÃO - Vendo um baleio
frigorífico em perfeito funcio-
namento, três mesas fórmicas,
seis cadeiras estofadas, um ba»
leiro, uma balança balcão Fili*
zola 15 Kg e também um tele*
fone linha 48. Ver •* tratar Ruai
Joaquim Palhares, 153-A — Sr„;
Sousa.

VENDO meu telefone 48.
pro um 43. 52-0124.

Com-

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Em
8 meses ou mal). Tel. 37-3000.
EMPRESTO d. 1 a 10 milhões sô
br» hipotecas d* prédios • aps
T.l/; 23-3870^
EMPRESTA-SE 2, 3. 5. 7, 10, '15.

20, 30 e 50 milhões ci hip. ov.
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
gr. 1 103 - Tel. 42-5884.

URGENTE — loia t.cidos, uni.
rlnho, pasia.ftt contrato 5 anos,
cem todo estoque, barato. Alu*
ou.l 40 mll. Rua V.rnn Maga-
IhSta n. 34 — Engenha Nóvo

VENDEM-SE Caipiras, Cafét . Ba-'
res — Casas c/ boas moradias p/
família ou princioiantes. Ferias i/
comida até 6 000. Entradas de 7
milhões, 15 e 20. Emprestamos
dinheiro e temos condução pro-
pria p/ ver os negócios. Não
cercam esta oportunidade, lucros
líquidos de 40%. Melhores ...
formações c/ Ge-aldo, Praça Ti-
radentes, 9, 4.0 andar, s/ 411
Tels.: 32-6957 ou 32-8655.
VENDE-SE cosa de manutenção
de máquina de lavar roupa e re-
frigeraçao, com ótima freauesia.
Contrato de 5 anos. Aluguel 220.
Tel. ou passa-se contrato servin-
do para outro ramo de neqócio.
Rua Visc. Sta. Isabel, n. 10, na
Praça 7.
VENDE-SE açougue em Vicente
de Ca(valho, ótimas instalações.
Negócio de ocasião. Tratar na
Av. Joáo Ribeiro, 62. Pilares.
VENDE-Sc ótima farmácia contra-
Io nóvo. Entrada CrS 35 OCO OCO
e «aldo a combinar! Rua Joaquim
Nabuco 20-A — Copacabana

EMPRESTA-SE acima de 5 milhões
qualquer quantia, com garantia de
imóvel. Juros normais. Av. Gra-
;a Aranha, 333, sala 202. Tel.:
22-6217.
HIPOTECA - Z. Sul 5 « 50
milh. empresto' neg. direto rá-
pido, compro pequenos ap. para
renda, mesmo olug&do 1, 2 qt.
cl garagem- 42-5641.
PRECISO 2 500 000, urgente. Lgo.
S. Francisco, 26, a. 618_._Nélíon.
PRECISO 1 200 mil, iuros e pra
zo combinar. Dou garantias reais.
Tratar Bento Lisboa, 149, das 9
às 14 horas.

Telefones
COMPRO AS UNHAS

27x47  Cr$ 2 000 000
57x37x36x50 . CrS 1 800 000
30  Cr$ 1 500 000
25x45 ...... Cr$ 1 400 000
23x43  CrS 1 200 000
29x49  CrS 1 200 000
26x40  Cr$ 1200 000
58x38  Cr$ 1 200 000
22x32x52x42 . CrS 1 000 000
54x34  Cr$ 1000 000

Tratar com o Sr. Jucá, Tel.:
43-7270. Av. Rio Branco, 9 —

3." andar s! 352.

ATENÇÃO: Vende-se uma cadeira
de engraxate. Tratar na R. lm*
peratriz Leopoldina, 14, esq. Luto
Camões, Praça Tiradentes.
AUTO RAMA - Vendo pista r».
ta de 8,40 metros. (36 seçõeo
grandes e 16 pequenas) • 18 se»
ções curvas grandes • 16 peque*
nos. Fredy ou André. 46-4219..-
BALCÃO aêco c. pia de aço o
torneira,^ todo revestido de fór-
mica. Novo, c, 5 m. Ver na Rua
Marcílio Dias, 50. ^^^^^
CAVALHEIROS d. 22 anos im
Idado, cultos, de bo*. posição,
desejam corrasponder-s» com mo-
ças brasileiras, sem limite de lda«
de. Agradecem se enviarem foto..
Resposta p/ Saul lourenco Mar-
quos - O.P.V.S.P.M. 9606 • Ja!-
m. Santoc Neto S.P.M. 1976 —
Angola.
PÃNÍ"FICADO"RES - Estamos ac
suas ordens para fornecer as fer-
ragens e montar o seu forno ti-
po francês. Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217.
REFEIÇÕES - Família distinta for-
nece marmitas, bolos para o Flf.-
mengo ou Catete. Pagamento adi-
antado. Informações Mme. Perei-
ra, tel. 46-3784.
VÊNDE-SE um balcão frigorífico
para bar ou lanchonete. Tratar
R. Tôrre3 Homem, 955 — Vils
Isabel.
VENDEM-SE - Cinco armações
de aço. Rua da Carioca, 55, 4.°
andar. Tel.: 42-3935.

Animais e Agricultura
TRATORES E IMPLEM.

AGRÍCOLAS

TRATOR FORD 1951 - Modelo

Sn. novo, equipado com arado e

plaina. Tratar Evinil. Ttl. 3327

ou J35S.

EQUIPAMENTOS PARA
SÍTIOS E GRANJAS
VIVEIRO nôvo, cl 2 metros de
altura em tela t madeira c] 10
casais de periquitos em plena pre-
dução e mais algumas gaiolas;
grandes, em arame aço. Vend^
tudo por 80 cruieiros novos. —
Tel. 30-8928.

RETROVENDA e hipoteca Zona
Sul. Solução répida. Traga do-
cumentos. Av. Rio Branco, 183,
s. 810 — Passos.
SENHORES proprietários e comer-
cientes. 2 a 3 milhões por mes,
sem sair de casa, nem, empatar
capital, basta ter boas referên-
cias — Av. Rio Branco, 185 s]
604.
SOBRE automóvel:, duplicatas,
ações ou outros valores ou ga-
rantías, em dei meses, acima ..
NCrS 1 000,00. Rua Si Ferreira,
204, 2.°.

Brilhantes
jóias cautelas

Compro. P."tgo o real valor
-,,,,,,., , , ,r. ...i:_ „ ., in. ctual. Moedas. Preferência ne-

CAIPIRA em Copacabana, féria 6 da. Vende de tudo. casa nov.;, pocios de vulio. Atendo a
milhões. Em edifício. Chop* dí com ejrande movimento e bom oomlcílio. R. Urunuaiana, 86
Erahma. Contrato novo. Tratac R.. estoque. Tratar no local. Rua!-. , • ,., T", „,.,,'.armo, 33, sl 401, Sr. Agostinho; Aiéra, n. 12-A, Vicente de Cer-i'- iin,d- s' 703' Tel" -3-2jlz-

'va!ho. lEsq. oe Ouvidor,

Coixa
CAIXA — Relação dos Processos em Exigência na
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro —
Procuradoria Jurídica — Av. 13 de Maio, 33'35.
2.° andar — Processos n.°: 26 032, comparecer a
P. J.; 36 530, juntar guia de quitação de água;
37 956 — 45 483, comparecer a P. J.: 50 064, re-
tificar a metragem do terreno; 52 752, retificar a
guia de transmissão; 55 191 — 56 272 — 59 767.
comparecer a P. J.; 60 181. deverá esclarecer a.
distribuição; 60 319, juntar certidão de quitação
de água; 60 322 — 60 348, comparecer a P. J.:
100 878, comparecer a P. J.; 102 806, retificar a
guia de transmissão: 103 348 — 105 926. compa-
recer a P.' J.; 106 539 — 106 876 — 106 948, com-
parecer r. P. J.; 107 237 — 107 337 — 107 588 —
107 808, comparecer a P. J.; 107 882, juntar guia
de transmissão; 107 991, apresentar quitação do
Imposto Predial; 107 997. apresentar quitação do'
Imposto Predial ; 108 015, comparecer a P. J.;
103 026 — 108 039 — 108 055 — 103 104 — 108 193
— 108 318 — 108 355 — 103 394 — 103 580, com-
parecer a P. J..
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íáquinas, Motores, Equipamentos
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO
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PARA ALTA PRODUÇÃO — A Caterpillar incorporou à, sua linha de equi-1
pamentos o nôvo Traxcavator 9Õ5-K (foto), projetado para alta produção

cm terraplenagem.

Caterpillar tem nôvo Traxcavator
Um Traxcavator de concepção

avançada, projetado para alta produ-
ção, foi incorporado à linha Cater-
pillar de equipamento para terraple-
nagem. O nôvo e mais produtivo 955,
série K, bitola de 1,70 m, conserva
muitas das características da bem
acolhida Série H anterior. Apresenta
um motor com potência substancial-
mente aumentada (15%) de 115 HP,
equipado com turbocoinprcssor.

_: dotado de uma nova servo-tvans-
missão de três velocidades que permi-
te mudanças instantâneas de mar-
Chás. da mais baixa à mais alta, por
meio de um controle único. A combi-
nação desta nova servo-transmissfio
com o motor ía_ do 955K a mais pro-
dutiva máquina na sua classe de ta-
manho.

CARACTERÍSTICA AVANÇADA —
Outra característica avançada é a
articulação da caçamba, com todos
os componentes "em linha" e à íren-
te do compartimento de operação.
Este por sua vez foi completamente
redesenhado. Além disso, para máxi-
ma produção, há. vários acessórios,
dentre os quais quatro tipos de ca-
camba e um escariíicador.

Nova sapata e elo de esteira e bu-
cha, combinados com Esteira Vedada
Cat e roletes de lubrificação perma-
nente proporcionam longa vida útil
ao material rodante do 955K e au-
mentam sua disponibilidade. Com sua
maior potência, nova servo-transmis-
são e articulação da caçamba "em li-
nha", o _55K constitui um acréscimo
produtivo e versátil à linha de pro-
dutos Caterpillar.

Computador lê Bíblia 20 vezes por segundo
A repetição de todo o conteúdo do

Velho e do Nôvo Testamento 20 vê-
zes por segundo é a velocidade de tra-
balho, com a qual um computador
Burroughs 8 500 atenderá as 13 Fa-
culdades da Universidade de Wiscou-
sin, Estados Unidos, que o adquiriu
ao preço de USS 14 milhões, fazendo
de seu Centro de Processamento de
Dados um dos maiores do pais, até
1971.

O computador orientará e contro-
lará experiências para os Departa-
mentos de Física, Espaço. Astronomia,'
Psicologia e Medicina, servindo ao to-
do a 700 centros de pesquisa da Uni-
versidade, além de, simultaneamente,
processar dados para fins comerciais,
e será. instalado pelos técnicos da
Burroughs em várias fases, devendo o
funcionamento da primeira etapa
ocorrer em 1968.

A COMUNICAÇÃO — Os Departa-
mentos mais afastados do Centro dc
Processamento de Dados, poderão co-• municar-se com o Burroughs 8 500,
através dc teletipos e consoles de raios

catódicos. Alguns centros terão tam-
bém sistemas de computadores-satéli-
tes, responsáveis pelo pré-processa-
mento de informações antes da trans-
missão ao computador central.

O equipamento inclui (em sua fa-
se inicial) um processador central de
alta velocidade, moduladores de en-
trada-saida, seis sistemas de memó-
ria capazes de armazenar 98 304 pala-
vras, em unidades que guardam mais
de 16 mil palavras — cada uma pos-
suirido um ciclo de 0.5 microssegundos.

ULTIMA FASE — Na fase final —
1971 — o sistema central de compu-
tação deverá possuir três processado-
res centrais, 16 moduladores de me-
mòrla para 262 144 palavras, três
unidades entrada-saída com a capa-
cidade de transmitir ou receber um
bilhão de informações por segundo.
Compiladores Cobol, Algol e Fortran
IV, tradutores aritméticos de lingua-
gem do tipo Intero e um arquivo da
linguagem Text .Editor comporão o
que os técnicos chamam de "a inte-
ligència do computador".

Curto-circuito
e MOTORES DIESEL — A Perkins
Engines Group informou nesta Cida-
de que atingiu em 1966 a soma total
de vendas de 204 milhões de dólares.
O Grupo, que é o maior fabricante rie
motores diesel do mundo, esclareceu
ainda que produtos no valor de 120
milhões tío total foram produzidos di-
retamente por suas fábricas localiza-
das na Inglaterra. A produção mun-
dial da Perkins totalizou 350 mil uni-
dades, das quais 240 mil foram fabri-
cadas em Peterborough, na região ori-
ental da Inglaterra. A Perkins brita-
nica produz diariamente 1 500 moto-
res diesel, com potência que varia da
20 a 170 HP. Uma nova fábrica, a ser
inaugurada em 1968, fabricará moto-
res em V de 170 BHP destinados a
caminhões rápidos. As fábricas da Per-
kins na Grã-Bretanha vendem atual-
mente 87 por cento de sua produçãoem mercados estrangeiros. As vendas
no mercado americano totalizaram era
1966 a soma de 24 milhões 735 mil dó-
lares. Calcula-se que, no momento, es-
tejam em funcionamento nos Estados'
Unidos e Canadá nada menos do que170 mil motores Perkins.
I© TELECOMUNICAÇÕES — Em so-
lenidade presidida pelo Governador
paranaense, Sr. Paulo Pimentel, foram
firmados no Palácio Iguaçu, em Curi-
tiba, quatro contratos, entre a TELE-
PAR e as empresas Willys Overland do
Brasil, Inbelsa S/A, Itagiba S/A e
Siemens do Brasil para implantação
de serviço de telecomunicações em 31
cidades do interior paranaense, com-
preendendo as regiões Oeste, Sudoeste,
Norte Nôvo e Norte Novíssimo. Os con-
tratos, no valor de aproximadamente
5 milhões de cruzeiros novos, envolvem
o fornecimento de 40 grupos gerado-_es de 5 kVA e 6 de 25 kVA, monofási-
cos blindados, fabricados pela Willys
Overland, Divisão de Produtos ESDe-
ciais, equipamentos de rádio e muiti-
plex, tôrres-suporte de antenas e equi-
pamento telefônico. Além do Gover-
nador Paulo Pimentel, estiveram pre-sentes à solenidade de assinatura dos

contratos o General Junot Rabelo
Guimarães, Presidente da TELEPAR,
o Coronel Álvaro Pedro D'Avila, re-
presentante do CONTEL, o General
Dirceu Coutinho de Lacerda, Presi--
dente do EMBRATEL, e os Srs. M.
D. Munoz, Orlando Fenariolli, Osval-
do Leal e Renato Farias, representan-
do a Willys Overland. A conclusão
das obras contratadas está prevista pa-ra o fim do corrente ano, com exceção
da rota prioritária (Curitiba-União da
Vitória-Laranjeiras do Sul-Cascavel-
Foz do Iguaçu), que entrará em ope-
ração em julho-agôsto próximos. Com
a assinatura desses contratos, entrou
em execução o Plano de Emergência
elaborado pela TELEPAR, para aten-
der a curto prazo várias regiões pa-ranaenses desprovidas de meias de
comunicações. No futuro, o Plano de
Emergência será substituído pela im-
plantação do moderno sistema de on-
das portadoras, que já em breve estará
ligando a região de Curitiba e Pa-
ranaguá ao Norte do Estado.

G PEÇAS — Uma das principais ía-
bricantes de máquinas de imprensa do
mundo, a R. Hoe & Co., de Nova lor-
que, assinou agora um contrato com
a NOHAB, da Suécia, no valor de
USS 6 milhões de dólares para o for-
necimento de componentes para as im-
pressoras Amprcss Colormatifi. Desde
1959. a NOHAB está fabricando na
Suécia impressoras Ampress, encarre-
g.tndo-sc do serviço de reparações e
fornecimento de peças sobressalentes
para tôda a Europa. Os principais diá-
rios sueces, entre eles, o Dagens Ny-
lieter e o Expresscn, o Helsingin So-
nomat, de Helsinki e o Aftenpostcn de
Oslo, trabalham com máquinas Am-
press da Suécia. Um outro jornal ho-
landes, De Telegraaf, de Amsterdam,
também receberá dentro em pouco
uma máquina semelhante. (SIP)

O A correspondência deverá ser en-
viada para a Seção Máquinas, Moto-,
rts e Equipamentos.
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MAQUINA PARA MEIAS — A môça coloca na máquina a meia (foto), coma extremidade dos dedos ainda aberta, c é só o que tem a fazer. A máquinaíaz o restante. K uma maquina automática criada pela firma britânica De-texomat e que reduz a metade do tempo a produção de meias. (DNS). '

E
AQUINAS

ATERIAIS
MÁQ. INDUSTRIAIS
EMPILHAMÍrK usada, para 3 OCO
quilos, compra-se. Fone 34-1790
-• Frank.
GERADOR - Vénde-se um grupo
dc 110 KWA marco Ásia. Run cia
Procla masSo n. 556j_ Bonsucesso.

GRUPO GERADOR 25 KVA -
Vendo dois, propulsão MWM die.
sei alemão, urgente,' pouco usa-
do, estado de nôvo, melhor ofer-
Ia,,Tel,: 47.0129.

MAQUINA solda elétrica para
trabalhos pesados e contínuos, 2
anos de garantia, 200, 300, 400,
e óOÜ amp. força e luz a partir
de 05 mil. Run Gervásio Ferreii
7, -antiga R.-T8, IAPC, Iraiá.

PRENSA INVICTA no eslado do
ótima com abertura 2,50 — Ven-
dc-so base CrS 2 300 — Estrada
Vicente Carvalho, 793.

MAT. DE CONSTRUÇÕES

REGISTRADORA National eletric.
99 999 pequena, de botão, qual
quer ramo negócio. Preço mó
dico. Rua Hadclock Lobo, 350, loja

Caldeira

GRANDE OCASIÃO - Vendê-se
máquina Burroughs Sensimat mo-
dèlo F-250, com mesa próprio,
quase nova — Preço: Cr$ ....
5 500 000. Ver e tratar na Rua
Melo e Sousa n. 10? — São Cris-
tovão, com Sr. Roberto.

Venc!e*se 1ípo escocesa, com-

pleta, 25 m superfície — 150

libras pressão vapor-queima-

dor de óleo. Rua Ana Neri,

819 - Te!.: 28-2569 - Mi-

randa.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

CIMENTO PARAÍSO E MAUA' -
Tijolos primeira, areia Guandu,
pedra, saibro, telhas, tábuas e
verg. ferro p| obra — 34-7990 -
Sílvio.
DEMOLIÇÃO. -¦Vendem-se |ãne
Ias, portas, telhas, forro, tacos,
assoalho, azulejos etc. R. Cons-
tante Rumos, 64.

DEMOLIÇÃO - Vende-se pinho
de Riga, mármores, esquadrias e
outros material-. Rua das Laran-
jeiars, 141.
TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato, pedra, areia, ferro etc,
direto da fonte. Pedidos pelos
leis. 30-6983 e 30-6662.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

TEODOLITO SALMOIRAGLI -
Vendo-se. Sr. Sales — .Tel.
96-0314.
ONDAS curtas - Vendo- Mcln-
tosh usado. NCrS 500,00. Dr.
Copp.r, lei. 45 .219.

//PROJETO DOS ESTATUTOS DOS
DE TRANSPORTES DA
GUANABARA S/A
(S.T.B.G. S/A.)

AUTOMÓVEIS - Compro Simca O JORNAL DO BRASIL instalou
— Rural — Kombi — Gordini —lem Campo Grando, na Av. Ce-

//

VENDO Equipo Labras com
rfnga de água e de or, armário
para Instrumental, luetre flúores-
cente. Rua Álvaro Alvim n. 33,

ala 908, Edifício Rex.
VENDO magnif. motorzinho/ esp.
p/ virt. quatro rotações, dif.,
ligeira, reduzida, vae-e-vem e pa-
ro-e-anda (slides), perf. est. func.
NCrS 150 - Tel. 58-6668, Celso
demonstro à noite.

DIVERSOS

ALUGUEL E VENDA - De míqui.
nas do escrever • calcular, mo*
dernas, novas • reconstruídas. —
Granda facilidad* d« pagamento.— Ico Importação — R. Rodrigo
Silva, 42, 4.» andar. T.l. 52-0651.
COMPRA e venda — Conserto
e reforma em maquinai de ea*
crever, somar, calcular e mimei-
grafo. Facilidade de pagamento
e garantia absoluta. Rua Ria.
chuelo, 373, gr. £05. Telefone
22.5665.

KARDEX REMINGTON. Vendo ur-
gente, 2x16 gav. 1x20 gav. fi-
cha 5 x 8. — Preço de oca-
sião. Ac. ofertas. Av. Alte. Bar-
roso, 6, s! 702.
MOVEIS ESCRITÓRIO - Vendo
mesas, maquinas, cofre, estante,
quadros, arquivos, cadeiras etc.
Motivo de mudança. R. Pedro Al-
ves, 163, sob., A. J. Cepeda, das
15 às 17 h. Telefones 42-0789 e
32-2395.
MAQUINA de escrever Royal,
moderníssima, carro grande, de
mesa, estado de nova, 230 mil,
calculadora elétrica Marchant, c.
defeito, 50 mil. 57-0222.
MÁQUINAS de escrever e lomor
a partir da 70 000. Preço espe-
ciai pl revenda. Av. Rio Branco,
9, sala 317.

MAQUINA DE ESCREVER ELÉTR1-
CA - Particular vende IBM (ele-
tromatlc), em perfeito estado, pe-
Ia melhor oferta. Vor à Rua Ou-
vidor, 86, 5.°, grupo 501.
PRANCHETA para desenho, ta-
manho 1,50x1,00, c| cavalete, ga-
vota e prateleira, seminova. ven-
do. Tel. 23-1390.
RU. de contabilidade mod. 6

Vende-.e. Miguel Couto. n.
137 - l.o.

COFRES — Residencial e comer-
cia!, arquivos em todos os tipos,
à vista e a prazo. Beco do Te-
souro n.° 14. Tel. 43-7496, esq.
da Av. Passos n. 53.

CAPITULO I

Denominação, objeto, sodt
Prazo de duração

Art. l.o — Os Services de
Transportes da B_ía da Guanaba
ra S.A. sociedade por ações auto
rlzoda a constítuir-se na forma do
Decreto-Lei n.° 152, de 10 de
fevereiro do 19Ó7, _crá regida
pelos presentes Estatuto,
positivos legais aplicáveis.

Art. 2." - Os Serviços de
Transportes da Baía da Guana-
bara S.A. terão por objeto a
exploração dos serviço, de trans-
porle marítimo na Baía da Gua-
nabara.

Art. 3.° — A sociedade terá
sua sede e foro na cidade do Rio
cle Janeiro, E3tado da Guanabara.

Art. 4.0 - O praro de dura-
ção da sociedade é indeterminado.

CAPITULO ll
Do Capital, das Ações • dos

acionistas

Art. 5." - O Capital Social é
de NCr? 20.000.000,00 (vinte
milhões de cruzeiros novos) divi-
dido em ações ordinárias nomi-
nativas do valor de NCrS 10,00
{dez cruzeiros novos) cada uma.

§ 1.° — A integralizacão das
ações obedecerá ás normas fixa-
cias na ala de constituição da
sociedade ou, nos demais casos,
as fixadas pela Assembléia Ge-
ral que autorizar o respectivo au-
mento de capilal.

§ 2.0 — A correção monetária
de que trata o artigo 8.° do De-

praticar _ e, solida riamente, quan-
do o fizer por decisão coletiva.

Art. 18 — Os atos, documen-
tos ou contratos que importarem
em ^ responsabilidade comercial,
bancária, financeira ou patrimo-
nial para a Sociedade, inclusive
a fixação de tarifas de passa-
gens e cargas a abertura c nio-
vimentação de cont.s em
beleclmentos de crédito a com-
pra, on «ração e alienação de
bens nas quitaçõe_ em geral
obedecidas as prescrições legais
aplicáveis, terão obrigatória-
mente duas (2) assinaturas, sen-
do uma delas a do Presidente
ou Procurador da Sociedade e

outra de um Diretor, ou Pro-
curador.

j) — exercer as demais atívl-
dades peculiares a sua Direto-
ria, que the forem atribuídas.

Art. 24 — Compete oo Dire-
tor de Operações:

Aoro Willys - DKW - Moimo
precisando de reparos — Tel. .
29-1738 d. dl. - 34-0468 noi.
<"¦

AERÒ WÍLLYS 67 - Par. faturar,
côr a escolher, ótimo preço ..
vi _t.i. Fazemos treca dando o má-
X.mo( pelo leu carro. Tratar na
R. Júlio do Carmo, 94, c/ Soa-
res. Tel. .13-3430.
AERÒ WILLYS - Compro" s.m
aborroc_*lo. Vejo a domicílio no
horário de sua prnfarêncía. Pa*
go hojo. Tol. 38-3891.
ÃERO WILLYS 1965, único dono.
25 000 km - Tratar R. Conde
Baopendi, 127:301.

snrla do Moio, 1 549, junlo *
Guandu Voíeulos, mais uma agiu-
cia psra recebimento da anúncios
e assinatura.

supervisionar os serviços ,bo...eí.|o. V.

AERO WILLYS 65 - Te-
mos diversos a escolher.
Financiamos a longo
prazo c| pequena entra-
da. Tânia S.A. — Av.,
Princesa Isabel, 481.
A PARTIR de Cr$~ 690 000 você
pode comprar seu carro nacional

_ - Dauphine 60, 61, 62 e 63/
AUTOMÓVEL - Compro som | Gordini 62, 63, 64 e 66; DKW

SEÇÃO II
Da Diretoria

Dire-Arr. 19 - Compete
tona:

_} — estabelecer as diretrizes
e a orientação dos negócios da te atribuídas.
Sociedade;

b) — aprovar os planes, pro-
gramas e respectivos orçamentes,
bem. como as alterações subs-
tancials dos respectivos Planos,
no curso de sua execução;

c) — autorizar o Presidente
Contrair (empréstimos e onerar
bens móveis a imóveis da So-
ciedade,

d) — aprovar os regulamentos
regimentos internos da Socie

dade;
e) — aprovar o número e b

remuneração dos empregados,

do operação da frota da Em-
presa;

b) — supervisionar cs servi-
esta-j ços de manutenção e reparos da

trota da Empresa;
c) — estabelecer e padronizar

o consumo cie combustível, água
e lubrificantes e demais mate-
riais de bordo a armamento das
embarcações;

d) — planejar, executar e con-
trolar a manutenção, instalação
e obras civis n. estação a ter-
minais dos S.T.B.G. S/A;

e) — fornecer os dados neces-
sários a realização de estudos
contábeis e estatísticos;

íl — exercer as demais atlvf-
dades peculiares a sua Direto-; já
ria, que lhe forem regularmen

•jo a domicílio ne Vemag 59, 60, 61, 62, 63, ó-f
liará rio ds sua preferência
go hoi». - Tol. 30-3891

Pa-!e 65; Acro Willy; 60, 61, 62,
163; Volksv/noen 58, 61. 63

AERO 62 - Côr azul, equipa-
do o o mais nôvo do ano, 2.°
dono. Telefone 48-4471.
AERO 62/63/64 - Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona 700. Tel.:
49-7852.

AERO WILLYS 65 - En-
trada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.

64; Jeep Willys 60; 
'Simci

Chambord 60, ó), e 62 e outros
com prest. a pertir de 120 000 —
Trocamos. Rua São Francisco X_-
vier 342-E — MaracanS — Ru.
Conde de Bonfim 40-A — Ti-
jucá.

CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal

Art. 25 — 0 Conselho Fiscal

creto-Lei n.o 152, de 10 de fe- necessários os atividades da So-vereiro de 1967 e a incorporação ciedade*
de bens prevista no artiç-o _7.o do .) _' acompanhar, fiscalizar ereferido Decreto-lei deverão ser

COFRES — De parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, ar-
quivos etc. Financiados até em 5
pagamentos iguais, na R. Regen
to Feijó, 26 — Consulte-nos ou
peça a visita de nosso represen-
tante pelo tel. 22-8950.
FERRO - Vendem-se 2 toneladas
de verga lhóes de 3Í16" a Cr$
425 o quilo e 2 toneladas de 1|4
n Cr$ 400 o quilo — Chapas de
ferro novas de 3|ló" — 114", ns.
14, 16 e 18 - 30 000 kg, a Cr$
230 o quilo — Rua da P rodai
cão n. 556.
MAQUINA REGISTRADORA RENA

Perfeita. Vendo. Melhor ofer.
ta, Sr. Pereira. Tel. 46-3784. Ur.

ente.
REGISTRADORA SWEDA. Vendo
inteiramente nova, 3 somadores,
Bares. Mercadinhos. Lojas etc. -
Muito abaixo pre;o normal, Fa*
cilito. Tel. 34-8277. Freire.

ACfNCIA bq

JORNAL DO BRASIL M

CANAS
fAKA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

au« iosi et aivaiinca. in .io|*
_>A_ „:.0 A. 17.30 HORAS
SAÜAIMS: DA. 6 Al II IICRAS.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO - Providencia na-
turalizações de estrangeiros com
rapidez e eficiência. — Telefonei
46-6591.

CORTA-SE papel «m diversos for-
matos. Entrega-se empacotados —
Resina cortada Cr$ 1 500. — Tel.
30-3784.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO, ma
teriol e instrumental. Vendo me-
lhor oferta p| retirar. R. Mil-
lon, 132-101. Ramos. Ver no lo-
cal. Tratar 48-5697 < 25-7566. -
Dr. Filizzola.

DENTISTA - Oportunidade. Ven.
da-se consultório completo, com
equipo: cadeira, armário, ostorili-
zador Atlante Moio etc, para re-
tirar. Rua M. Viveiros de Castro,
27.
IMPOSTO DE RENDA - Econo-
mista e advogado fazem decla-
rações de pessoas físicas. Pro-
cura-se em domicilio do cliente.
Tel.: 22-B814 - Dr. Leite.
PUBLICISTA - Redige, datilogra-
fa, mtmiografa, divulga, prepa-
ra relatórios, memoriais, teses,
etc. - Erasmo Braga, 227-315.

REFORMAS e pinturas de casas.
Pinto cômodo «. 55 mil, com tin-
la plástica. Tel. 29-8791. Sr,
José.
SERVIÇO de pedreiro e pinturas.
Carpinteiro — Executam-se todos
os serviços. 48-0676 - 46-7648
Augusto.
URGENTE — Por motivo viagem
vendo ações da Clinica Santa Cruz
S.A. Tratar de 8h à 12h. Rua
Dias da Cru:, 182. Tel. 49-0143
— Dr. Guarçoní.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: .2-1071.

CIVERSOS
SERA TRANSFERIDA - Para
24-6-1967 a rifa da Mcrcuri 51 -
Placa 6 819.

AVISO
Comunicamos aos credores por emis

são ou aval da panificação Hollywood de
Ipanema Ltda. estabelecida à Rua Barão da
Torre, n.° 247-C a comparecerem no local
acima citado munidos com os respectivos
documentos de crédito.

Empresa de Reparos Navais
"Costeira" S.A.

Diretoria Administrativa e Financeira
EDITAL

A Empresa de Reparos Navais Costeira S/A comunica que
o pagamento de aposentados e salário-família do pessoal da
extinta Autarquia Federal, Companhia Nacional de Navegação
Costeira, relativo ao mês de fevereiro de 1967, será realizado
a parlir de hoje nos seguintes locais:

Caixa Econômica Federal do Rie de Janeiro

Aposentados

Sede _.
, Aposentados

Salário-família

Rio de Janeiro, 3 de marrj de 1967.

(a) Uo Magarinoi de Souza Leio

Diretor Administrativo e Financeiro

FAET - Fábrica de Aparelhos
Eletro - Térmicos S/A

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas na sede social, na Rua Barão de Petrópolis,
347, os documentos a que se refere o art. 99 do
Decreto-lei n.° 2.627 de 26 de setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 01 de março de 1967

as.) Andor Bokor
Diretor-Presidente

(P

feitas no prazo de um (1) ano',
para integralizacão ou aumento
de capital subscrito pela União
Federal.

Art. 6.° — Noi aumentos de
capital, poderão ser emitidas
ações preferenciais desde que se-
ja assegurado a União Federal no
mínimo 51% (cinqüenta e um
por cento) 1anto de capital so-
cinl quanto das ações com direi-
to a voto.

Art. 7.o — Na transferência de
ações da União e subscrição de
novas ações, será assegurada a
preferência de que trata o arli-
go 12 do Decreto-Lei n.o 152, de
10 de fevereiro de 1967.

Art. 8.° — Ai ações preferên-
ciais não tsrao direito a voto
nas Assembléias Gerais, e terão
prioridade na Distribuição de di-
viclendos não cumulativos, até o
limite de 6% (seis por cento}, e
no reembolso do Capitai.

Art. 9.o - A Sociedade pode-
rá emitir títulos múltiplos, de-
vendo esses títulos ou certifica-
dos de ações ser assinados pelo
Presidenta « por um dos Direto-
res.

CAPITULO III
Da Assembléia Geral

Ari. 10 — A Assembléia Geral
do» acionistas reunir-se-ó, orclinà-
riamente, no primeiro trimestre
de cada ano e, extraordinária-
mente, sempre que necessário,
observadas em suas convocações,
instalações, e deliberações, as
prescrições legais pertinentes.

Parágrafo único — A participa-
ção na Assembléia Geral depen-
de do registro das ações em no-
me, do acionista no livro próprio
até dez (10) dias antes dd data
ds sua realização.

Ari. 11 — A Assembléia Geral,
ordinária ou extraordinária, será
presidida pelo Presidente da So-
ciedade, ou por seu substituto,
auxiliado oor dois Secretários.

CAPITULO IV
Da Administração

SEÇÃO I
Dai Normas Garait

Art. 12 — A Sociedade lera
umo Diretoria a quem incumbe
o planejamento, orientação, de-
liberação e controle dc resulta-
dos, com a competência fixada
na Seção 11 deste capítulo.

Art. 13 — A Diretoria terá
composta de um Diretor Presi-
dente de livre nomeação e de-
missão do Presidente óa Repú*
blica por proposta do Ministro
da Viação e Obras Públicas, um
Diretor Administrativo e Finan-
eeiro c um Diretor de Operação,
êstes eleitos pela Assembléia
Geral dos Acionistas.

Arr. 14 — Os Diretores lorão
mandatos de A (quatro) anos po-
dendo ser reeleitos, e, antes de
entrar no exercício de suas fun-
ções, deverão cauclonar 100
(cem) ações, próprias ou ofere-
cidas por terceiros, em garantia
de sua gestão.

Parágrafo único — A Investi-
dura no cargo de Diretor será
feila por termo lavrado em li-
vro próprio, assinado pelo Pre-
sidente e pelo Diretor empossa-
do. No caso de ser o primeiro
empossado, assinará também o
termo o Ministro da Viação e
Obra» Públicas.

Art. 15 — Errí seus ímpedimen-
tos ou ausências temporárias o
Presidente será substituído pelo
Diretor que designar, o qual, no
período de substituição, terá
obrigações e direitos idênticos
aos do Presidente.

Art. 16 — Em caso de vaga,
por morte, renuncia ou impedi-
mento definitivo dc qualquer
Diretor, substituí-lo-á cumuiati-
vãmente o Diretor que o Presi-
dente designar, até s realiza-
ção da Assembléia Geral, a ser
convocada e instalada dentro de

controlar a execução orçamenta
ria e n situação econômico-fintn'
ceira da Sociedade;

10)t 
— aprovar normas gerais,

técnicas, operacionais, comerciais,
contábeis e financeiras, propôs-
tas pelos órçiãos executivos;

h) — decidir em casos omis-
sos.

Ari. 20 - A Dircloria reunir-
se-á, ordinariamente, duas (2)
vezes por mês e, extraordinária-
mente, sempre que convocada
pelo Presidente ou por dois D!
retores, com a presença pelo
menos de dois membro?, sendo
n deliberação tomada por maio-
ria de votos, cabendo ao Presi-
dente, além do voto pessoal, o
de qualidade.

Art. 21-0 Presidente pode-
rá em voto fundamentado, opor
veto com efeito suspensivo às
deliberações da Diretoria, a fl
de provocar o reexame do a
_unto, nn reunião seguinte da
mesma Diretoria.

Parágrafo único — Caso o ve-
to não seja aceito pela Direto-
ria o Presidente poderá, recor-
rer à Assembléia Geral, convo-
c.indo-a nos 10 (dez) dias se-
guintes, tcb pena do veto per-
óer seus efeitos.

 -- dação dos serviços prestados pe-90 (noventa) dias, para a elei- |0s S.T.B.G. S/A-
çao do novo Diretor, pelo prazo h) - efetuar os pagamentosrestante do mandato do subs- ' ¦ -*
tituído,

Art. 17 — Cada Diretor res-
pondera pessoalmente pelas de-
liberações que tomar e atos que

SEÇÃO III
Do Presidente e Demais Dire-

fores Executivos
Art. 22 — Compete ao Presl-

dente:
a) — superintender as atívl-

dades da Administração Superior
dos S.T.B.G. S/A, mediante
coordenação e o controle das
mesmas, de acordo com as di-
retrizes gerais fixadas pela Di-
retoria;

b) — representar os S.T.B.G
S/A, ativa e passivamente, em
iuízo ou forn dele, inclusive pe
rante as autoridades e podêres
públicos, com faculdade de cons-
tituir procurador _d-judicia t ad-
nonotla;

._— convocar ns Assembléias
Gerais, ressalvando os demais
casos de convocação legal;

d) — presidir ns Assembléia:
Gerais e as reuniões da Direto
ria;

e) — submeter a aprovação
da Diretoria os Planos de Ati-
vidades, assim como as 

"Cont,..

de Resultodos dos negócios da
Sociedade;

f) — manter e Diretoria In-
formada acerca dos serviços dos
S.T.B.G. S/A, como dos resul-
tados de suas operações;

g) — admitir, comissionar,
promover, transferir, licenciar,
punir o demitir empregados dos
S.T.B.G._ S/A, conceder-lhes
gratificações previstas nos regu-
lamentos com a faculdade de
delegar esses podêres;

h) — propor a Diretoria a
aprovação de medidas que, pri-
vativas da mesma, considere in-
dispensáveis ao equilíbrio dos
interesses dos S.T.B.G. S/A.

Art. 23 — Compete ao Diretor
Administrativo, e Financeiro:

a) — supervisionar as relações
entre os empregados e os S. T.
B. G. S/A através dos difercn-
tes órgãos;

bl — promover, programas de
assistência social aos emprega-
dos assim como programa de
treinamento profissional;

c) — supervisionar os serviços
cff comunicações internas e ex-
twnas dos S.T.B.G. S/A;

d) — ter sob sua guarda tu-
dos os documentes, arquivos e
livros sociais dos S.T.B.G. S/A;

e) — dirigir os serviços con-
tábeis e financeiros dos S.T.B.G.
S/A, bem como a elaboração do
orçamento anual e sua r.xecução;

f) — supervisionar os servi-
ços de cobertura de riscos doi
bens móveis c imóveis dos
S.T.B.G. S/A; J

g) — supervisionar o cálculo, nização dos serviços básicos, eis-
controle, faturamento e arreca- borado como preliminar dos atos

constitutivos dos S.T.B.G. S/A,
vigorará até que a Diretoria se-
ja constituída e delibere sôbre
o assunto.

Art. 40 — Oi presentes esta-
tutos constarão de Ata da Se-
ção Pública destinada a consti-
tuição da Sociedade,

- composto de 3 (três) membros
efetivos c 3 (trés) suplentes,
acionistas ou não, anualmente
eleitos pela Assembléia Geral Or-
dinária, podendo ser reeleitos.

Parágrafo único — A reniune-
ração dos membros do Conselho
Fiscal será fixada pela Assem
bléia Geral que os eleger.

Art. 26 — As reuniões do Con-
selho Fiscal serão presididas pe-
lo seu membro mais votado, ou
havendo igualdade, pelo mais
idoso.

. Art. 27 — No caso de renun
cia, falecimento ou impedimen-
to os membros efetivos do Con-
selho Fiscal serão substituí d<
sucessivamente pelos membros
suplentes mais votados, ou, ha-
vendo igualdade de votação pe-
lo mais ido.o.

CAPITULO VI
Da Distribuição dos Lucros

Art. 28 — Levantado o Ba-
Innço corn estrita observüncio
das normas contidas no art. 129
e seu parágrafo do Decreto-Lei
n.° 5, de 4 cle abril de 19Ó6,
do lucro líquido deduzir-se-áo:

1) — 5% (cinco por cento)
pnra constituição do "ftjndo de
Reserva Legai", até que este sl-
cance o valor de 20% (vinte por
cento) do capital social;

2) — a importância destinada
o distribuição de dividendos as
ações preferenciais;

3) - 10% (dez por cento)
para o Fundo de Investimentos;

4) — 10% (dez por cento)
pnra o Fundo de Reserva Finan-
eeiro.

Art. 29 — Havendo saldo após
as deduções constantes do arti-
go anterior, poderá a Assembléia
Geral autorizar e distribuir ns
acionistas possuidores de acoes
ordinárias um dividendo até o
limite da percentagem atribuída
as ações preferenciais.

Art. 30 — O Saldo final, se
houver, rerá repartido entre o
Capital e o Trabalho, no. têr-
mos do item VI do art. 12 do
Decreto-Lei n.° 5, de 4 de abril
de 19óó e respectivas normas
rcgulõmentares.

Arf. 31 — Não sorõo feitas dis-
tribuições dos itens 2 e 3 do
artigo anterior, se n5o houver a
concessão de um dividendo de
Ó% (seis por cento) a todos os
acionistas.

Art. 32 — A3 atividades dos
S.T.B.G. S/A, obedecerão a um
plano de organização de servi
ços básicos que conterá a ea
truturação geral dos serviços e
definira a natureza e as atri-
buicões de cada unidade de exe
cução, as relações de subordina
ção, coordenação e controle ne
cessários ao funcionamento do
sistema.

CAPITULO VII

DisposIçÕM G-rait

Arf. 33 — 0 exercício social,
coincidirá com o ano civil, e
obedecerá quanto ao balanço,
amortizações, reservas, _ divi-
dendos aos preceitos da legisla-
ção sôbre as Sociedades Anôni-
mas e aos presentes estatutos.

Art. 34 — Os dividendos não
reclamados pelos acionistas den-
tro de 5 (cinco) anos, reverterão
em favor dos S.T.B.G. S/A.

Arf. 35 — A remuneração do
Presidente e dos Diretores cons-
tara de uma parte fixa e outra
variável, fixadas pela Assembléia
Geral.

Art. 36 — A reforma dos pre-
sentes estntutos fica subordino
én a aprovação do Presidente da
República, expressa em Decreto.

CAPITULO VIII

Disposições Transitórias

Art. 37 — Na primeiro Dire-
foria eleita, os Diretores de Ope-
ração e Administrativo Financel-
ro terão respectivamente, man-
datos de três (3) e quatro (4)
anos.

Art. 38 — No primeiro ano
de funcionamento dos S.T.B.G.
S/A, a caução prevista para t
Diretor será prestada em dinhei-
ro mediante depósito equivnlen-
te ae montante do valor nomi
nal das ações.

Arr. 39-0 Plono de orga.

AERO WILLYS ò-i - Troco ou
faciliio c] 2 500 000 dc entrada.
Ver e tratar na Av. Suburbõn*
n.o 9 991-A e B. Cascadura.
AERO WILLYS 62, branco, findo,

radio, capas, tranca, pneus b.
AUTOMÓVEIS novos Vemag p..ra!branca, me:, na garantia, um só
n praça. Qualquer qu..ntiddae,'dor,o, m. oferta. Urgente. R. Sá

emplacados e com taximetro,(Ferrelr. ,^ 228, ap. 705.
desde 4 000 de entrndn e o sol- AUTOS TAXIS Gordini 64 e 65 —
do V. S. determina como dereiajEquipados novissimos, Dsuphin»
pagar. Em Copacabana, nu Av.|62, ótimo eitado. Entr. a par-
Atlântica, esq. da Rua Djalma tir de I490ÜOO, ialdo « comb.
Ulrich, no Posto 5. Tel. 47-7203.Ifroco. Ruo Conde de Bonfim,
Na Tijuca, na Rua Conde de Ben- 40-A. Tijuca.
fim, 40. Tel. 48-6433.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, já empla-
cados e com taximetro, desde
4 300 de entrada e o saldo V.S.
determina como deseja pagar.
Em Copacabana, no Av. Atlántl-
ca, esq. da Rua Djalma Ulrich,
no Posto 5. Tel. 47-7203. Na TI-
iuca, na Rua Conde de Bonfim
n. 40. Tel. 48-6483.
AERO WILLYS 63 - Vende-se oü
troca por carro mais novo. Ruo
Sá Ferreira n.» 234, ip. 28 -
Tel. 47-4524. _ ¦
AERÒ WÍLLYS 64, excepcionei
est., superequipado, a qualquer
prova. À vista, troco _ fac. c/
3 000 ent., i. 18 m., R. 24 d-
Maio, 316 - 48-2701.

AERO WILLYS 2 600, 63, I 790
mil — qua.e novo, forr. couro,
tranca, persianas, saldo a combi-
nar. Troce. Ruo São Francisco Xa-
vier, 342-E — Maracaná.

AERO 62 — Õtimo est.,
entr. Cr$ 1 800. R. São
Fco.Xavier, 189.
AERO WILLYS 61 - 1090000 —
Ultima série, capas para bbca.e
pint. etc. novos. Saldo a comb.
Troco. Rua Sã_t Francisco Xa-
vier 342-E — /..aracanã.__
AERO ITAMARATI 66, equip. p.
rodado, fácil., à vista Cr$ 9 500
rnil. Troco. Tel. 30-7830. Após
10 horas.

30-2014.

AERO WILLYS 67 - No
vos, cores a escolher. -
Cr$ 230 000 mensais,
sem entrada e sem ju
ros. TÂNIA S.A., Av.
Princesa Isabel, .81. —
Junto Túnel Nôvo.
AERO WILLYS 62 - Vende-se.
Tratar na Av. Venezuela, 13-4,
bloco B, 10.» andar, c/ o Sr.
Pena, das 8 às 18 h.

AERO WILLYS 65, superequip. -
ALJTf. jrppuip t_'Â «í.r,-_..'T.—íTT—'jTroco e fácil, Av. Brás de Pina,..uiu /.tri-UK ü4 equipado. Ven-/j7J( ,n7n,n *_*. ,* l,
do urgenle, preco 1 130 mil ou;2. ______ __Z______________
melhor oferta. Rua Silveira Mar-i »AXI Sirnca ól, motor Tufão, táxi
tins, 132 apto. 508. Joáo. Capelinha, luz fluorescente, cope
ÁERO WIILYS .961, última Víri.,icis "ai,s- Un,n ióin- Troco e <aci"
supor.quipado, lindo carro, me-i1'10' Ru'1 Lob° Júnior, 960 -
cSnici 100%. Vondo, aceito tro-' Tel- 30-1979. Naval, P6.,to.
ca por carro d. m.nor valor. -BUICK 48 - Part. 4 portas, ri-
Ver Av. Bris de Pina, 731. - T.l.'dio, Cr$ 390 000 uo primeiro qut

chegar, Rua Sáo Francisco Xa-
vier 342-E, Maracanã.

BORGWARD 195S, todo nôvo, rá-
dio original, 700 mil de entra-
da. Av. Suburbana, 9 942 — Cai-
cadura.
BRASINCA - Uirapuru, 1966.
Linda cor. Vendo ou troco p/
carro americano. Tel. 57-0823.

BÕÃ COMPRA, boa 
"troca 

e bom
negócio o amigo fará adquirin-
do um Vemag nôvo na TEXAS
com todas as garantias. Visite-
no; na Av. Atlântica, e_q, de Rua
Dialma Ulrich no Posto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap-
laveis às condições que V. 5.
pode e ú_.e\a comprar. Aceita-
mos seu veículo utado como par-
te de pagamento. TEXAS.
BCãGWÀRD HANSA 2 400 - 4
portas, maquina perfeita — CrS
1 200 à vlsta, Tel,: 26-8212.
CHEVROLET 1937 - 350000 -
Chevrolet 1939, 550 000. Bons de
mecânica. Rua Orestes, 13, ap.
202 - Santo Cristo.
CITROEN -18- 390 OCO ótimo et-
tado. Saldo a combinar. Troco.
Rua Conde de Bonfim 40-A —
Tijuca.
COMPRE HÒJc seu carro na fir-
ma que íe tornou um ilmbolo
de bem servir. TEXAS. Todas,
ns marcas e anos nacionais pre-
ços e formas de pagamento qu*
ninguém iguala. Sua São Fron-
cisco Xovier 342-E (Maracanã) «
Rua Conde dt» Bonfim, 40-A —
Tijucc.
CHEVROLET 19-16, taxi Capell.
nha, o mais lindo do ano. Ven»
do uraente. Rua Ana Neri, 770,
Atílio." ,
CHRYSLER 1956, direção hldrau-
lica, freio a ar, radio original.
Vendo melhor oferta ou finan*
cio «m 15 meses e pequena en_.
Rua Ana Neri, 770.

ALUGUE um Volks 66, dirija
có mesmo, sem fiador, sem bu-
rocracia, única garantia exigive'
um retr. 3x4, cari. motorista. Rua
Dr. Salamini, 151-B, Sr. Reis
Telelone 48-3493.
AERO WILLYS 65, cor verde-me-
ralica, pintura de fabrica, est,
couro, direção modificada nc
João Ferreiro. Otimo eslado de
conservação. Vendo somente

¦_¦ Ver e tratar no Pòslo
Atlantic - Praça Cardeal Arco.
verde, 30. Tel.: 36-5937.
AERO V/ILLYS 61, 3.» serie. Cr'í
1 600, c/ radio, tranca, capas etc.
Perfeito de ludo. Saldo até 15
meses, Bareta Ribeiro, 147.
AÈRO WÍLLYS 1964 - Multo con
servsdo. Ent. CrS 2 500, 10
prest. CrS 410. Lavradio, 206-B
- Tel.l 42-0201.
AERO WILLYS 63. Otimo . esta
do, n.«anica a toda prova. Ven
do, t.-oco e facilite Rua Cerquei
ra Daltro,_82 -_Cêic,idura.
AERÒ" .VÍLLYS 6T"- Equipai.,'
otimo estado geral. Vendo, troco
e facilito. Rua Cerqueira Daltro
n.» 82 - Cascadura.
AERO WILLYS 62, equip. Vendo,
troco e facilito. R. Conde d>
Bonfim, 42ó. ,

AERO WILLYS 63 - Bor-
deaux — Financiamos a
longo prazo. — Tânia
S.A., Av. Princesa Isa
bel, 481.

pelos bens e serviços adquiri
dos pelos S.T.B.G. S/Aj

i) — obter, estudar e forne-
cer dados necessários a estudos
contábeis ou estatísticos;

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Comunicado
à Praça

RAYMOND S|A. - Indústria
de Roupas, com sede em São
Paulo, à Av. Celso Garcia.
1 558, comunica a praça em
geral que desde 24 de feve-
reiro de 1967, deixou de ser
reu representante no Estado da
Guanabara e Estado do Rio de
Janeiro, o Sr. ORLANDO CAS-
TRO, co mescritório de Repre-
sentações, na Cidade do Rio
de Janeiro, à Rua do Ouvidor,
130, s| 804.

São Paulo, 28 de fevereiro
de 1967 — a) RAYMOND S|A.
Indústria de Roupas.

Extravio
A firma J. Zyngier, estabe

leclda à Rua do Calete, 86, co-
munica que devido às enchen
tes de fevereiro de 1967, fo-
ram Inutilizados livros comer-
ciais e fiscais, de notas, do-
«.mentos de caixa e um livro
de cheques do B. M. Salles
ag. Catele.

A Gerência

Tapetes Vaíero

Serviços Aéreos Cruzeiro do
Sul S. A.

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social, à Av. Rio Branco, 128 —
9.° andar, os documentos a que se refere o arti-
go 99, do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setem-
bro de 1940.

Rio de Janeiro, 1 de março de 1967
a) Eurico de Freitas Valle

Diretor Legal
a) Leopoldino Cardoso de Amorim Filho

Diretor Superintendente

AERO WILLYS (Selo de Ouro) ¦
1904. Superequipado. Couro. -
Unlco dono. Fac. c/ 2 mil, aa
do até 20 mese:. R. Conde de
Bonfim, 66-A - 34-9909.
AERO WILLYS 1964 e 19Ó5, di
versos. Várias cores. Equipadí.si-
mos. Fac. alé 20 meses. - Rua
Conde de Bonfim, 66-A. 34-9909.
AERO WILLYS modelo 2 600 -
Vendo barato, 3 750 equipado.
Ver hoje na Rua Pereira dc Si
queira, 79 — Tijuca.
AERO WILLYS 65/61, 6timo es-
tado, superequipado. Troco e fa-
cilito. Rua Conde de Bonfim,
577-B - Tel. 58-6769.
AUSTIN Healey 57, sport, tipo
MG.A. Vendo ou Iroco. Telefone
57-0323.
AERO WILLYS 65, 5 marchas uit.
série, 2 lindas cores, pouco ro-
dado, equip) cj radio, pneus b.b.
tranca etc, ot. estado. Vendo a
vista ou troco p| menor valor.
Felipe Camarão, 138. 480962.

AERO WILLYS 62 - Gre
ná, excelente estado. —
Tel. 46-6404.
ANGLIA 1948 - Todo reformado
400 mil de entrada. Av. Subur-
bana, 9 942 — Cascadura.
AERO WILLYS - Compro pago-
mento a viste 1963 - Tel. 22.4229
ou 32-5397 — Comprando de par-
ticular.
AERO WILLYS - 1965 - Azul,
superequipado — Estado excelen^
te. Vendo, troco, facilito. R. S.
Fco. Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

CITROEN 1948, 49 - Vendo. -
Bas_ 850 mil í vista 4 p. novos.
Rua Ana Neri, 770.
CÔNSUL 53 - Vende-se Rua São
fir__, 130, cass 3 — Todos os
Santos.
CHEVROLET TAXI 48 - Vendo,
está em ótimo estado. Facilito.
Barão de Mesquita, 562. Telefo-
ne 58-5202.
CHEVROLET 42 Cupê, .nico 

"do-

no, troco Kombi etc. Barata Ri-
beiro, 189. Tel.: 57-1330,
CHEVROLET 51 - Táxi, 6tima
estado. Vendo ò vista ou finan-
ciado. Tratar no local. Rua Eliseu
Visconti n.° 100, das 7 is 12
horas — Aluizio.
CHEVROLET 1946 - Fleetiline, 2
portas. Estado geral 100%. Ént.
800, saldo combinar. Troco. Uru-
guai 226-8.
CHEVROLET 50-2 portes, 6li-
mo estado lataria, pintura, me-
canica tudo 100% — Facilito. Ru»
Uruguai, 248 - 38-5128.
CADILLAC 1961 - Fleclwood -
Superequipada. Ent. 7 000 taldo
combinar. Troco. Uruguai 226-B.

CAMIONETA - Chevrolet -
19$2 — Jardineira — Ólimo es-

tado. Vendo, troco, facilito. —
R. S. Fco. Xavier, 398 - Tel.
28-3776.
CHEVROLET - Embaixada. Ven-
de-se, mecânico, ano 1963, óti*
mo estado, com rádio transistor.
Documentos de Embaixada em
ordem. Preço 12 800 000. Ver
com o porteiro à Rua Xavier da
Silveira, 53 -~ Copacabana._

CHEVROLET .Impala 1S60 - Todo
nôvo. Documentação 100%. Fi-
nancio .ou t roço. Av. Suburbana,
9 942 — Cascadura.

AERO WILLYS - 1966 - Supere,
quipado — Pouco rodado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 28-3776.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
AERO WILLYS 63, ridio, capas,
garras, persianas, 41 000 km. —
NCrS 4 200,00. à vista. - Tel.
30-4649. - Pedro.
AERO WILLYS 64 - Otimo esta-
do de conservação, equipado. Ver

tratar na Rua Carolina Macha-
do, 1480, frente à estação de
3enIo Ribeiro.
AERO WILLYS 1964
ta, capota de vinil

Côr pre-
Otitno ei-Comunica à sua distinta clien-! .

tela a mudança de enderêço!'od° d="n,!ervaS30 
,- Nc'$,

" 2 500,00, de entrada, saldo a
combinar, Aceilamos trocas. — Av.
Calógeras ,23. — Cassio Muniz
Veículos S/A.

para Av. N. S. Copacabana,
435 sala 602 onde aguarda
com o mesmo atendimento de
sempre. AERO WILLYS - Tenho dois, um

63 e oulro 60, equipados, vendo
1 (médico). R. do Bispo, 47 -
Garagem.

AERO 65 — Azul, 5 marchas,
rádio, capas, perfeito estado —
Vendo ou troco por Kombi —
Ru3 Teodoro 

"da 
Silva, 749 —

Particular.

AERO WILLYS - 1964 - Vinho,
o mais equipado do Rio — Estof.
preto. Vendo, troco faciliio.
R. S. Fco. Xavier, 398 - Tel.
2B-3776.
AERO WILLYS - 1965 - Verde
com rádio - CrS 6 700 000 no
vo — São Clemente, 71 — Tel.
46-6404.
AERO WILLYS 1965 e 1962 - Am-
bos equipados est. de novo», fro*
co e facilito porte. R. C. de Bon-
fim,_577-A._Tel. 5^3822. __

ÃERO WILLYS 64 - Di-
versas cores, devida-
mente revisado em nos-
sas oficinas. Pequena
entrada. Saldo a combi-
nar. Tânia S.A. — Av.
Princesa Isabel, 481.
AERO 67 — Zero km, cõr ezul
serra, est. preto. Documentos em
neme do comprador. Vendo óti
mo preço à vista ou troco por
carro nac. de menor valor. Ver

tratar à Rua Barata Ribeiro,
200-C. Tel.: 36-5937.
AERO WILLYS 66 - Câr cinra
madrugada est. vermelho, equipa-
do c| rádio, franca em perfeito
estado, ótimo preço à vista. Tra-
tar no Posto Atlantic — Praça
Cardeal Arcoverde, 30 — Copaca-
bana. Tel.: 36-5937.
AERO WILLYS 61, nâvo, único
dono, eq-, provável troca e prazo.

__,Bar5ta Ribeiro, 189. .el. 57-1330.
AERO WILLYS 61 - Otimo esta- Ãijj0 63 _ mm, scric, ^ _
do. Financ. com M 1 900. Real do meu UJ0_ Todo tquipild0i rí. CHEVE II - Nov. 1965, 4 por-

dio, capas, etc. Preço 4 250. Ver ila», 6 cilindros, hidramático,

CHEVROLET 1940 - Coupé, todo
reformado, financio ou troco. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
CHEVROFeT 57 Bel-Air, 4 p. s|
coluna, otimo estado, Volks, 64.
estado de 0 km. Av. Suburba-
na 2 422. Tel. 30-7063. 
CITROEN 49 bom estndo fac. c|
350 mil ent. Saldo até 15 mesei
R. S. Fco. Xavier, 884.

CHEVROLET 53 Belair mecânio,
excelente estado. Urgente. R. S.
Francisco Xavier, 884. Sr. Alcino.

CADILLAC 57, sedan, De Ville. 4
pts. Espetacular estado, Telefo.
ne 57-0823. .
CHEVROLET 54, m.cinico, «qut-
pado, estado «spetacular, troco,
facilite, aceito oferta . vista —
48-0987, Mirio.
GORDINI 64 - Grafite, ótimo
«stado, m.cãni» 100%, aquip:.
do, troco, facilito. Rui 24 d*
Maio, 554 - 48-0987.

CHEVROLET 1949, excelente e«-
tado, 4 portas, mecânico, pneus
novos. Preço 2 500 000 1 vista.
Ver com o porteiro. Av. Atlân-
tica, 2 016.
CHEVROLET 1966 - Camionet.
passeio, pouco rodada, estodo de
nova, superequipada. Vendo, fa-
cilito parte em 10 meses. Rua
Leopoldina Rego 18-A (Ramos).
Magazin Farage.
COMPRO aulomoveis americanos

nacionais à vista. Até tromba-
dos. Rua Dr. Satamini, 1ÓI-B —
Tel.: 48-3493 - Reis.

CHEVROLET 55 mec. 4 pts, 8 cil.
novíssimo, aceito troca. Corrêa
Dutra, 29, 45-8603.

CHRYSLER 52, conversível 6 ci.
lindros, mecânica NCrS 400,00 sal-
do a combinar. Rua Corrêa Dutra,
166, loia 2.
CHEVROLET 58 - Vendo, jardi-
neira, mec, 6 ci!., melhor oferta
h vasta* Álvaro Miranda, 401 —

Grandeza, 193 loja 1
horas.

Até 20

AERO 64 - Ótimo est.
Cr$ 2 000 de entrada.
R. São Fco. Xavier, 189.

na Rua do Bispo n.° 57 no bar,
AUTOMÓVEIS a praio _ sem_ fia-
dor: Volkswagen^óó; Kombi 63,
Simca 65; Rural Willys 63; Gor-
dini 62, Dauphine 63; DKW Ve-
magut.e 1962. Longo financia-

AGORA ATÍ ÃS 10 HORAS DAl mento. Medeiros Automóveis, Rua
NOITE vocà pod* comprar seu São Francisco Xavier, 254, em
Vemag na Av. Atlântica esq. de'frente_ao Colégio Mfíltaf. ;'
R. Dialma Ulrich. Todas at eor.sJAERÕ WIILYS 63 - 3.° série.
• tipos. Financiamos a longo pra<
io • aceitamos Iroca por qual-
qusr lutomòvel. Tal. 47-7203
TEXAS.

equipado. Ver na Rua Joaquim
Nabuco, 205 — Copacabana, Pôs-
to 6, garagem do edifício, com
Hftlenq ou Antônio.
CHEVROLET - Todo reformado
e lOO.c. Rua Buarque de Mace-
do. 20-A — Flamengo — Sr. Fer-
nando. i
CÍTROEN 61 - Tipo I D 19 -
Otimo estado, vendo . e aceito
troca. Rua das laranjeira!, 466.

capas, rádio Vecha», todo nôvo, —
ünico dono. Rua Rainha Guilher-i DAUPHINE 63, excelente. Vendo,
mine, 90 ap. 2 - Leblon - Tel. Iroco e facilito. R. Conde de
27-5635 - D. Cida. I Bonfim, 426.

esmw-^i%~___&ç'&?&B?^ >MW*a^çiy* V>- - x_lX.»^i"lL-' -^-'a*'-",_...'..v¦...:.•¦_.. _y.... ..• .;syt



3 — CIA5SIFICAD0S — Jornal do Braill, «."-feira, 3-3-67 O VEÍCULOS © ESPORTES E EMBARCAÇÕES
O JORNAL DO BRASIL instalou
rm C*mpo Grande, na Av. Ce-
;ãrio de Moio, 1 349, junlo i
Guandu Veículos, mais uma agên-
cia para recfbímento da anúncios
• assinatura. _ ^
CARRO — Super-sport Vcivo 60,
tipo P 1900, lindo e único no
país, troco • facilito. Telefone
45-3697.
CITROEN 4B - Vencie-se bom
eslado. Preto: NCrJ. 700. Rua
Sla. Isabel, 253 (borracheiro).
CHEVROLET 54 - Bel-AIr, 2 lin.
das cores, todo genuíno fábrica,
mas novo. Unico dono, equipado,
troco, facililo. R. Haddock L6bo,
335. Até 20 h.

DAUPHINE 1961 - Em belllíimoFORD 36, 85 HP, Packard 52,

CHEVROLET Amaronas 60'- Ze.
ro quilômetro. Rua Marquês de
Pombal n." 41.
COMPRO seu carro sem «borre-
cC-b. Vejo no horário de sua
preforència a pago hojo em di-
nheiro._Tel._38.3891.
CHEVROLET' IMPALA 58^ 7ed"«n,
i< coluna, lindo, troco, facilito.
Av. Brasil, 2 332.
CHEVROLET STATION WAGON
1958, motor 6 cilindros, mecâní-
co, 4 portas, rádio — Mecânica
100% - Cr$ 4 500 000 - Rua
Marquês de Pinedo, 84 — Tel,
45-9165 e 25-3443.
CHEVROLET 58, mec, 6 cil., exc.
estado. Enlr. de CrS 3 000, rest,
a longo prazo. R. S. Francisco
Xavier, 30-A.

estado. Financia-se corn 800,
saldo a combinar. Rua Dr. Sata-
mini, 156.
DKW 59, praça, otimo est. ge-
ral, vdo. urg. Ver Pça. XV, no
lado da Bolsa de Valores, no
estacionamento c/ o guardador
José.

DAUPHINE 1962 e 1963, novos,
vale a puna ver, faço qualquer
prova, garantia mecânica. Bom
preço. Facilito. Sousa Lima, 363.
TAXI Volks 64, à vista ou fi-
nanciado. R. Farani, 45 — Bota-
fogo. _____
DKW 62 - Sedan, unico dono,
muito bem conservado, maquina
nova, valo a pena ver. Facilito
parte. Av. Mem de Sá, 173.
Tel. 22-9073.

mec, Oldsmobile 53 e 47, 6 cil.,
mec. — R, Souza Barros, 15,
Eng. Novo. 550,00, 750,00, 950,00

650 mll.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente amplecador. e
com laxímetro. Tratar na Av.
Atlântica, eiq. dn Rua Djalma
Ulrich, Posto 5, a na Rua Conda
de Bonfim, 40. Vendas por Ín-
termédio da Nova Texas. 
FÍSSÒRÊ-64~Vendõ^ 

"ãceíto 
ofer-

tas ò vista, enxutissimo. Rua Xa-
vier dn Silveira, 45, s/ 404 —
Tel. 36-6041.

DKW 1966 — Financia-
mos a longo prazo. Av.
Princesa Isabel, 481.
DAUPHINE 1962 - Todo novo,
800 mil de entrada. Aceito troca
- Av. Suburbana, 9 942- Cas-
cadura.

CHEVROLET 41, 4 portas, parti-
cular. Enlr. 300. Av. 2B do Se-
tembro, 189. 

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DODGE UTILITY, ano 1952, NCr$
1 400,00 — Rua João Pizarro,
n.° 258 — Ramos,

DKW 62 — Camioneta, equipada
Aceito oferla. Base 2 600 000 -

TeL 43-9319 - Soares.'DAUPHINE 
62, 2a. sórie. Equl-

pado c| rídio s| aros, faroleles,
otc. Preço:' NCrS 1 550. R. Visc
Visc. Sta. Isabel, 253 (borrachel
ra),
DAUPHINE 62 - Cór aêlo, óli-
mo estado, mecânica 100% —

NCrS 1 000,00, de entrada c
NCrS 140 ,00 por més - Não
deixe de ver este carro — Av.
Calógeras, 23 - Cassio Munir
Veicules S/A.

DAUFHINE — Compro mesmo
precisando d. reparos — Paqo
dinheiro - Tol. 29-1738 - de
dia; 34-0468 à noite

DKW VEMAGUET 58-59 _ Sedan,
63 — Impecável estado neral -

Vendo, troco e financio. Pnim
Pamplona, 700 - Tel. -49-7852.

DKW — Compro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário de sua preferên-
cia • pago hoje em dinheiro. —

Tel.: 38-3891.
DAUPHINE 62-63 - Impecável
estado geral. Vendo, troco e fi-
nancio — Paim Pamplona, 700 —

Te!.: 49-7852,
DKW — Compro mesmo preci-
sando de reparos — Pago a di-
nheiro - T.l. 29.1738 d. dia

34-0468 à noite.

DKW VEMAG na 1i|uca, na Te-
xas, com o aeu tradicional pia-
no de trocas c com esquemas de
financiamento inédites na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade dc pagamento que
meihor lhes convier. Venha co-
nhècef 05 recentes modelot 67
com novas lindas cores. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342.

DKW VÊMÁG 67 íem dinamo,
com alt.rnador e 12 volts, nov»
linhas aerodinâmicas. Vor na Av.
Atlântica esquine d» R. Djslma
Ulrich « Rui Cond» Bonfim, 40
— Toxni, ___

DKW 1959 - Vcmaguel - Coisa
rara, financio c| 1 milhão de en-
trada. Troco. Av. Suburbana n.
9 942 - Cascadura.
DODGE 58 — 8 cilindros mecâ-
nica, documentação diplomática.
Financio ou troco. Av. SuburbB-
na, 9 942 - Cascadura,
DKW Vemaguet 66 — Com rá-
dio,cor azul escuro. Run da Pe
dreira n. 112 — Cascadura.
DÀÜPHÍNÊ-Í960 - Bom estado
— 800 mil entr. e 100 p| mes ou
600 enlr. c 150 pl mes. Av. Su-
burbana, 10 002 — 3o. andar, aa<
la 305 — Cascadura.

DKW BELCAR 63 - 100% ds
máquina e lataria. Períeito esta
do de conservação. Pequena en
Irada e o saldo a longo prazo
AUTO-PRAZO - Conde de Bon
fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291
DKW VEMAGUETE 62 - Rara
oportunidade, único dono pouco
uso ótimo eslado à vista Cr$
3 400 000, aceita-se oferta. Rua
Coelho Neio, 70 — Laranjeiras.

DAUPHINE - Bom estado, par
licular, vende só p| particular,
por apenas 1 400. Rua Alexon^
dre Calaza, 145 — Graiaú com
rrclador.
DAUPHINE 62, 41, 60 - 700 mil
todas as cores, revisados, em
ótimo estado. Vendo, troco, fácil.
Afonso Pena, 66-B.
DAUPHINE 62 - Em ótimo esla
do de conservação, tudo funcio-
nando, cor azul, vendo pelo pre-
ço de CrS I 900 000,000 a vista
-Fone 38-5292;
DKW — 1967 —' Sedan^ vendo
urgente, Cr.$ 8 400 000. Repre-
sentante da Guanabara. São Cie-
mente, 71 - Tel. 46-6404.
DÕDGÊ 1951 - ÜTiiity - Estado
gorai bom. Mecânica 100%. Ent,
1 000, snldo combinar.
226-B.

Uruagucl

DKW Vemaguet 1963 — Raríssimo
est. de conservação .equipada úni-
co dono, troco e fac. R. C. de
Bonfim, 577-A. Tei. 58-3822.

DKW Vemaguete 1962, em bom
estado, vendo com parte facilita-
da. Rua Haddock Lobo, 175, ap.
201. Tel. 28-8693.

DKW 60-61 - Belcar 1 000 -

Excepcional conservação, um do-
no — Vendo só à vista, urgenle
- Tel.t 48-3123. 
DAUPHINE - Compto um lhor
recâ-lo. Vejo no horário d© int
preferencie • pago hoj» «m di
nheiro: Tel..38-3891.
DODGE UTILITY 53, bom estado,
à vista ou prazo, R. Ccnde de
Bonfim, _795. __
DKW VEMAG na Zona^ Sul, Te-
xas, com o leu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas dc
financiamento inéditos na Guána-
bara, onde oi clientes c3Colhem
a modalidade do pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhfícer os recentes modelos 67
com nevas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. Djalma
Ulrich no Posto 5.

DAUPHINE 63 - Vende-se ótimo
eslado, único dono, com manual
2 200. Rua das Acácias — Gá-
vea. Guardador Maneei.
DKW"VEMAG 

"OIC 
67— NSocom-

pre o seu cerro DKW Vemag no-
vo, sem visitar o TEXAS concos-
sionaría. Todas as cores em Bel-
car, Vemaguet e Fissore. Planos
de financiamento inéditos na Gua-
nabara e de acordo com sua con-
veniencla. Na troca sempre a
maior avaliação. Rua Conde de
Bonfim 40-A — Tijuco — e Rua

Francisco Xavier 342-E —
MaracaniS — Atlântica, esq. Dja!-

Ulrich — Copacabana.
DKW VEMAG 59, 60, 41, 62, 63,
64 « 65 — Não compro o seu
carro DKW usado em qualquer"ugar, 

ró a Concesslonárís-Texas-
DKW"Vemag tem o DKW Vemag
que lhe interessa, revisado por
pessoal íreinado na fabrica. Va-

planos de financiamento a
partir de 980 000 entrada. Na
troca sempre temos a maior ava-
linção, R. S. Francisco Xavier,
342-E — Maracan* e Rua Conde
d? Bonfim, 40-A — Tijuco.
DODGE uliliti. Vando 51 uma
das mais novas do Rio. Ver 1
Roa Nilton Prado, n. 12. Sr. Go-
mas. São Cristóvão.

GORDINI 65 - Equipado com_ ri-
dio, calhas, «stado geral novo,
máquina, estofamento 100% -
Vendo ou troco — Praça Avaí, 1,
Cachambi — Preço barato. Aceito
oferta.
GORDINI 62 - Mecânica 100%
- NCrí 1 000,00 do enlrada -
saldo a combinar. Av. Calógeras,
23 — Cassio Muniz Veículos S/A.
GORDINl 64 - Vende-se urgente,
equip. c| rádio — Cr$ 1 000 «ntr.
Conceição - 23-1780.
GORDINl 66 - 7 000 km - Cór
vinho, rádio Blaupunkt — Unlco
dono — Bem preço i vista. Rua
Real Grandeii, 193, loia 1.
GORDINl — Compro sem aborre-
cê-lo. Vejo no horário d* sua pr«.
farinei* • pago hoj* em dinhei-
ro. - Tel. 33-3891.
GORDINl 63 - Impecável estado
oeral. Vendo, troco, financio.
Paim Pmplcna_700;_Tel1 49-7852.
GORDINI ír- 66 -/l.o ¦ 

"í

ca dona, equipado, cí pouco uso.
Vendo e facilito parte. .Rua d<
Bispo, 47. 
GORDINl 64 - Bordssux, radio
Automatic, c/ FM. Particular para
particular. R. Dias da Cruz, 673
- 49-8218.
GORDINl 64 - Excelente est., a
qualquer prova, equip. À vista,
troco e fac, c/ 1 600 ent., s. 18
m„ R. 24 da Maio, 316. 48-2701.
GORDINl 64, 1093, eslado de
novo. R. Souza Barros, 15, Eng.
Novo. Tenho também um OI-
dsmoblle 53 em bom estado, por
950 000. Troco.
GORDINl 63, bordeaux, excelen-
fe est., a qualquer prova. À vis-
ta, troco e fac. c/ 1 100 ent.,
s. 18 m., R. 24 de Maio, 316
- 48-2701 
GORDINI líí 67 0 km faturado
Cassio Muniz. Olimo preço a vis-
ta. Troco ou facilito. Araújo LI-
ma n.° 47.
GORDINI 63 borda excelente es-
tcdo, equipado um unico dono,
bom preço a vista e facilito. Te-
lefone 48-7183. Av. Heitor Bel-
trão, 57-301. _
GORDÍNI 1963 — Superequipado,
cõr grana, mtcánic* 100%. Ven*
do cu aceito troca por carro de
menor valor. Av. Brás de Pina,
731. T.l. 30-2014.
GORDINl 63 - Otimo estado,
mecânica a toda prova. Vendo,
troco e facililo. Rua Cerqueira
Daltro, 82 — Cascadura.
GORDÍNI 63, super fãciiTc/TSJÒ
e 200 por mès ou outro plono.
Rua Sousa Franco, 107. 58-1295.
GORÍ3INIS 1965 e Í965," variai
cores, equipados c/ rádio etc.
11 mil km. 1 800, saldo até 20
meses. — R. Conde de Bonfim,
66-A - 34-9909. _
GORDINl .64 - Entrada
1 800 mil, excepcional.
R. São F. Xavier, 189.

IMPALA 1961, 4 porlas, hidra-
natico, 8 cilindrot, eslado de

rara conservação. Troco. Finan-
cio. Real Grandeza, 238-B -
26-9992.
IMPALA 61. 8 cil. hidr. s! colu-
na novíssimo todos imp. pagou.
Corrêa Dutra, 29 — 45-8603.
NCrS 12 mil.
ITAMARTY 66 - Estado de zero
quilômetros, chianti/prata — NÇr$
550,00 mensais. Aceitamos trocas
— Av. Calógeras, 23 — Cassio
Munir Veículos S/A.
JEEP WILLYS 60 - 980 000, pint.
mec. elc. novos, saldo i comb.
Troco. Rua São Francisco Xavier
342-E — Maracanã.
JEEPS WILLYS - Vende-se dois
um 62 outro 57 — Av. Suburba-
na, 4 539.
JEEP 1961 - DKW Candango
100% dc tudo. Ent. 1 000 taldo
combinar._Troco^ Uruguai 226-B.
JEEP 60 — Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo praio — Auto-Prnzo,
Conde do Bonfim, 645-B — Tel.
38-1135 ou 38-2291.
JEEP WILLYS 60, todo original -
1 000 000 de enlrada. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.
JEEP WILLYS 60 - Excelente coa
servacão, linda cor, pneus no-
vos, capota conversível nova. —
Facilito. Av. Mem de Sé, 173
Tel. 52-5934.
JK 65 — Vendo faturado dezem-
bro, equipado, troco por Kar-
mann-Ghia ou Volks, Telefone
43-8457, João.
JK 1960. Unico dono, equipadp,
Estado de 0 km. Vendo, troco,
financio. Real Grandeza, 238-B
26-9992.
JIPE WIUYS 54 -Bom estado.
Mec. 100%. Vendo, troco, fael-
lito. Run Visconde de Santa Isa-
bel, 44.
JK 1961 — Vende-se vermelho,
kelchup, estado de 0 km, rádio
cj radar, italiano. Rua Visconde
d» Ouro Prelo, 67 — Botafo-
go. Te!.: 26-0764.
JEEP 51, L.R., tração 4x4; OI
dsmobile 53 e 47, Packard 52
mecânico. R. Souza Barros, 15,
Eng. Novo. - 950,00, 950,000,
650,00 e 750,00.
JAGUAR 51 - Em bom estado
Vor e tratar na Run Assunção,
326, galpão 16, com Sr. Mano-

JEEP 57 - Em bom estado. Ven-
do, troco, financio. Paim Pam-
plona 700. Tel. 49-7B52.
JEEP DKW VEMAG 195B - Ven-
de-se no estado pela melhor ofer-
ta — Rua Barão cie Iguatemi, 224.
JK 63 — Em magnífico estado
SeraL_Te_l.: 27-T519.
JK — 62, absinto metálico — 1o>
do equipado — estado impacavel
— Tratar cl Carlos Torres — ....
34-19íl_ou_48-2989.
KÕMBI 62 - Ultima série, toda
reformada, metor novo. Vendo
ou troco, liem preço — Aceito
oferta — Prnço Avaí, 1 — Ca-
chambl,

DKW VEMAGUET - Mod. 63,
NCrS 3 100 - Tratsr de 13 às
20h. — Tel. 47-1196,
DAUPHINE 1961 -"Vendo pela
melhor oferta, motivo viagem —

Rua Barata Ribeiro, 646, op, 702
- Tel. 36-78*9.
DKW 65 BELCAR - Equipado, es.
tado de nòvo, iroco e facilito. R.
S. Francisco Xavier, 860. 

DKW BELCAR 64 -. 1.» séfie -

Vendo ou troco, por Simca, Estr.
Intendente Magalhães, 3 439 -
Realengo. __
DKW 62 — Praça, ótimo eitado.
Rua Souto, 70 - Cascadura.
DKW 65 VEMAGUETE - Rio -
Vendo urgenle ou troco, fac. —
R. Haddock Lobo, 33 — Telefone
34-6001.
DAUPHINE 60, 61, 63 e 63
Vendo urg. a partir de 1 165
ou troco, fac. — R. Haddock L6-
bo, 33. Tel. 34-6001.
DAUPHINE 63 - Belissimo est.,
a qualquer prova. À vista, troco
e fac. c/ 1 100 ent., s. 18 m„
R. 24 de Maio, 316 -48-2701.

DAUPHINE 61 - Otimo est., a
qualquer prova. À vista, troco e
fac. c/ 900 ent., s. 18 mi, Rua
24 de Maio, 316 - 48-2701.
DODGE Ulílily 51, 52 e 53, em
otimo estado. R. Souza Barros, 15,
Enq, Ncvo. Preço a partir de
1. 750 000. Aceito troca e fa-

DKW BELCAR 66, novo, 8 000
km., radio, capas de napa, pneus
b.b. etc. À vista, troco e fac.
c/ 4 000 ent., ¦. 18 m„ R. 24
de Maio, 316 - 48-2701 .
DKW VEMAGUEI 62 - Ult. se-
rie,' no est. de nova, à vista
3 220. R. Açaré, 38. Tel. 38-3326.
DAUPHINE 64, 18" m km ótimo
estado. Troco ou fin. enlr. 1 200
Araújo Lima, 47. '
DKW 42 VeniíBUet. Otlmo «lido
troco ou financio. 38-0397.
DKW 1961 - Vemaguet, motor
garantia, 3 000 km rodados, óti-
rr.o estado. Preço a vista, 2 850
Rosário 61, l.o. 31-1307. Allodi.
DAUPHINE 1961 - Superequipa
cio, mecânica 100% o mais bo
níto no Est. da Guanabara. Ven
do à vista ou facilito.com 1000
de entrada. Av. Brás de Pina, 731
- T.l. 30-2014.
DKW 60 - Vemaguet, molor 62,
equipado, estado OK, mecânica
100%, troco, facililo. Rui 24 d.
Maio, 254 -_48-09B7.

DKVV 54, BELCAR, Cf? 2 200, c/
radio elc. Mecânica a toda pro-
va. Sem batida. Saldo até 15 me*
ses. Barata Ribeiro, 147.
DKW BELCAR 65 - fl/líq. OK,
com gar., radio. Entr. 2 000, sal
do 20 meses, lavradio, 206-B -
Tel.: 42-0201.
DKW VEMAGUET 58, otimo es-
tado, mecânica a toda prova —
Vendo, troco e fac, Rua Cer-
efueira Dallro, 82, Cascadura.
DAUPHINE 61, últ. série, verde
alface, p. novos, único dono, h
vista 1 480, fac. ci 1 000. - SSo
Franc. Xavic£,_ 884, Roberto,
DODGE 49, entr. 

"800, 
restante

r longo prazo. Av. 28 de Setem-
bro, 189.
DODGE 1959, 4 portas, hid., dir.
hidr., 8 cil., freio a ar. Impe-
cável. Estado excelente. Fac. *té
15 meses. R. Conde de Bonhili,
66-A - 34-9909. i'

DKW Belcar 65, marfim,
equipado. Novíssimo. —
Tel. 46-6404.
DKW VEMAG 1966, 10 mil km,
único dono, azul. Troco ou fac.
eté 20 meses. Rua Conde de
Bnnflrn, 66-A - 34-9909.
DODGE UTILITY 53, ótimo estado.
'U taria, -forração, 

pintara, me-
canica, ludo 100?;. Facilito. R.
Uruguai, 248 - 38-5128.
DAU?HINE 1943 - Vendo, entr.
1300. Av .28 de Setembro, 169,

DAUPHINE 61, em eslado de nó-
vo, capas de napa. À visla 1 680
mü. Rua Clarimundo de Melo
n.o 1 075, Cascadura,

GORDINI 63, últ, série, equip.,
único dono, exc. estado. Entr.
cie Cr$ 1 400, rest. a longo pra-

R. S. Francisco Xavier, 30-A.
GORDÍNriWST-impecável esta"
do, unico dono, superequipado.
Vendo, financio 15 meses. Si-
queira Campos, 23-A. 36-3435.
GORDINl 65, Impecável.. Vendo
finan:;cdo. R. Siq. Campos, 244.
Tel. 37-2141, J>._ Soma.
GORDINl 64, unico dono, fiupe-
requipado, pouco rodado, vendo
a vista ou financio parte. Ver
hoie, R. do Matoso, 202. Telefo.

54-1316.
GORDINl 1944 * 1945, novos,
vale a pena ver, faço qualquer
prova, garantia mecânica. Bom
preço. Facilito. Sousa Lima, 363.
GORDÍNI 42 otimo~êstãdõ radio

g, 
novoi fac. 1 200 ent. troeo

auphine, saldo 16 ms. S. Fco.
Xavier, 884. ______
GORDINl, 1093, 44, único d"ono,
tala larga, cromada, radio, capas,
etc, 3 150 mil a vista. Av. Su-
burbana 2 422. Tcl. 30-7063.

KOMBI 1961/62 - Eslado do no>
va, 100% de tudo, p/ compra-
dor, exigente. Entrada a partir
de 1 600 e prestações a parlir de
190 - Prata Onze, 179-A, dia
todo.

DAUPHINE 62 - Equipado, carro
pouco usado, novíssimo, facilito,
na Estrada Vicente de Carvalho

1 235 - P. gasolina.

GORDINl 63, 64 e 65, todos em
ótimo eslado de conservação^ —
Entrada o partir de 1500 mii.
Av. Suburbana, 9 942, Cascadura

Aceitamos troca.

DAUPHINE E GORDINl - 690 000
todos 03 anc» de 1960 a 1966,
equipados e revisados. Saldo A
combinar. Troco. Rua São Fran-
cisco Xavier, 342-E — Maracanã.
DKW VEMAG 62, 43 e 64 -
1 390 000 - Belcar e Vemaguet,
quase novoí, equips. e revisa-
dos. Saldo a combinar. Troco. —
Rua São Francisco Xavier 342-E

Maracanã.
DAUPHINE 40 a 43 - 750 000 -
Várias cores, equips. novíssimos.
Saldo a combinar. Troco. Rua
Conde de Bonfim 40-A — Tl-
juca. ^________
DAUPHINE 1942- em ótimo esta-
do. Financia-se com 1 000 de
entrada. Rua Dr. Satamini, 156.
DAUPHINE 1961, rídio Motorola,
capas Vulcron, pneus novos etc.
Impecável. Facilito com 1 000,00.
Rua Antunes. Maciel, 494.
DKW — Compro, pagamento à
vista, sedan ou camioneta. Tele-
fone 22-4229 ou 32-5397. Com-
prando de particular.
EMPLACAMENTO nn praça: visite
a Nova TexüB^ em Copacabana, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Djal-
ma Ulrich, ou na Tiiuca, nn Rua
Conda de Bonfim, *10, e adquira
o seu Belcar novo, completamen-
te emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier.
Aceíía-ae também troca.
EMPLACAMENTO na prata, Ve-
mag 67. Visite e Nova Texas,
em Copacabana, na Av. Atlânti-
ca, esq. da Rua Dialma Ulrich,
cu na Ti{uca, na Rua Conde de
Bonfim, 40, e adquira o seu Bel-
cor novo, completamente empla-
cado e com taximetro, pronto
pnra trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano de finan-
ciamento que lhe convier. Acei-
ia-se também troca. Texas.
ESPETACULARES UNHAS AERO
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAG «7. V. S. pod. v.r • ad-
quirír na Av. Atlântica esquina
d. R. Djilmt Ulrich, no Pôslo 5
em Copacabana, até at 10 horas
da noi!.. Tel. 47-7203. TEXAS.
FORD FURGÕES - Vendem-se~3
Furnõei Ford, 2 F-100 e 1 F-350
— Carros próprios para entregas
répldai, mecSntca a qualquer pro*
va, estado de novos, financia<
mento a longo praio. Telefo
ne 34-9124.
FORD 1955 - 4 portas. Mecânica
100%. Ent. 1 000, ialdo combi-
nar. Troco. Rua Uruguai 226-B.
FORD ZEPHYR 61/2 - Excepcio-
nal estado, único dono, vencio à
vista ou facilito peq. parte.
Afonso Pena, 44-B.
FORD 38, 4 p., alavanca na di
reção em excepcional estado, 4
p. novos, ao 1.9 que chegar. Cr$
730 000. Rua Ana Neri, 770.
FORD Cortina 64/65, estado de
0 km., doe. embaixada. Telefone
57-0823.
FORD F-100, pickup, pouco uso,
1962. Preço 3 500, aceito troca
passeio. R. Barata Ribeiro, 254,
port eirq^Gera Ido.
FIAT PICK-UP 1 100, eno 49, mi-
quina, caixa, diferencial nova, la-
taria avariada. Preço Crí 400.
Rua Gervísio Ferreira, 7, IAPC
— Irajá.
FORD Zodiac, 58, equipado, 4
portas, pneus novos 2 000. Rua
Araújo Uma, Â7,
FORD FAIRLANE 1961, 4 portas,
hidramático, ótimo estado, ofer-
las: Av. Graco Aranha, 26, «ub-
iolo, tel. 22-5171, r. 220, Anita.
FÒRD PERFECT 1949 - Vende-se
Cr$ 480 000 facilitado, troco mer-
cadoria — Trav. Olaria, 21, Co-
cotá — I. Governador.
FORD 46-4 portas am ótimo
estado. Vendo — Rua Marques,
7, casa 6, apt. 201. Tel. 46-2883.
FOR3 350 - Compro ou troco
por uma Kombi 64. Rua da Pas-
Mflem, 99.

KARMANN-GHIA - Vende-se do
ano de 1966, novo, equipado —
Rua Conde de Bonfim, 344.
KOMBI 44 - Standard, íenho 2,
urra c| 6 000 km e outra c|
11000, vendo uma, facililo ou
Iroco por cario de paistío. Ruo
do Bispo, 47. 

GORDINI 43 - 100% de miqui-
na e lataria. Perfeito estado de
conservação. Entrada desde Cr$
1 500 e o saldo em 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - 42-4138.

GORDINl 65 - Licencia-
do. Praça. Entrada 2 mi-
lhões. R. São Fco. Xa-
vier, 189.

KOMBI 42 - Std., 4 pts., capa
de napa. Bom estado, pneus no-
vos Cr% 2 900 sem contra oferta.
52-447B (a partir de 11 hs.).
KOMBI 43, dezembro. Excelente
estado, latario como nova, caixa,
susp 100%. Lindt côr. AIlan Kar*
dec, 50, c/ 38 — Eng. Novo —
N. B.: maq. nova, 19 000 km.

GORDINl II - 1966, estado de
novo, cinza, superequipado. Fa-
cilíta — Troca. Rua Conde Bon-
flm_'_?7^.B_r 58^769.
GORDÍNI - Í945 -Azul, - Es--
tado excelente. Vendo, troco, fa-
cilito. R. S. Fco. Xavier, 398 -
Tel. 28-3774.
GORDINI 43 - Excelente «sta-
do, rádio Telespark, botão pe-
rola, forro vermelho, facilito. —
Rua Barão de Mesquita, 2IB —
38-3545.
GORDINl 1963 — Equipado único
dono, troco e facilito, ótimo es-
tado de conservação. Rua C. de
Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.
GORDINl 64 — Bom estado ge-
ral, troco carro mjvalor. Peque-
na entrada, saldo em até 20 me-
ses. Rua 24 Maio, 332.
GORDINl 65 - Otimo estado,
pouca quilometragem, única dona.
3 600 mtl. Tratar Miguel Lemos,
17, ap. 501.

GORDINl 67-lll-No-
vos, cores a escolher, c|
ou sem freio a disco. Cr$
120 000 mensais, sem
entrada e sem juros. TÃ-
NIA S.A., Av. Princesa
Isabel, 481. Junto Túnel
Novo.
GORDINI 63 — Troco ou facilito
c| 1500 000 de entrada. Ver e
tratar na Av. Suburbano 9 99I-A
e B. Cascadura.
GORDINI II - 66 - 1 590 000
quase nfivo, superequipado, com
radio, rodas cromadas, tapetes,
calhas etc. Saldo a comb. Tro-
co. R. S. Francisco Xavier, 342-E
— Maracanã.
GORDINI E DAUPHINE - Todol
os enos, de 1960 a 1966. Entra-
das a partir 690 00. Trocamos, re
cebendo seu carro sempre por
mais. TEXAS — Conde Bonfim
n. 40.
GORDINl 62, 43 e 64 - 890 000
quase novos, equips. Saldo
comb. Troco. Rua São Francisco
Xavier 342-E — Maratani.
GORDINl II, 966", creme, com
12 mil km rodados, único dono.
Vendo, troco, fac. parte. R. do
Russel, 32-A - Glóri,-.
INTERLAGOS (.rlinela 63, aup.r
nova. V.ndo vrgént». Preço ba
ralo. R. Silvatri Martini, 132 »p
SOS. Sr. Joio.
INTERLAGOS Berlineta 44 -
equipada, muito pouco uso, tro-
co financio pene. Tel. 22-9073.
Av. Mem de Si. 173.
INTERLAGOS 65/44, estado de 0
km. Vendo qu troco c/ carro
fechado, Tel. 57-0823.

IMPALA 65-4 pts., 6
cil., mecânico. R. Barata
Ribeiro, 189.
INTERNATIONAL PICK-UP em
estado de n&vo do ano 1961. Fi-
nancia-se com 2 000. Dr. Sata
mini, 156. ,
ISABELA 54 - T«da revisada,
suspensão, freio, redentores, nô-
vo, irotor impecável. Vendo 1
visfa ou financ. Tratar Augusto
Severo, 292-A. Tel. 52-8484.

ITAMARATY 66 - Esta-
do de nòvo. Pequena
entrada, longo prazo. R.
São Fco. Xavier, 189.

KOMBI 63 - 6 portai, NCrí
3 100,00 à vista. Avenida Ama-
ral Peixoto, 84, sala 701. Ni-
lerói.
KOMBIS 61, 43, 65, 66, std. 62,
64, furgões, estado de novas —
Vendo, troco Volks. Rua Augus-
lo Barbosa, 171. Tel. 49-8132 -
Todos os Santos.

MORRIS OXFORD 49 - Otirno
estado geral. Vendo, troco e fa-
cilito. Rua Cerqueira Daltro, 82
— Cascadura,

KOMBI — Compro mesmo preci-
sando de reparos — Pago a di-
nheiro - Tei. 29-1731 d. dia .
344)448 i noit».

KARMANN-GHIA_65 - Todo equi-
pado e nóvo, único dono. Tro-
co, facilito. R. Haddoclc L6bo, 33S.
Até 20 hs.__
KOMBÍ 66 — Luxo, na garantia,
cl 6 000 km, único dono. Troce,
facililo. R. Haddoclc L6bo, 335.
Até 20 hs.
KOMBI. — Compra sem aborreci-
lo. Vejo no horário de suit pre-
fertncia • pago hoje em dinhei*

- T.l. 38-3891.

KOMBI 61 — Sincronizada, má-
quina nova, carro todo revisado.
Troco e facilito. R. S. Franciaco
XavieT, 860.

KOMBI 42 - Vende-se Standard,
em otimo estado. Rua Piauí, 296
— Todos of Santos. -
KOMBl"— Frente — ÁTuga-se" p|
h. com motoriste. Tratar paio
telefone 30-2967.
KOMBIS — Alugam-se corn mo-
torista, para pequenos fretes, via-
gens e excursões. Tel,; 52-6938

Ernesto.
KARMANN-GHIA 66 - Est. novo.
Enl. 4 COO e 10 prest. 550. La-
vradio, 206-B. Tel.t 42-0201.
KAIZER 50, 6 cilindros, meca-
nica, bom estado. Vendo, troco
e facilito. Rua Cerqueira Daltro
n.o 82 — Cascadura.
KOMBI 1962, em ótima conserva
ção. Preço 2 620, urgente. R. Ba-
rata Ribeiro, 254 — Dr. Souza.
KARMANN-GHIA 1944, excelo,,-
te, superequipado. Est, impeça-
vel. Troco, fac. até 15 meses.
R. Conde de Bonfim, 66-A —
34-9909.
KOMBI 1965, Furgão, excelente.
Est. de 0 km. Unico dono. Troco
ou fac. até 20 meses. R. Conde
de Bonfim, 66-A. 34-9909.
KARMANN-GHIA - Compro d:
particular para meu uso. 38-3816.
Sr." Michel. v
KOMBI 1963, modelo luxo. Este
linda. Tem uma bonita forração.
Preço 3 695 mil cruzeiros. — Rua
Pereira_de Siqueira, 79. Tijuca^
KAISER 50, entr. 300, éTimcTesta-
do. Av. 28 de Setembro, 189.

KOMBI, aberta, bom estado mec.
100%. Vendo, troco, -facilito, —
Rua Visconde de Santa Isabel, 46.
KARMANN-GHIA, 66. Equip. Ta.
Ia larga. Como zero. Vendo e Iro*
ca. R. Cond» do Bonfim, 426.
KOMBI 65 — 3a. lérie, como no-

vendo ov troco — Tratar na
Rod. Pr.s. Dutra, km 0 — P6sto
Esso.
KOMBI 1960 - Standard, motor
novo, bom eslado, 1 500 .ntr, 200
mansilt — Barão de Ipanema, 22,
ap. 201 - T.I.: 36-73U0.

KOMBI 62 - Ótimo es-
tado; ent. Cr$ 1 500 —
Rua São Fco. Xavier,
189.
KARMANN-GHIA 64 - Supere-
quípado, estada de novo, tala
larga, rádio etc. Vende-se ol
troca-se. Av. Suburbana, 10 438

KARMANN-GHIA 
"64"""-"'f"980 

000
quase novo, buzina musical, ra
dio americano, capas, etc. Saldo
a combinar. Troco — Rua Conde
Bònfim_40.
KÕMBI 61 — terceira sincroniza-
da, em ótimo estado de conser-
vcção. Ver na Rua Campos da
Paz, 114.
KARMANN-GHIA 1963, última
rie, equipadíssimo. Vendo, aceito
troca. Ver na R. do Russel, 32-A
Gloria.
MERCURY 60 - Cr$ 2 500
Ford 58, Cr$ 2 000; Oldsmobile
conv., 57, Cr$ 1 800; Plymouth
59, Cr$ 2 000, saldo financiado
até 18 meses. Ac. Troca. Rua Ba
rato Ribeiro, 323-A,

n^OTO INDIAN - Vendo em per-
feitas condições. R. Cardoso Ma>
rinho, 57 - Tel. 23-0034 - Ro-
berto.
MERCURY 47, Cupê. Olimo es-
tado, latnfia, forração, mecãnr
ca, pintura, ludo 100%. Facilito
Rua_Urugual 248.-38.5128.
MERCEDES 1953 - 220-S, 

";nov«

Tratar Relojoaria Meíster. — Av.
Rio Branco, 103-C, c| Ricardo.
Só à vista. - 42-1057^

MERCEDES BENZ 62 - 180 r
Vendo financiado, 4 portas, côr
cinza, equipado, em excelente es
tado de conservação, 4.a via, to
talmente desembaraçado. — Tratar
pelos telefones 22-5302 - 52-3465
- 450707.
MERCURY 57 - Turnpyky, toda
original, ótimo est. hidr. na gar.
dir. hidr. ray-ban. Ac. ofertas
— Base 3 350,00 — Troco — Tel.
34-6641 _-_Ci UmbeMo.

MORRIS OXFORD 50 - Em ótimo
estado, tudo novo, 1 450 mil ó
vista. Av. Suburbana 2 422. Te-
efone 30-7063.

MERCEDES BENZ 65, 220-S, esta-
do de novo, c! 27 000 km, com
vitrola stereo de fita. Carro para
pessoa de fino trato.-Aceito tro-
ca, estudo facilidade. R. Bolivar,
125-A - Tel.: 37-9588.
MERCEDES 59, 220-S, preto, for-
ração couro cinza, com rádio Be-
cker, iodo original. Carro para
pessoa exigente. Facilito. Troco.
R. Bolivar, 125. Tel.: 37-9588.

MORRIS 52, Wolseley, 16 km c/
1 litro. 950 mil. Ac. oferta ra-
zoavel. Rua Chaves Faria, 220,
fundos, ap. 301. S. Cristóvão.
MERCURY 1953 - 4 porlas, hi-
dramático, otimo estado geral,
doe. de importação na mão,
eauip, cf radio, b. brancas elc.
Preço NCr$ 3 237,00. Troco e fa-
cilito. Rua Dr. Satamini, 161 -B

48-3493.
MERCURY 49 - Todo original,
ec|uip3do. Só um dono. Vende-se
urgento 900 mll. R. 24 de Maio
n. 411, fundos.

MG 
"52 

CONVERSÍVEL - Bom
estado, vendo urgenle por 1 550
mil. Run das Laranjeiras, 466.

MERCEDES BENZ - V.ndo 230,
azul, nova, 1966, direção htdráu-
lica - NCrS 28 000,00. V.r Rua
Codsj?*, 48 — leblon, até às 10
honis. TelL 52-9584. _
ÕLDSMOBÍLE 52 —4 portai prec"
peq. reparos - Cr$ 390 000 à
vista, ao primeiro que chegar —
R. S. Francisco Xavier 342-E —
Maracanã.
OLDSMOBILE, 40. Mod. 88, 4 p.
Equip. Excelente doe. 100%. V.n-
de, troca e facilita. R. Conde de
Bonfim, 424.
OLDSMOBILE 54 - Vendo, equi-
pado, verdo e gelo, 2 pts., esta-
do 0 quilômetro. Barão de Mes-
quita, 562. Tel. 58-5202.
ÕLDSMOBÍLE. 64, F-85 - Cupê,
hidramático, rádio, pneus novas,
estofamento de fábrica, 100%
novo, carro para pessoa exigen-
te. Ver ho]e o dia todo. Rua
Teodcro da Silva, 419-A.
OLDSMOBILE . 54, otimo funcio-
namento, equipado, Crt 400 en-
trada saldo 180 000 mensais. -
Tel. 57-0823.
ÔNIBUS — Automóveis e cami-
nhão, licencio para 1967, vel-
culos novos e usados. Faço
transferência de propriedade. —
Serviço rápida. — Av. Suburbana,
10 033, sl. 219. Cascadura, ao Ia
do do Posto Almirante.
OLDSMOBILE - V.ndo Cutlass
Suprem», 0 km, 4 portas, eno
1967, vidros elátrícos, NCrS ...
32 000,00. Ver Rua Coda|il, 48
— leblon, até às 10 horas. Tel.:
52.95S6.
OLDSMOBILE 60 - 88 - Hidr.,
4 p., sl col., tapete e pint. nova.
Av. Franklin Roosevelt, 23, slli
ll 201 - Tel.: 52-7362 - Wal-
dir.
PICK-UP WILLYS 64 cem por
cento. Tel. 34-9124 - Parte fi-
nanciada.
PICK-UP Studebaker 44 - Vendo
hoje peln melhor oferta à vista.
Urgente. Av. Bráa do Pina 1 341
— Posto Texaco.
PEUGEOT 1950 - Otimo «stado,
forração, pintura 100/é. Rua Uru-
guai 24B - 3B-5128.
PONTIAC 55 - Vendo em óli
mo estado, 4 portas, mecânica
100%, rádio, estofo de fábrica,
apenas 1 300 000 de entr. prest.
de 200 000. Troco. Rua Teodoro
da_Silva, 419-A.
PLYMOUTH51 - Vendo en-, per-
feito estado geral. Ver e tratar
Eslrada Ague Grande, 1 120-A,
Vista Alegre. Tel.: 91-0525.

KOMBI 61, citado impecável, à
vista 2 900 ou entr. 1 500 mais
10 de 220. R. Laranjeiras, 122-A,
25-3953.
KOMBI 43 - Vendo em estado
de nova. Ver na Av. Presidén-
te Vargas, 435, •/ 903-A. Tel.
43-0655.

KOMBI 62 luxo e Standard otimo
estado de conservação. Vendo por
2 900. Ver Rua Miguel Ângelo,
436. R. I.

KARMANN GHIA 64 -
Vinho — Perfeito. Todo
equipado. — NCr$ ..
5 500,00 à vista, hoje.
Tel. 52-3123 - Sr. Né-
lio — Ver Av. Atlântica,
928, ap. 903. (B
KARMANN-GHIA 63 - Tranca
direção, capas novas, lataria inv
pecável, 3 milhões de entr. —
Av. Suburbana, 9 942,
KÕMBI 1958 - Toda nova. Qual
quer teste, 1 200 mil da entrada,
Av. Suburbana, 9 942, Cascadu-
ra. Acei tantos troca. 
KOMBI 64 — Máquina nova —
100% de latarie. Pequena entre'
da e o saldo • longo prazo -
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-
fim, 645-B - 38-1135 e 38-2291.
KOMBI 47 - 52 HP, urg. à vis.
ta 7 700 ou 4 200 ent. mail 12
de 500. R. Babaçu, 11,201
Praia Bica, J. Guanab. — Tcl.
94-1154 (04).
KOMBI — Luxo, superequipada,
com ridio 3 faixas, farol de ne-
blina. Vendo a particular. Av,
Paris, 273 - Bar Gaia. Tratar
com o Sr. Pereira.
KOMBI 40 STD. - Part., 4 por-
tas, máq., pint. 100%. Vendo
urgente. Ver no Mercado das
Flores, Boxe 41. Tel. 52-9911.
KOMBI — Compro pagamento t
vista Standard ou luxo. Telefone
22-4229 ou 32-5397 - Comprando
de particular.

.KOMBI - 1963 - Standard -
f Superequipada — ótima de me-
càriica. Vendo, troco, facilito. —
rt. S. Fco. Xavier, 398 - Telefone
26-3776.

GORDINl 65 - Superequipado. -
Trcco e finnnc. Real Grandeza
193 loja 1. Aberta até 20 horas.

ll.MPALA Í965 - Mec, 6 cil. 4
jpts., s/ coluna, novo. Telefone
136-0507. •

KARMANN GHIA 1964 - Ult.
série superequipado pouco use
unico dono, troco e fac. R. Con-
de de Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.

PONTIAC 1954 - Nova, equipa-
da, vendo ou troco por Pick-up.
Rua Cardoso de Morais, 247-B —
Bonsucesso.
PREFECT 51 - Bom estado -
Apenas 300 mil entrada e 80 pj
mes. — Av. Suburbana, 10 002 -
3o. andar, sala 305 — Cascadura.
PREFECT 1949 - Único dono
Apenas 250 mil de enlrada e 100
pj mes. Av. Suburbana, 9 942
Cascadura ~ Sr. Brito.
PONTIAC 54 Catalina, a mais no
va do Rio. Tudo em ótimo esta-
do, 2 portas. Troco e fac. Av,
Suburbana 2 422. Tel. 30-7063.
PICK-UP 56, De Soto, otimo es-
tado. Troco e facilito. Av. Mem
PLYMOUTH 1951 - Vendo, par-
ticular, A portas, estado ótimo,
equipado. Só à vlsta. 1 890 -
Rua Pereira de Siqueira, 79. TI
juca.
PICK-UP Internacional 60, cabine
e tração dupla, motor e conser-
vação excelente. Dr. Garnier 95.
Rocha ^Procurar Sr. 

'Eduardo.

PICK-UP 
~F-"l00 

- Tôdâ nova,
ano 63-64 — Pode trazer mecâ-
nico. Vendo ou troco, bom preço

Aceito o ferta — Praça Avaí, 1
Cachambi.

RURAL 44, 4 x 2. Cr$ 2 200. Se-
minovo, mecânica tinindo, equi'
pedo. Saldo até 15 meses. Bara-
Ia Ribeiro, 147.
RURAL 45 - Impecável estado
geral. Vendo, troco, financio.
Paim Pamplona 700. Tel.t ...
49-7852.

RURAL — Compro tem aborrece*
lo. Vejo no horário úm tua pre-'
ferência o pago hojo «m dinhei-
ro. - T.l. 38-3891.
RURAL 65, de luxo, 4x2, em esta-
do de nova, equipada, com tran-
ca, radio, capas de napa, calhas
de chuva, pisca-pijea. Vendo e
facilito parte. Rua Riachuelo, 388.
RURAL WILLYS A x 2, forração,
pintura, lataria 100%. Facilito.
troco._38-5128._Rua_Uruguoi, 248.
RURAL 64 - Vende-se, ótimo
preço, ao 1.° que chegar. Ruo
Boria Reis, 279-F - Tel. 49-0909,
58-7699.
RAMBLER 57 - Vendo ótimo et-
tado, toda original de fábrica,
ar condicionado, rádio, pneus
novos, bancos fazem cama, me-
canica 100%. Apenas 2 000 000
de entr. prest. de 250 000. Troco
Rua Teodoro da Silva, 419-A.
RURAL WILLYS 1962 - 4x4 -
Vendo. Ver e tralar na Rua Pou!
Redfern, 63. Final da Rua Vis-
conde de Pirajá — Pegada a Casa
da Banha — Ipanema.
RURAL _ 1964, creme e cinza,
equipadíssimo, 4x2, único dono
Vendo, troco e facilito parte -
Rua _do_ Rmwl, 32-A", Glória.' *;

SIMCA CHAMBORD '60, 6Í"e 62
980 000 equips. novíssimas —

Saldo a combinar — Trorco —
Rua São Francisco Xavier 342-E

Maracanã.

SIMCA 61|62 - Míquina e pin-
tura novo, melhor oferla k vista,
Rua Uruguai, 240, fundos, cj Sr,
Brússolo.
SKODA 54 - 4 p„ -tudo nòvo-
Pço. à visla 1 700. Tel. 30-1548
e 30-3823, c! Fernandes. 
SlMCA - Mod. 62, rádio, tran-
ca, Cr$ 2 500, troco nacional. R.
Gal. Azevedo Pimentel, 7.'-.

SIMCÀ 64 -Jangada
Impecável. Entrada Cr$
2 000 mil. - Rua São
F. Xavier, 189.
SKODA 52 — 4 portas, pneus,
pintura, forração novos. Facilito.
Rua Uruguai 248 - 38-5128.
SlMCA — Compro pagamento a
vista 1964 ou 1963 - Tel. 22-4229
ou 32-5397 — Comprando de
parlicular.

SIMCA 64 — Financia-
mos a longo prazo. Av.
Princesa Isabel, 481.
SIMCA 1963, Jangada. Financia-
se com 2 000, o saldo a combi-
nar. Rua Dr. Satamini, 156.
SKODA 49, ótimo estado. Entr.
380. Av. 28 de Setembro, 189.
48-8181.

SlMCA TUFÃO 1965,^ sem defel-
to, quolquer experiência, preço
4 220. Rua Mchal. Maacarenhas da
Morais, 89, porteiro. _
SIMCA TÜFAO RALLYE 44, sup7-
requip., «stado de novo. Faciiito.
Rua Riadtuelo, 388, até às 20
horas 

SIMCÃ 65 — Excepcio
nal. Entrada 2 500. -
Vendo. Rua São F. Xa
vier n.° 189.
STANDARD VANGUARD - 4 por-
as, bom, com radio, pneus e ba-
cria nova. Base NCrS 950,000.

Facilito pequena paríe. Rua 7e-
nente Abel Cunha, _4.
SlMCA 1962 ultima serie ótima
mecânica sem batida, com radio,
vendo ou troco por Rural. Fa-
cilito. Rua Sousa Franco, 107.
58-1298.
SlMCA 63 radio, capas, lindo cir-

NCrS 3,550, ou troco. Rua
Sousa Franco n.° 107. Telefone:
58-1298. ¦'

SIMCÃ JANGADA 1963, rádio,
quase nòvo. Rua Marechal Trom-
powsky. 45. Tel. 38-1783 - M.
Tijuca.
SIMCA 61 — Completamente no-
... de tudo. Rídio, tala larga.
Vtndo. Ruo Moreira 404 — Abo-
ção.

TAXI Aero 63 modelo 2 600 pé
rola, motor ni garantia Cr$

3 750 mais 16 x 240 mll. San-
to Amaro 28 segundo andar
(DFD) dai Ul 11 • 14 is 19
horas. 56-0069 - lui
VOLKS 

"60 
- Magnífico eslado.

Todo equipado. Facilito com Cr$
1 800 de entrada e prest. de
Cr$ 160. Rua Primeiro de Março,
7, 6.° andar. André. — Telefone
3KS02£. _
VOLKS 65, est.'do nâvo, 15 000
km mesmo. Vendo NCr$ 5 100
Tel. 48-9579 - Cláudio.
VÕLKS 65, seminovo, auperequ,

pado. Vendo, troco ou facilito a
longo praio. Tr/.tar na Av. 28
de Setembro, 229-A — Telefone
48-4624.
VOLKS 63 - Vendo, troco ou
facilito a longo prazo. Supere^
quípado, seminovo. Tratar na Av.
28 de Setembro, 229-A - Tele-
fone 48-4624.
VOLKSWAGEN 66, estado OK,
côr pérola, a visla ou -financ. —
Av. Pres. Wilson, 210, »/ 413 -
Tel. 42-9268.
VOLKS"WÃGÍN 65/64 - Sinal Cr}
2 000, resto longo prazo. Rádio,
capas. Av. Mem do Sá, 14-A -
Tel. 22-4229.
VOLKSWAGEN 66/65 - Sinal Cr$
2 500, resto longo prazo. Capas.
Av. Mem do Sá, 14-A — Tele-
fone 22-4229.
VOLKS 46, 17 mll km, único do-
no, ótimo estado. Cr$ 5 650 à
vista. Av. Atlântica, 2 740. 102.
36-2785;
VOLKS — Vendo, ano 64, com
seguro, em ótimo estado. Preço
Crí 4 600 000. Falar com João.
Tel. 57-9990.
VOLKS 66, 3.« série, grená, 12
mil km, rádio, capes, calotas tle
luxo, lindas potalpas, tapetes —
Av. N. S. de Copacabana, 420,
apart. 611.
VOLKS 1963, 1964 e 1965, todos
equipados, div, cores. Vendo,
troco e fácil, parte. R. Russel,
32-A - Glória.
VOLKS 65, equipado, ozul-Atlân
tico. Tel. 36-459B. Domingos Fer-
reira, 242-B - Fundos.
VOLKS 59, transf. 42, retificado,
superequip., de pajtic. 2 780 sem
oferta. Troco carro peq. menor
valor -. 30-4134.
VOLKSWAGEN" Í963, em eslado
de nóvo, superequipado, finan-
cia-se com 2 000. Rua Dr. Sata-
mini, 156.
VÕLKS 43 ^"Vende-jê-em~per.
feito estado, todo equipado -
Rua Conde de Bonfim 1 136 L|C,
VOLKS 60 - Vendo -urqente -
Cr$ 2 600 000 - Rua Condo d-
Bonfim_l_13ó LJC.
VÕLKSWAGEN 1967 - Zero kms,
todas as córes, pronta entrega. -
Emplacado em seu nome. Facili
to. Rua Barão de Mesquita, 174
— Ruby Automóveis.
VOLKSV/AGEN 1966 - Modelo 67
vinho, faturado cm janeiro, com o
revisão 2 500 a ser feita. Troco,
facilito. Rus Barão de Mesquita
n. 174-C.
VOLKSWAGEN 1963 - úllima sé
rie, 1 só dono cm estado de
nóvo, facilito parte, ne Rua Barão
de Mesquita, 174-C.
VOLKSWAGEN 

~b4~- 
Vinho equi-

pado, em belissimo estado, faci
lito. Rua Barão de Mesquita 174

SKODA 60 Octávia, ótimo estado
de mec. e aparência, rádio Blau-i
punkt, p. b. noves. 1 300 ent.
Rua 24 de Malo, 41V, f.

SIMCA 63 - Ent 1 500,
saldo facilitado. R. São
Fco. Xavjer,J89.
SÍMCA — Compro sem aborrece-
lo. Vejo no horário do iua pre-
ferèncií o pigo hojo em dinhei-
ro. - Tel. 38-3891.
SEDAN VOLKSWAGEN ano Í963,
còr azul. Preço CrS • 4000000.
Tralar telefone 42-9553, horário
das 8 às 11 heras

VOLKSWAGEN 1964 - 3.a série,
estado de novo, Pouco uso.
Único dono. Equipado. Vendo ou
troco menor valor. Rua Barão de
Mesquita, 129.
VOlKSWAGEN 1966" - 3.» seriei
apenas 3 OCO km. rodados, na
garantia, equip., radio, capa3
Vulcrom, etc. Vendo ou troco
menor valor, na Rua Barão de
Mostiujtí, _129.
VOLKSWAGEN, 64 - Azul ÃtTànl.
rnciío 3 faixas, capa, lateral supe
requipado. NCrS 4 500 ou 2 000
ent. Saldo a combinar, na Rua
Comendador Martlnsli, 173, apar-
tamento 204 — Grajaú — Telefo-
nc_48-5698i_ _-
VÕLKSWAGEN 42, 43 e 

~44 
-

I 490 000 quasa novos, várias
ecres, equipados. Saldo a comb,
Troco. Rua S. Francisco Xavier
n. 342-E — Maracanã.

VOLKSWAGEN 1961. Estado rs-
petacular. Sincronizado. Equipa-
do. Impecável. Entrada do 2 000
ialdo em 16 meses. R. Riachue-
Io, 33, tel. 22-7036.

SlMCA TUFÃO 1964 - Vencio,
troco ou facililo. Av. Bartolomeu
Mitre, 6I3-A. Iel. 27-8159.

TAXI - Gordini 1965 - Finan-
ciado, lodo equipado, Rua Ar-
tur Imbassal, 182 - Penha Cir-
cular — Gilberto.
TAXI VOLKSWAGEN MOD. 1967

Zero km. Pronta entrega, eom
Capelinha e cintos, de Conceisio-
nário GB, c/ direito o todas ga-
rantias e revisões da fábrica. ín-
trada a partir de 3 500 « pres-
tações » partir de 390, c/ Res,
Domínio em nome do comprador
sem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.
TAXI Aero Willys 65, equipa-
ditsimo, — R. Carolina Machado
n.o 560, c/2 - Madureira. Tele^
fone 90-1377 CETEL.
TAXI Volkswagen, compro, pago
à vista. Avenida Prado Júnior,
335.
TAXI Chevrolet 41 especial de lu-
xo, vendo pronto para trabalhar,
ótimo estado geral. Rua Silveira
Martins, 132. opt. 508. João
TAXI Volkswagen 62 - Vendo
só à vista, 6 milhões. R. Laura
de Araújo, 103, ap. 204.
TAXI GORDINl 64. CrS 2 500.
Motor na garantia, cx. mud.^ no-
va, lataria perfeita. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
TAXI — Troco por taxi nacional
DKW ou Volks. ap. conjugado
em Copacabana. Tratar aíé as 12
horas na Ruo Barata Ribeiro, 200,
ap. 610.
TAXI Chevrolet 1941, táxi afe
rido. Vendo hoje, melhor oferta.
Av. 28 de Setembro, 189. Tele
fone 48-8181 - Gabriel.
TAXI Chevrolet 41, 1 650; Che-
vrolet 50, 2 550, ambos em bom
eslado. Rua Miguel Ângelo, n.°
436.
TAXI GORDINl 1965, pronto para
trabalhar, uma pequena entrada.
Saldo 16 meses. Mons. Félix, 325,
Irajá, Posto Vera Cruz.
TAXI DAUPHINE 62 - Vendo ur-
gente ò vista, a prezo. Ver e tra-
tar na Glória embaixo do rcio-
gio ou tel.' 23-2135.
TAXI CAPELINHA - Completo,
aferido na tabela com nada cons'
ta na hora. Vendo. Rua Agartba,
96 •- Eng. Novo.
TAXI CHEVROLET 1Õ7 mec, 

"pron-

to p| trabalhar, fácil., com 1 BOO,
na Rua Haddock Lobo, 66 — Sr.
Cruz — Garagem.
TAXI VOLKSWAGEN 65 - Pròn-
lo p] rodar, todo equipado, fu-
clllta-se parte, na Rua Haddock
Lobo, 66 — Sr, Cruz.
RURAL WILLYS 1963, em «stado
de nòvo. Fínancic-se com 2 000
de entrada. Rua Dr. Satamini, 156.
TAXI MORRIS OXFORD 1952 -
Vende-se urgenle.-Rua Cuba, 359,
Esquina de Lobo Júnior, Penha.
TAXI Aoro 63, enxutão. Venha
ver. Forrado em seda. Ponto Pra-
ca do Carmo. Heitor — Telefo-
ne 300858.
TAXI — Compro carro de pra
Ca. Qualquer marca, mesmo ba
tido. Pago à vista. Tel. 23-1183.
TAXI — Compro, pagamento à
vista. Marca Volkswagen. Telefo-
no 22-4229 ou 32-5397. Compran-
do do próprio.

VOLKS 60 — Unico dono com
fatura, radio Blaukpünt, napa. —
Cr$ 3 090. R. General Polidoro,
288, c/ 12.
VOLKSWAGEN 63, vendo, otimo
estado, unlco dono. R. Eucenio
Husak, 22/201 - laranieiras. Cr?
3 850.
VENDE-SE uma lambreta L. D. 59
seminova, na Av. Brás de Pina
n. 2 157 - Israel.
VOLKSWAGEN 63 E 64 - ...
1 690 000 — Capas napa, radio,
equips. 65 — Saldo a comb. Tro-
co. Rua Conde de Bonfim 40-A
— Tijuco. '
VOLKSWAGEN 65 - Novo, equip.
vinho, pouco rodado, à vista, tro-
co por Chevrolet 54-56, mec. ou
Aero 64-65 ou 63. Estrada Vicem
te de Carvalho, 1 235 — (Posto
Atlantic).
VOLKSWAGEN 61 - 3.» série
equipado, dois milhões de entra
da. Eslrada Vicente de Carvalho

1 235 — Pôslo Atlantic.
VOLKS 63 — Troco ou facilito e|
2 100 000 de entrada. Ver e Ira-
lar na Av. Suburbana, 9 991-A
e B. Cascadura.
VOLKS 60 - Troco ou facilito
c| 1500 000 de entrada. Ver e
tratar na Av. Suburbana, 9 991-A
e B. Cascadura.
VENDO — Barata Sport, 2 lugares
conversível, tipo MG, pela me-
lhor oferta. Rua Antunes Maciel,
n.» 217.
VOLKS 64Í65 - Vendo ótimo es
tado, bem equipado. 48-3195 -
Manduca.
VOLKSWAGEN 66 - Todo equi
pado, laterais, forradas, bagagí
to, rádio. Troco carro mjvalor.
Financio grande parte. Rua 24
Maio, 332.
VOLKS 44 - Modelo 47, na ga-
rantia com 2 500 Km, capa cour-
vín, vermelho-cereja. Tel. 27-5635
— Dona Cida.
VOLKSWAGEN 1967 - 0 Km, 44
HP, modelo 1 300, vermelho —
Forração preta, concessionário —
Rio — Todas as garantias de fá'
brica. Vendo ou troco menor va
Ior. Rua Barão Mesquita, 129.
VENDE-SE - 1 caminhão Ford
F-600, completamente nòvo, com
entrada de 2 000 000 dois mi
lhões. Tratar - 27-2830.
VENDO - Austin A-40 - 48
Preco de lambreta. Rua Padre I
defonso Penalba, 90.
VOLKS 64 — Equipado, rádio
motorola de teclas, calhas poli-
cristais, ótimo estado NCr$ 
4 550. R. Miguel Cervantes, 371
— Farmácia.
VOLKSWAGEN 66 - Todo equi.
pado. O mais novo do ano. NCr$
6 000. Ver na Rua Citiso n.° 1
no bar Rio Comprido.
VENDE-SE um. Dauphine ano 1960,
táxi Capelinha, ótimo preço. Tra-
tar na Oficina Jacó. Rua tere
n.° 480 — Vicenle de Carvalho,
VW 65 - Verde, c| rédio, nóvo

5100. Troco 67. Pago dif. i
vista. 57-9804, Av. Copac, 581

219.

VW 67 - OK - Vende-se pela
melhor oferta, a retirar no re-
vendedor amanhã. Tratar à Rua
Ronald de Carvalho, 275/202.
VOLKSWAGEN 60 - Mod. 62,
rádio, capas, tranca. Cam. eco.
CrS 2 950. R. Gal. Azevedo Pi-
men tel n.° 7.

MATRIZ:
R. do Riochuelo, 132

Fundos ttl. 22-2188
(Flomenqo)
Proia do Flamengo, 300-A

tel. 4S-0584
(Copocabonn)
R. Barata Ribeiro, 105-A

tcl. 36-1003
(Tijuco)
R. Moriz e Barros, 748

tel. 34-7479
(Aercporto)
Aeroporto S. Dumont

tel. 22-3002

ALUGUE

VOLKSWAGEN 1965 e 1943 -
Ambos equipados est. de novos,
troco e fac. parte. Rua Conde
de Bonfim, 577-A, Tel. 58-3822,

VOLKSWAGEN 45 - Azul atlân-
tico, rádio transistor, capas de
napa excepcional estado, fac.
Barão Mesquita, 218 — Telefone
3B-3545.

um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio,
ou negócios.

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.

INFORMAÇÕES:
tel. 22-2979

VOLKSWAGEN 42 - ótimo es-
todo, rádio Telespark, botão,
capas de napa, troco e facilito —
Barão de Mesquita, 218 - 36-3545.
VOLKSWAGEN - 1963 - Supe"
requipado — Ólimo estado. —
Vendo, troco íacilito. — R. S.
Fco. Xavier, 398 ¦- Tel. 28-3776
VOLKSWAGEN 65 - Estado dè
novo, cor pérola mecânica per-
F?ita, tudo funcionando, rádio,
capas, reforços, etc. — Preço
CrS 5 000 000. Tel. 38-5292.
VOLKSWAGEN 64 e 43 - Ven-
do urgente, ambos equipacícs.
3 900. Rua Artur M»neses. 14,
ap. 404. Tel.: 34-8745. Mara-
car-?.
VENDO Oldsmobile med. 54, em
perf. estado, melhor oferta. H.
BnroreM 625-M, a qualquer ho
ra do dia. Fra;: Seca..

VOLKSWAGEN 65 solar, vinho,
pouco rodado, único proprietá-
rio, equipado, rádio etc. Vendo
urqonte, Avenida Delfim Moreira,
896 - Leblon.
VOLKSWAGEN ano oSTcST^éro-

Vende-ie na Rua das Laran-
jeiras, 430, loja D, cabeleireiro.
VENDE-SE uma Kombi - Rua
Maria do Carmo, 177 — Praça
do Carmo.
VENDO por apenas 3 60O meu
luxuoso Oldsmobile Holiday 56,
de 4 portai, sem coluna, direção
hidráulica, freio a ar, vidros t
bancos elétricos, ar quente e frioL
rndio, stereo, tudo perfeito, maq.
e hid. excepcionais, pneus no-
vôí. Av. Santa Crui n.° 1 683 -"angu. 

Tel. CETEL 93-0112 -
Gonçalves.
VOLKSWAGEN 61, sincr. equip.
com radio Blaupunkt F. M. Mo-
tor, pneus novos CrS 3 500. Rua
Renato Tavares 24, Ipanema. —
Luís.
VOLKSV/AGEN 1962 - Equip,
3 550 — Rua Aristidea Lobo n.
237-B.
VOLKS 67 - (66 mod. 67) - 65
— 64, diversas cores, alguns têm
garantias e revisões, excepcio.
nal estado, equipados. Trocamos
facilitamos. R. Haddock Lobo n.°
335-B. Aie^ 20 h._
VÕLKSWAGEN 54 Cabriolet. Vi
dros raiban de fabrica. Bom pre-
ço a vista. Real Grandeza, 193
lò|a 1 até 20 horas.

VEMAGUET 66, vando único do
no, 5 000 km, estado de OK,
motivo viagem. Largo do Macha*
do, 29, garagom. _J"VOLKS 

61/62/43/44/45 - Impe-
cável estado geral. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona 7C0.
Tel. 49-7852.
VOLKSV/AGEN - Compro sem
aborrccu-lo. Vejo no horário do
sua preferência e pago hoje em
dinheiro. — Tel. 38-3891.

VOLKSWAGEN 66 - Eslado de
0 quilômetro, rádio Blaupunkt 5
faixas, capas de napa. Troco s
facilito. R. Bolivar, 125-A. Tcl.:
37-9588.
VOLKSWAGEN 63 - Excepcional
est., a qualquer prova. À vis-
la, troco e fac. c/ 1 SOO ent.,
s. 18 m„ R. 24 de Maio, 316
-_48-2701.
VOLKSWAGEN 66, verde-am«.,
pouco rod., equip. À vista, tro-
co e fac. c/ 2 500 ent., s. 18 ni.

R. 24 de Maio, 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 61, últ. série, otT
mo est,, a qualquer prova. Ã vii-
ta, troco e fac. c,/ 1 700 ent.,
s. 18 m„ Rua 24 de Maio, 316
-_-48-270K
VOLKSWAGEN 62, excelenle esC
equip., o qualquer prova. À vis-
ta, troco e fac. c/ 1 800 ent.,
s. 18 m„ R. 24 de Maio, 316

48-2701.
VOLKSWAGEN 61, ult. serio sin-
cronizado, cerâmica, radio, ca-
pns, pneus novos, única dona.
Barão de Mesquita, 125.
VOLKSWAGEN 44.grena pouco ro-
dado vendo superequipado. N.
B. Este carro não pegou enchen-
te, CrS 5 850. Rua Torres Homem
1 154-101. Tcl. 58-7105.
VOLKSWAGEN 61 ultima serie
unico dono excelente estado, ur.
gente a vista 3 250. 48-7183. Av.
Heitor Beltrão; 57-301.
VOLKSWAGEN 41 l.o serie su-
perequipado, estado novo adapta-
do 45, a visla 3 150, 48-7183. Av.
Heitor Beltrão 57-301.

Automóveis
Fátima

VENDAS A LONGO PRAZO
Volks 0 lc, 67 - Volk» 66,

65, 64, 63, 62 - Todos em
ólimo eslado — Aero Willys
65 — Gordini 64 — Rural 63
— Karmann-Ghia 63 — Tratar
Run Conde cie Bonfim, 190 —
204 - Tcl.: 28-1610.

Aero 64
Acidentado. Ver — Rua Ei-

tácio de Sá, 6, após meio-di*
— NCrS 2 500 — Bom para re-
cuperaçãò.

VOLKSWAGEN 67, OK, modelo
1967, diversas cores. Pronta en-
trega. Rua Dr. Satamini, 156.
VÕLl(SWÃ"GÉN_r965r"lJiir'míih5o
de equipamento», espetacular es-
tado. A vista 5 300 ou financio
com 3 000 de entrada, saldo em
18 meses. R. Riachuelo, 33, Iel.
22-7036.

VENDE-SE Kombi 59 c Fiat 52 --
Tratar na Rua do Riachuelo, 43

Dr. Orlando, tarde. Tel
22-5120. 
VENDA «eu carro sem aborreci-
mentos. Vejo no horirio de sua
proforóncin e pago hoje «m di-
nheiro. - Tel. 38-3891.

VOLKSWAGEN' 1964. Excelente
estado. Equipado. Vendo à vis-
ta 4 500 ou financio com 2 600
de entrada saldo em 17 meses.
Rua_ Riachuelo,_33L_tel. 22-7036.

VÕLKSWAGEN 627 de um só dó-
no, c/ radio, elc, entr. 2 200,

ais 10 de 235 e troco. Rua La-
ranjeiras, 122-A. 25-3953.^

VENDE-SE no estado, Simca -
Jangada 64, última cérie. Preço
4 milhões à vista. Ver e tratar
Rua Visconde de Santa Isabel,
382.

VOLKS OK azul real. NCrS...
7 000. Villela, 36-0940.

VOLKS 66 modelo 67. Vende-se.
Emplacado em dezembro, côr
grená, c| 2 000 km. Equipado.
R. Barão de Mesquita, 893. __

VOLKSWAGEN 1963, otimo es-
tado, unico dono, pouco rodado.
Vendo, financio 15 meses. Si-
queira Campos, 23-A. 36-3435,

VENDE-SE Aero Willys 63, estado
nòvo. Tel.: 23-3923.

VOLKSWAGEN 64 -
Modelo 65 — Côr vinho.
Excelente. Tel. 46-6404.

VOLKSWAGEN 66 com 7 000 km
completamente nòvo, côr verda
amazonas, vendo financiado. Tra*
tar Avenida Prado Júnior, 317.

VOLKSWAGEN 61 -3.» sério',
equip., nóvo, Iroco e facilito.
Depois dai 14 horas. D-üember-
gctdor Isidro 145, ap. 306.
VOÜSWÃ~GÉÍTTf^~Transform:j.
do para 65, «stado excelente, úni-
ca dona, equipado, rádio etc. —
Vendo financiado com pequena
on trada. Avenida Prado Júnior,
317.
VENDE-SE um Volks Í964, últi"-
mo série, todo equipado. Preço
Cr$ 4 500 à visla. Ver e trntar
na_Repúblíca do Líbano _n._49._
VOLKSWAGEN - Compro mis.
mo precisando de reparos — Pa-
go a dinheiro — Tel. 29-1733

VOLVO 1952, modelo 444, ven-
do financiado c/ 800 de entrada
ou a combinar. Rua Real Grande-

_a,_238-B._26.9992.
VOLKSWAGEN 1963 ê 1964. Am-
bos em estado de 0 km. Vencio,
iroco, financio até 15 meies. —
Real Grandeza, _238-B._26-9992.
VÕLKS" 65 - Vendo 65, 3.a «erie
verde, superequipndo e todo no-
vo, ò R. Republico do Peru, 250/
502 — Copacabana.

VOLKS 62 - Fácil, parte. Rua
Siqueira Campos, 16|701 — Tel.
36-7403 - Copacabana. 
VOLKSWAGEN 65 - Preço 4 700
à vista, tratar a Rua Passagem,
146, loja D. Horário comercial. —
Botafogo.
VOLKSWAGEN 64 - Estado de
novo, equipado. Facililo. R, S,
Francisco -Xavier, 860.
VOLKSWAGEN 65 - Em estado
de nóvo, pouco uso, equipado
com rádio, capas, tranco, eíc.
Facilito, R. São Francisco Xavier,
860.
VOLKS 63 - Cerâmico, todo
equipado c| rádio de teclas. Rua
Paim Pamplona, 474-B — Preço
baso 3 970.
VOLKS 63 e 64 -- Totalmente
equipado, lindo? carros, a prova
Av. Nova Iorque, 212-A — Bon-
ucesso.

V.W. 1961 - Sincronizado. Ven-
do em ótimo estado. Ver no ho-
rário comercial. Rua Santa So-
fia, 54 — Saenz Pena .
VOLKSWAGEN 66 - Mod. 67
1 400 Km. novísjimo, empl. em
janeiro. Ver 12|17 horas. Av.
Marechal Câmara, 171, centro, na
portaria 6 300 000.

VOLKSWAGEN 65 - Excepcional
estado, a qualquer prova. À vis
ta, troco e fac. e' 2 600 ent.,
s. 18 m„ R. 24 de Maio, 316

48-2701. .
VOLKSWAGEN 44 pouco rodado,
unico dono. còr azul-atlanlico,
equipado. Rua Silveira Martins,
132 apto. 508. Sr. João.
VENDE-SE Plymouth 52, em per-
feito tstado. Ver das 11 às 12
horas. Rua Baroneza, 625-M, Ja-
carepaguá — P. Seca.
VOLKSV/AGEN 64 - De meu uso;
todo equipado, estado de nóvo,
urgente. Rua Figueiredo Maga-
lhãej 598, garagem. 

VOLKSWAGEN 61, 3.a serie, tc
do equipado, excepcional. Ven-
do à vista ou financio. R. do
Maloso, 202. Tel. 54-1316.
VOLKS 62, particular vende a
particular equip. capas, radio T
direção B branca Verde. Preço
3 700 mil. I. S. Fco. 26, \l 515

23-0788,
VOLKSWAGEN 63, revisado,
equipado. Facilito. Av. Mem dí
de Sá, 253-B.
VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965,
1966. Carros Impecáveis. Varias
cores. Todos revisados, novinhos.
Financiamos a longo prazo. Acei-
tamos trocai. Entrada de:de ...
2 OCO. Rua Riachuelo, 33, tele-
lone__22-7036-
VOLKSWAGEN 52" alemão. ÕVf-
mo estado superequipado. Facili-
to ccm 1 200. Rua Miguel Ange-
Io, 436.
VOLKSWAGEN 1953 novo d"e"íü-
do, a vista. Rua Assaré 38. Eng.
Nóvo.
VÕLKSWAGEN 54 transi. 65. Es-
tá com 2 400 kms. tudo novo.
Equip. d» 1 000 000. Só vendo
paro crer. A vista ou troco fac.
pag. Felipe Camarão, 138. Tele-
fone 48-0962.
VOLKSWAGEN 65 - Ult. serie,
verde amazonas, capas napa, ot.
est. sem batidas. A vista ou tro-
co menor valor. Felipe Camarão,
138. 48-0962.

VOLKSWAGEN 65 - Fi-
nanciamos a longo pra-
zo. Av. Princesa Isabel,
481.
VOLKS 59 — Equipado em esta-
do impecável, para pessoa de fino
gosto. A vista 3 050 mil. — Tcl.
45-7886.
VOLKSWAGEN 60 - 100% de
tudo, a toda prova, faço qual-
quer tesie — Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.

VOLKSWAGEN 61 - CrS 1 800,
c/ motor na garantia. Faço qual-
quer prova. Saldo a prazo. Ba-
rala Ribeiro, 147. "VOLKS 

65 - Vinho, equipado,'
mecânica 100%, carro novo, totó
solar, troco, facilito. Rua 24 d«
Maio, 254 - 48-0987.
VENDE-SE Dodge, mecânico, 1952
— Tratar na Rua Paula Freitas, 90,
ap. 203.  
VOLKSWAGEN 1942 - Bom est.,
radio, tranca. Ent. 1 100, 20
prest. CrS 200. Levradio, 206-B

Tcl.: 42-0201.
VOLKSWAGEN 44, tenho dois,
equip., com garantia. Troco e fa-
cílilo. Rua Riaci,i.-jlo, 388, ate
às 20 horas.
VOLKSWAGEN 64 e 65. Vendo
equipados, est. de novos. Troco
e _ facilito. Rua Riachuelo, 388,
até às 20 horas.
VOLKSWAGEN 59 - Otimo esta-
do, mecânica a toda prova. Ven-
do, troco e facilito. Rua Cerquei-
ra Daltro, 82 — Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 - Azul. Ven-
do à vista. R. Padre Nobrega
n.o 511. Tel.: 29-3615, João.
VOLKS 63, ótimo estado, equipo-
do, todo original, troco carro mais
barato. Av. Brás de Pina, 1117
— Vila da Penha.
VOLKSWAGEN 67 - Zero e 66
nóvo, vendo ou troco. Av. Chur-
chill, 94-A. Tel.t 22-2439.
VOLKS 62 - Inteiro e revisado,
vendo à vista ou financ. Tratar
Augusto Severo, 292-A. - Tel.:
52-8484.
VOLKS 63 - Carro lindo, revi-
sado, vendo à vista ou financ.
Tratar Auqusto Severo, 292-A, -
Tel.:__52:8484._ 
VOLKSWAGEN 

"1963, 
rádio, tran-

ca, ótimo estado. Preço 365, hoje.
R. Barala Ribeiro, 207, ap. 302
— Dr. Barros.
VOLKSWAGEN ano 64 - ótimo
estado, côr creme, pneus novos.
Vendo urgente 4 300. Rua das
Palmeiras, 20, Botafogo — Sr.
Antônio.

VOLKS 61 — Bom de forração e
lataria, Av. Suburbana, 9 942.

— Cascadura.
VÕLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — Lindos carros, entra-
das desde Cr$ 1 500 e o soldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 mesei.
Av. Almirante Barroso, 91-A —
42-613S.

Berlineta 65/66
Vendo uma superequipada à

visla ou troco Volks 67. Tra-
lar c| Dr. Osvaldo no Hotal
Lr.ncasler ap. 1 003 Fonoz
67-18-10 — Av. Alãnlica, 1 470.

Lincoln - 57
Vendo, bom estado, prèt*

4 portas, hidramático. MCrS
3 200. Tralar com Jadyr —
23-2840.

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghiü,
Volks, Kombi, equipados coin
rádio, com ou som motorista.
Ruo da Passagem, 98. Tels.: —

46-3800 - 46-313C, filiado «o
DÍner's, Realtur, Interlar.

Karmann-Ghia
1964

novo. Preço à vista. Cr$ ..
6 000 000. Tratar á Av. Subur-

bana, 7 316 (Augusto Filho) —

Tel.: 29-3802.

VEÍCULOS de carga
CAMINHÃO ClievrõÍêr58r59;"6Õ!
62 e 64 todos revisados toda pro-
vò. Vendo, troco, fac. R. João
Romariz, 139, Ramos. — Telefo*
ne 30-96aj._
CAMINHÃO Mercedes LP 321 ano
61, ótimo esí. toda prova, vendo,
troco, fsc. Preço baroio. Rua João
Romarlz, 119. Tel.: 30 9684.

CAMINHÕES Chevrolets 57", 6\~,
62 e Mercedes LP 321, 61 tam.
bem temos Basculante;. Vendo,
troco e facilito. Rua Uranos, n.°
1J80.
CAMINHÃO - Chevrolet 5B/59/
61 — Em bom estado. Vencio,
troco, carro passeio. Financio.;
Paim Pamplona 700. Tel. 49-7853.

CAMINHÃO FNM 1954 - Ven^
de-se 6 000 000 (seis milhões) c/
50% financiado — Rua Newton
Prado, 27. 

í.
VOLKSWAGEN 1959. 60, 61, 62
63, 64 e 65, todos 100% de mi
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo pr3io. AUTO-
PRAZO - Rua Conde de Bonfim,
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291.

VOLKSWAGEN 67 - Equipado ci
500 Km rodados, côr Bordeaux.
Preço à vista: 7 300 000. Tratar
a R. Júlio do Carmo, 94, c|
Soares. Tel. 43-8430.

CAMINHÃO Mercedea LP-321.
ano 1963, mecânica em geral
100%, lataria regular. À vista
CrS 10 000 000. Ver na Av. Er-
neni Cardoso, 85, fundos, S,%,
Carvalho, te].: 23^2606,_ Sr. Raul.

CÁMINÍfÃÒ FNM D. 11 000," bem
conservado, vendo ou troco. Tra-
tar Rod. Presidenle Dutra Km O
-- Pôsto_ Esso.
CAMÍNHÃO 

"basculante 
- Ford"

F-600, vende-se, tratar pelo tel.
28-0721.
CAMÍNHÃO Chevrolet Brasil 63^
unico dono, em estado espeta»
cular, vendo ou troco. Rua Lino
Teixeira, 97. Tel. 28-8974. <

CAMÍNHÃO CREVROLET 60|61|42.
nòvo, a toda prova. Vendo, tro-
co, facilito, barato. Run Cândido
Benicio.l 219 - Praça Seca.

CAMINHÕES FNM 62 e 63, cora
írucões. Av. Rodrigue* Alves,
539. Iel. 23-0991.

CAMINHÃO" BEDFORD 56, reduzi-
do, bom estado geral. Rua Anhem*
bi n.o 26 — Irajá.  _
CAMINHÕES Chevrolet 59, bãs*
culante o Ford F-600; 57, eslado
geral bom, preço 1 660. R. San»
tana, 77, loia E — Borracheiro.

VOLKS 66 — Grená, capas, à
vista 5 600, R. Santos Rodrigues,
79 - Estácio de Sá. Até às 12
ho ra s^
VOLKS 64 - Vende-se 6timo es-
tado, bem equipado. Tratar Pça.
da República, J ^_üar!
VÕLKSWa"GEN 43 e 40 - Ótimo
estado, toda prova. Equipados. —
Rua Melo e Sousa, 127. Telefona
487185.
VOLKSWAGEN 66, 65 e"'64, está'-
do de nòvo, equipados, divaria:
cores, troca, facilita. Ru* Conde
Bonfim, 577-B - 58-6769.
VW 59, adaptação 62, vende-se
ou troca-se por táxi nacional. —
Rua Marquês de S. Vicente, 429-F
— Sr. Renato.

VEMAGUET 1964 - Cr$
2 200 de entrada. Rua
São Fco. Xavier, 189.
VOLKSWAGEN 1953, alemão, rá-
dio Blaupunkt, ótimo estado. —
Av. Rio Branco, 108-C — Ricardo

42-1057.
VOLKSWAGEN - 1955 - Azul,
equipado — Ótimo esfado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel, 28-3776.
VOLKSWAGEN - 1961 - Supe-
requipado — Eslado excelente. —
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

VOLKS 62 — Superequipado, ven-
de-se 3 480. Tratar na Av. Lauro
Sodré, 2, Touring Clube, com o
Sr. Matos.
VENDE-SE DKW 62 - Licenciado
na praça. Tratar na Rua São Cie-
mente, 73, dos 7 òs 11 hs. Pro-
curar Sr. Antônio.
VENDE-SE um Impala, 6 cilindros,
mecSnico, ino 59. 8 000 000 (oito
milhões) ou Iroco por carro na-
cional. Av, Irmãos Guinle. Em
frente ao ponto de taxi em Quei-
mídos — E. do Rio.
VOLKSWAGEN 60 e 41, equip.,
excelente. Vendo, troco e facili-
to. Rua Conde de Bonfim, 476.
VOLKSWAGEN 1943/44/65 e 4Ã
Superequlpados, Troco ou fac.
com 2 mil, saldo afé 20 meses.)
R. Conde de Bonfim, 64-A. Tel
34-9909.
VOLKSWAGEN 1964, última sé-
rie. Preço ótimo. 4 285 ou troco.
Rua Pereira de ,Siqueira, 79. —
Tijuca. *^ _^____
VOLKSWAGEN 1965, perfeitíssi-
mo. Facilito ou troco. Av. 28
de Setembro, 1S9. 

WILLYSW
COM SEU VERSÁTIL HJr

f3fCHwOf*^Jeep

HpB^
e toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

^i
AGÊNCIA CAMPO GRANDE

DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel, 25-9776

VENDE-SE Furgão Ford 54, mo-
tor Continental, pronto para tra-
balhar, pela melhor oferta. E ou-
tro Internacional ano 1952, tam-
bém pela melhor oferta. Rus Ri-
cardo Machado, 933, esquina Pref.
Olímpio de Melo.

VENDO um caminhão Ford F*
600 - Basculante. Quase nóvo, cen-
dições de pagamento a combinar.
Interessa também em troca áa
imóvel na Zona Sut, de preferên-
cia apartamento. Nas condições
acima, tenho uma Moto Nivelo*
dora Huber em ótimo estado da
conservação. Tratar na Av. N.S.
Copacabana 379, ap, 702. :

AUTOPEÇAS E REVEND.
CARROÇARIA — Vende-se nova,
sem uso, com 7,60 de comp. pcf
2,60 de larg. Rua Coronel Audo-
maro Costa, 7 — Galpão, fundos^

FNM — Motor D 11 OÕÕ com"
pleto, caixa de câmbio, diferen-
cíaí, eixo de manivela e um tru-
cão. Av. Rodrigue, Alves, 539.
Tel. 23-0991.

OFICINAS
INTERLAGOS BERLINETA 62 -
Motor Alpine 70 HP kit 1 000,
amaciando, pintura nova, vendo
ou troco. R. Teodoro da Silva,
478. Tel. 388288 ou 48-9076.

OFICINA MECÂNICA, especializa,
da Volks-Willys, galpão 300 m2,
cap. 25 carros, c| peças e ac, te-
lefone. cont. 5 a. Av. Suburba-
na, 6 853. Vende-se. Base 30 rru
Tratar c| Amauri ou tel. 29-1824.

OFICINA MECÂNICA - Comple.
ta. Contrato nâvo, toda legali-
zada. Vende-se p/ melhor oferta
- Rua Aristides Cairc, 353 -•
Méior. .
OFICINA MECÂNICA - Vende-
se c| capacidade pi 10 carros, c)
ferramentas, c| estoque de pecas,
ótimo ponto. Ver e tratar • Ru»
Teodoro da Silva, 476, p. Pça.
B. Drumond. ,
PASSA-SE uma oficina de «utomo-
veis com \úz e força. Rua Mari»
e B.trros n.° 1041. Senhor Noel.

PASSA-SE uma loia com oficina
de radiador, e licença também
para eletricista. Rua Barros Bar*
ros Barreto, 111. Tel.: 30-0814,
com Sr. Benedito.

MOTOS - IAMBRETAS
VENDE-SE mota BSA 500_ cc, 2
cilindros, 26 HP força, toda cro-
mada. Rua Padre Nóbrega n.d
3B-A. Telefone 49-7440. Luis.

VOLKSWAGEN 1965, superequi-
pado, em estado de novo. Fi-
nancia-te ccm 3 000. Rua Dr.
Satamini, 156.
VÕÍKS~tS~~Vendo, côr pérola,
superequipado. Troco. São Fran-
cisco Xavier, 82.

i VOLKSV/AGEN 62~superequi'psdo,
vendo, troco. São Francisco Xa-

1 vier, 82»

Aluga-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Dirnor's, Reaitur e Inlerbr -

Prado Júnior, 335-C. 57-7034
57-B705 - 36-2128.

VESPA 1963 - Toda original de
, fabrica. Ert. 400 mil. saldo 60
j mensal. Rua Uruguai 226-B.

VENDE-SE Lãmbrata LD 59, tudo
1C0%. Tratar Rua Imperador, 447
— Realengo; Preco a combinar.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES
'barcos e lanchas
! VENDE-SE barco 5,50 rn. com.
imeter esntro. Atbim. 10 H?. Te-
jlefone Í6-12C7.
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